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Kosmos oraz niebo to motywy popularne w poezji. Choć to właściwie ta sama prze-
strzeń, pojęcia te mają tylko częściowo zbieżne grupy skojarzeń i zaskakująco rzadko 
są ze sobą kontrastowane. Niebo1 ma dwie odsłony: dzienną i nocną. W pierwszym 
wariancie nieodłącznie towarzyszą mu słońce, chmury oraz ptaki, w drugim nato-
miast – gwiazdy i księżyc. Tu łączy się sfera nieba nocnego z kosmosem, choć brak jej 
charakteryzujących go planet, układów oraz galaktyk. Co ciekawe, gwiazdobiory wy-
dają się raczej należeć do grupy skojarzeń z nocnym niebem, rzadziej z kosmosem, ze 
względu na to, że obserowowane są z perspektywy ziemskiej. Równie interesującym 
przypadkiem jest słońce, związane z oboma tytułowymi pojęciami, podczas gdy jego 
zachody i wschody przyporządkować można jedynie niebu. Wyraźne rozróżnienie 
tych terminów stanowi ich relacja wobec Ziemi/ziemi, która z  jednej strony jako 
planeta jest integralną składową kosmosu – wszechświata – nieskończonej całości, 
zawierającej wszystko, co istnieje, a która dla nieba natomiast stanowi jednoznaczną 
opozycję, rozgraniczoną przez horyzont, a  równocześnie punkt określający jedyną 
właściwą perspektywę percepcji.

Motyw ten nie jest obcy także Wisławie Szymborskiej. O poezji noblistki napisa-
no wiele: zarówno interpretacji poszczególnych utworów (między innymi praca zbio-
rowa O wierszach Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Nyczka 22 × Szymborska oraz Tyle 
naraz świata: 27 × Szymborska czy Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy 
Szymborskiej Iwony Gralewicz-Wolny2), jak i  całościowych opracowań twórczości, 
analizujących ją z różnych perspektyw (na przykład Świat ze wszystkich stron świa-
ta. O Wisławie Szymborskiej Stanisława Balbusa, Milczenie słowa. O poezji Wisławy 
Szymborskiej Doroty Wojdy, Rewolucja Szymborskiej. 1945–1957. O wczesnej twór-
czości poetki na tle epoki Anny Zarzyckiej3). Jej twórczości przypisuje się takie cechy 
1 Nie biorę tu pod uwagę nieba „metafizycznego”, o konotacjach religijnych, którego i tak w poezji 

Szymborskiej jest niewiele.
2 Zob. m.in. O wierszach Wisławy Szymborskiej, red. J. Brzozowski, Łódź 1996; T. Nyczek, 22 × 

Szymborska, Poznań 1997; idem, Tyle naraz świata. 27 × Szymborska, Poznań 2005; I. Gralewicz-
-Wolny, Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej, Katowice 2014.

3 Zob. m.in. S. Balbus, Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej, Kraków 1996; 
D. Wojda, Milczenie słowa. O poezji Wisławy Szymborskiej, Kraków 1996; A. Zarzycka, Rewolucja 
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jak swoboda, wdzięk4, precyzja, delikatność i  subtelność5, poezja ta określana jest 
„nieustanną konwersacją”6, „wibrującą wielorakimi rezonansami znaczeniowymi”7, 
osiągającą „szczyty najsubtelniejszego dowcipu i intelektualnej finezji”8, każdy wiersz 
jest „artystycznym i  intelektualnym odkryciem”9. Charakterystyczne dla Szymbor-
skiej są tematyka człowieczeństwa, bycia w świecie, codzienności, skupienie się na 
szczegółach (zwyczajnych i niezwykłych zarazem)10 oraz estetyka milczenia11. Poetka 
stara się „zapisać głosy świata”12, przy czym „historie, które [...] opowiada, powinny 
– jak sama sugeruje – zdarzyć się każdemu”13. Jednak przeciętny człowiek nie zwraca 
uwagi na drobiazgi – stąd spostrzegawczość autorki jest tak ceniona, a w jej wierszach 
„opis rzeczywistości dokonuje się na tle rozproszenia, umykania doznań i wrażeń”14.

Kosmos...

Kosmiczny adres to podrodział publikacji O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w sta-
nie korekty15 Wojciecha Ligęzy, w którym pokazano, w jaki sposób motyw ten przeja-
wia się w tekstach, jakie pełni funkcje, jakie konteksty i znaczenia przywołuje. Myślą 
przewodnią jest relacja człowieka z tą przestrzenią; badacz zwraca uwagę na histo-
ryczne zróżnicowanie w postrzeganiu kosmosu-nieba (warto bowiem zwrócić uwagę 
na to, że nie oddziela on tych pojęć): w przeszłości ludzie patrzyli na niebo jako 
źródło i przedmiot tajemnej wiedzy, przez pryzmat mitów, astrologii oraz horosko-
pów – dziś powszechne jest podejście naukowe, badawcze16. Idąc podobnym tokiem 
wywodu, ale inaczej rozkładając akcenty, przedstawię problemy poruszone przez Li-
gęzę, a niektóre fragmenty postaram się omówić dokładniej.

Jedną z charakterystycznych cech kosmosu jest jego ogrom, nieskończoność, brak 
możliwości objęcia go umysłem. Naturalnie uruchamia się tu porównanie z Ziemią 
i człowiekiem. Nie sposób nie przywołać tu cytowanego także przez Ligęzę utworu 
Recenzja z nienapisanego wiersza:

Szymborskiej. 1945–1957. O wczesnej twórczości poetki na tle epoki, Poznań 2010.
4 Por. W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2001, s. 85.
5 Por. S. Balbus, op. cit., s. 8–10.
6 A. Zagajewski, Wirówka swobody, „Znak” 1977, z. 4, s. 484. 
7 S. Balbus, op. cit., s. 10.
8 Ibidem, s. 9.
9 Ibidem, s. 7.
10 Por. ibidem, s. 10–11.
11 Por. i zob. więcej: D. Wojda, op. cit., s. 17. Cała publikacja poświęcona jest kategorii milczenia 

i przemilczenia w twórczości noblistki.
12 T. Nyczek, 22 × Szymborska..., s. 81.
13 Ibidem.
14 W. Ligęza, op. cit., s. 82.
15 Por. ibidem, ss. 348–358 (podrodział Kosmiczny adres).
16 W. Ligęza, op. cit., s. 350–353. W tym kontekście dokładniej omówione zostały wiersze Liczba Pi 

oraz Nadmiar.
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Ziemia jest mała, 
niebo natomiast duże do przesady, 
a gwiazd, cytuję: „więcej w nim niż trzeba”17.

Poruszony w tekście problem samotności człowieka we wszechświecie jest dość banal-
ny, ale przedstawiony został w sposób niekonwencjonalny, ironicznie wobec samego 
siebie. Perspektywa zostaje zmieniona za pomocą odwrócenia obrazów: zamiast ludzi 
w roli obserwatorów wszechświata jest Ziemia i ludzkość „bez świadków”, życie na 
naszej planecie stało się science fiction z perspektywy kosmosu.

Kwestię dystansu dzielącego człowieka od reszty kosmosu porusza poetka w tek-
ście Nadmiar. Podczas świętowania odkrycia nowej gwiazdy „przeważają w rozmowie 
tematy miejscowe”18, ponieważ jest ona „nadliczbowa dla policzonych dni życia”19, 
to „nie znaczy, że zrobiło się jaśniej / i że przybyło czegoś czego brak”20. Doniosłe 
odkrycie, uzyskanie nowych, dokładnych danych nic nie zmieniło, nie oddziałuje na 
życie ludzi – ani od strony technicznej, praktycznej, ani z perspektywy filozoficznej 
refleksji – choć „zdziwienie nie byłoby tu niczym dziwnym, / gdybyśmy tylko mieli 
na nie czas”21. Brak wpływu i  obojętność wynikającą z  owego dystansu podkreśla 
nieustanna gra perspektywą. Ligęza określa ten tekst „wierszem o zagubieniu związku 
człowieka z całym istnieniem”22. 

Mimo tego także emocjonalnego oddalenia poetka zaleca zainteresowanie 
(wszech)światem – w Nieuwadze, gdzie „kosmiczny savoir-vivre”23 domaga się „tro-
chę uwagi, kilku zdań z Pascala / i zdumionego udziału w tej grze / o regułach niezna-
nych”24, by docenić niepowtarzalność każdej chwili i nawet najmniejszych zdarzeń.

Zabieg kontrastowania skali mikro i makro zdaje się istotny dla Szymborskiej, po-
jawia się w jej tekstach w bardzo różnych odsłonach. W przypadku zestawienia czło-
wieka z kosmosem może przejawiać się on jedynie we wzmiankach, jak na przykład 
w Ludziach na moście („dziwna planeta i dziwni na niej ludzie”25, „wybryk na skalę 
paru zaledwie galaktyk”26) lub na samym początku Nieuwagi („źle sprawowałam się 
wczoraj w kosmosie”27), gdzie stanowi wprowadzenie problemu. 
17 W. Szymborska, Recenzja z nienapisanego wiersza (Wielka liczba, 1976) [w:] eadem, Wiersze wybra-

ne…, ss. 225–226.
18 Eadem, Nadmiar [w:] eadem, Ludzie na moście, Warszawa 1986, ss. 7–8. 
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 W. Ligęza, op. cit., s. 353. Przy interpretacji tego wiersza badacz omawia też kwestię naukowości 

i naukowego podejścia do kosmosu u noblistki, ja jednak pozwalam sobie to ominąć, odsyłając 
jedynie do wyżej wymienionej pracy.

23 W. Szymborska, Nieuwaga [w:] eadem, Dwukropek, Kraków 2005, ss. 33–34. 
24 Ibidem.
25 Eadem, Ludzie na moście [w:] eadem, Ludzie na moście, op. cit., ss. 44–45.
26 Ibidem.
27 Eadem, Nieuwaga, op. cit.
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W Balu28 skala ludzka i kosmiczna przenikają się podczas opowieści o wyjątkowo-
ści Ziemi, a w szczególności człowieka. To odróżnianie się nie jest powodem dumy 
i wywyższenia – wręcz odwrotnie – tworzy osobliwość, wyobcowaną wobec spójnego 
wszechświata,

niepozorny zaścianek, 
gdzie gwiazdy mówią dobranoc 
i mrugają w jego stronę 
nieznacząco29. 

Autorka tym samym wyklucza Ziemię (a wraz z nią ludzkość) z centrum wszechświa-
ta, określa jako marginalną, nieistotną w szerszym kontekście, ale podmiotowi „to 
zupełnie wystarcza / do szczęścia i do nieszczęścia” – imperialne zapędy człowieka są 
tu potraktowane z pobłażliwym pokpiwaniem.

Jak zauważa Ligęza, takie umniejszenie zdarza jej się kilkakrotnie (między innymi 
„Właśnie na ziemi? Przy małej gwieździe?”30, „pod jedną z gwiazd prowincjonalny-
ch”31), a równocześnie kosmos zostaje niejako udomowiony, bywa bardziej kameral-
ny i swojski („Gdzież ja się to znalazłam – / od stóp do głowy wśród planet”32, „Zga-
sło mi raz na zawsze parę gwiazd”33)34. Peryferyzacja Ziemi, a równocześnie oswojenie 
kosmosu ma także miejsce we wspomnianej już Recenzji z  nienapisanego wiersza, 
kiedy „autorka gubi się w strasznym przestworze”35 i zastanawia „czy aby jednak nie 
jesteśmy sami / pod słońcem, pod wszystkimi na świecie słońcami”36. Te zabiegi po-
kazują zmienione spojrzenie poetki: świat jako to, co do niedawna było postrzegane 
jako cała rzeczywistość, w której człowiek żyje i wobec której się umiejscawia, zostaje 
zastąpiony przestrzenią szerszą, wszechświatem; jednostka przestaje być częścią świa-
ta, a staje się elementem kosmosu.

Oryginalne użycie zestawiania skali mikro i makro oraz przyrównywania człowie-
ka do kosmosu, występuje w wierszu Przyjaciołom:

Obeznani w przestrzeniach  
od ziemi do gwiazd, 

28 Eadem, Bal [w:] eadem, Chwila, Kraków 2002, ss. 38–39.
29 Ibidem.
30 Eadem, Zdumienie (Wszelki wypadek, 1972) [w:] eadem, Wiersze wybrane…, s. 185.
31 Eadem, Sto pociech (Sto pociech, 1967) [w:] eadem, Wiersze wybrane…, s. 158–159.
32 Eadem, * * * [Nicość przenicowała się także i dla mnie...] (Wszelki wypadek, 1972) [w:] eadem, Wier-

sze wybrane..., s. 199.
33 Eadem, Przemówienie w biurze rzeczy znalezionych (Wszelki wypadek, 1972) [w:] eadem, Wiersze 

wybrane…, s. 184.
34 Por. W. Ligęza, op. cit., ss. 354–355.
35 W. Szymborska, Recenzja...
36 Eadem, Recenzja... Ligęza pisze więcej o innych użyciach tego frazeologizmu – por. W. Ligęza, op. 

cit., ss. 355–356.
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gubimy się w przestrzeni 
od ziemi do głowy.

Jest międzyplanetarnie 
od żalu do łzy37.

Wiedza o poznanym, niemal swojskim kosmosie jest tu skontrastowana z niemożno-
ścią poznania samego siebie, brakiem znajomości ludzkiej natury. Subtelne różnice 
pomiędzy stanami emocjonalnymi są wielkie niczym przestrzenie między planetami. 
Choć, jak należy wnioskować na podstawie innych tekstów, nie jest to deprecjacja 
kosmosu, a jedynie zabawa optyką – im bliżej można przyjrzeć się obiektowi, tym 
lepiej widać wszystkie detale, subtelności i różnice.

Druga ciekawa kwestia to problem czasu i czasowości. W kosmosie i jego elemen-
tach odczuwa się stałość niemal wieczną. W Ostrzeżeniu czas w kosmosie określony 
jest jako „zbyt odwieczny”38 dla znudzonych kpiarzy, którzy „wolą czwartek od nie-
skończoności”39, dodającej majestatu tej doskonałej przestrzeni. Ludzkie życie jest 
krótkie, a gwiazdy pełnią rolę świadków, jak na przykład w utworze Nadmiar:

Po cóż tu pytać, 
pod iloma gwiazdami człowiek rodzi się, 
a pod iloma po krótkiej chwili umiera40. 

Innym razem poetka znów zabawiła się zmianą punktu widzenia. Gwiazda – 
trwała, niezmienna, wielowiekowa – gdy gaśnie, znika niczym błysk, iskra. Taki ob-
raz zarysowuje wiersz Spadające z nieba41, który pokazuje, że gwiazdy także przemija-
ją i to dużo bardziej nagle i niespodziewanie niż człowiek. Liczba Pi natomiast zdaje 
się mówić, że jedynie pojęcia abstrakcyjne są prawdziwie wieczne („ziemia i niebo 
przeminą, / ale nie liczba Pi”42).

Nieskończoności w  wymiarze przestrzennym i  czasowym towarzyszy „piękno 
[...], powaga”43, ale też stałość, stabilość – wyrażają je takie sformułowania jak „mar-
twota wielu planet”44, „martwe planety”45. A jednak utwór Tutaj zaskakuje dynami-
zmem „karuzeli planet”46 i „zamieci galaktyk”47, podczas których „nic tutaj na Ziemi 
37 W. Szymborska, Przyjaciołom (Wołanie do Yeti, 1957) [w:] eadem, Wiersze wybrane...,s. 42.
38 W. Szymborska, Ostrzeżenie (Wielka liczba, 1976) [w:] eadem, Wiersze wybrane...,ss. 227–228.
39 Ibidem.
40 Eadem, Nadmiar…
41 Eadem, Spadające z nieba (Wszelki wypadek, 1972) [w:] eadem, Wiersze wybrane...,s. 164.
42 Eadem, Liczba Pi (Wielka liczba, 1976) [w:] eadem, Wiersze wybrane...,ss. 240–241.
43 Eadem, Ostrzeżenie…
44 Eadem, Recenzja...
45 Eadem, Ostrzeżenie…
46 Eadem, Tutaj [w:] eadem, Tutaj, Kraków 2009, s. 7.
47 Ibidem.
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nawet drgnąć nie zdąży”48. Po raz kolejny noblistka ukazuje czytelnikom dokładnie 
odwrotną perspektywę – nadspodziewanie trafną w swojej rewolucyjności. Zwraca tu 
bowiem uwagę na przestrzenie różniące się, nieprzystające do siebie, choć połączone. 
Kosmos funkcjonuje w innej skali – tak przestrzennej, jak i czasowej. Zachodzą tam 
zjawiska dynamiczne, jak obroty Ziemi, których, mimo ich dużej prędkości, ludzie 
nie odczuwają ani nie zauważają w codziennym życiu. Z punktu widzenia człowieka 
kosmos jest stały i  majestatycznie powolny – Szymborska zauważa, że to jedynie 
poddanie się złudzeniu optycznemu.

...a niebo

Niebo lub elementy ściśle z nim związane (i opisywane w takim kontekście – bar-
dziej niebieskim niż kosmicznym), jak chmury, słońce czy księżyc często pojawiają 
się w poezji nieznacząco, wspomniane jako element krajobrazu czy tła, część świata, 
natury. Tak jest w Streszczeniu, gdzie „[Bóg] chwali dzieło swoje: niebiosa, morza, 
ziemię i zwierzęta”49, w Śnie, kiedy podczas konstruowania świata marzenia sennego 
„nadlatują niebiosa z chmurami i ptactwem”50 oraz w Urodzinach, gdy „ja” liryczne 
podziwia różnorodność świata.

Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata:  
moreny, mureny i morza i zorze, 
[…] 
Domyślam się ceny, choć cena z gwiazd zdarta – 
dziękuję, doprawdy nie czuję się warta. 
Nie szkoda to dla mnie zachodu i słońca?

Tłem niebo staje się na przykład dla cudów codzienności: „chmurka zwiewna 
i mała, / a potrafi zasłonić duży ciężki księżyc”51, „słońce dziś wzeszło o trzeciej czter-
naście, / a zajdzie o dwudziestej zero jeden”52.

Pierwszy cud zwraca uwagę na pozorność perspektywy, drugi na zjawisko astro-
nomiczne, według którego człowiek odmierza czas. Podobnie jak chmury bezkarnie 
płynące po niebie, ptaki przelatujące ponad granicami i gwiazdy nieprzyporządkowa-
ne konkretnym państwom53, nie są to obrazy szczególnie oryginalne – swojej poetyc-
kiej wartości nabierają dopiero w kontekście całego wiersza, co w Jarmarku cudów 
oznacza docenienie każdego zwyczajnego zdarzenia oraz dostrzeżenie jego niezwy-
kłości, a w Psalmie – brak możliwości całkowitego podporządkowania sobie świata 
natury przez człowieka wbrew jego ambicjom.

48 Ibidem.
49 Eadem, Streszczenie (Sól, 1962) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., s. 104.
50 Eadem, Sen (Sól, 1962) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., ss. 100–101.
51 Eadem, Jarmark cudów [w:] eadem, Ludzie na moście..., ss. 42–43.
52 Ibidem.
53 Eadem, Psalm (Wielka liczba, 1976) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., ss. 207–208.
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Niebo i  jego bywalcy mogą także służyć za świadków – niezauważonych, nie-
mych. Tak było w przypadku gwiazd w Nadmiarze, tak też dzieje się w Zdarzeniu, 
gdzie „Niewinne niebo, circulus coelestis. / Niewinna terra nutrix, ziemia żywicielka”54 
obserwują zabójstwo antylopy przez lwicę, lub w Wypadku drogowym: 

Gdyby ktoś stanął w oknie 
i popatrzył w niebo, 
mógłby ujrzeć już chmury 
przywiane znad miejsca wypadku55. 

Chmury pozostają jednak niedostrzeżonymi posłańcami złych wieści. Jedynie w Jaw-
ności zostają przyłapane ptaki jako potencjalni zdrajcy sekretu kochanków56.

Podobnie jak wszechświat, niebo jest nieskończone. „Kiedy wieczór pogodny, 
obserwuję niebo. / Nie mogę się nadziwić, / ile tam punktów widzenia”57 ‒ rzecze 
stary profesor z typową dla Szymborskiej zadumą. To sposób myślenia pojawiający 
się także przy rozważaniach o kosmosie. Inna charakterystyka pojawia się w wier-
szu Niebo: „Okno bez parapetu, bez futryn, bez szyb”58, „otwór i nic poza nim”59. 
Opisane jako pusta przestrzeń bez granic otacza, „owija mnie szczelnie / i unosi od 
spodu”60 – jest „wszechobecne”61 dosłownie, utożsamiane z powietrzem, ponieważ 
„rzecz, która spada w przepaść, / spada z nieba w niebo”62. (Przywodzi to na myśl 
obraz z Fotografii z 11 września, która „przechowuje [spadających ludzi] / nad ziemią 
ku ziemi”, w locie63.) W wierszu Widok z ziarnkiem piasku ta cecha została określona 
jako „bezniebność”64, oznaczająca w pewnym sensie nieba nieistnienie. 

Nad naturą nieba zastanawia się poetka także w utworze Przed podróżą – inte-
resują ją paradoksy: przestrzeń jest „pusta i pełna zarazem”65. Bezkresna, a  jednak 
została ujarzmiona przez człowieka, co spowodowało, że obłoki to jedynie kłębki, 
a niebo pocięte jest na pasemka – choć wciąż jest ich nieskończenie wiele66. Mimo to 
nieboskłon może przybrać jakiś kształt w przedstawieniach plastycznych – w wierszu 
o malarstwie barokowym (Kobiety Rubensa) „nawet niebo jest wypukłe”67. Zaskaku-

54 Eadem, Zdarzenie [w:] Dwukropek, op. cit., ss. 12–13.
55 Eadem, Wypadek drogowy [w:] Dwukropek, op. cit., s. 8.
56 Por. Eadem, Jawność (Wołanie do Yeti, 1957) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., ss. 30–31.
57 Eadem, Stary profesor [w:] Dwukropek…, ss. 16–17.
58 Eadem, Niebo (Koniec i początek, 1993) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., ss. 289–290.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Eadem, Fotografia z 11 września [w:] eadem, Chwila…, s. 35.
64 Eadem, Widok z ziarenkiem piasku [w:] eadem, Ludzie na moście…, ss. 11–12.
65 Eadem, Przed podróżą [w:] eadem, Tutaj… ss. 21–22.
66 Ibidem.
67 Eadem, Kobiety Rubensa, (Sól, 1962) [w:] eadem, Wiersze wybrane...,ss. .87–88.
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jące połączenie stanowi tu określenie z Liczby Pi, która ciągnie się „przez całą nieba 
wzdętość i bezdenność”68 – ewidentna plastyczność i nadanie kształtu niebu nie prze-
szkadza wyrażeniu jego nieskończoności.

Kwestie czasu i nieba rzadko pojawiają się razem, ta kategoria zdaje się nieboskło-
nu nie dotyczyć – jeśli, to odnosi się do podniebnego instrumentarium i najczęściej 
występuje w konteście czasu odmierzania („przedwcześnie odebrani słońcu, księży-
cowi, / obrotom roku, chmurom”69). Niemniej elementem wartym wyróżnienia są 
chmury jako jedyne istniejące krótko i ulotnie, co uwidacznia się w cytowanym już 
Jarmarku cudów („chmurka zwiewna i mała”), a czemu poświęcony jest nawet cały 
wiersz pod tytułem Chmury. Jak w stosunku do dziejów wszechświata ludzkie lata 
są krótką chwilą, tak „w porównaniu z chmurami / życie wydaje się ugruntowane, 
/ omalże trwałe i prawie że wieczne”70. Duża zmienność form powoduje raz po raz 
powstawanie nowych bytów, „już po ułamku chwili / przestają być te, zaczynają być 
inne”71. To właśnie krótkie trwanie zapewnia im lekkość bytu. Jak już wspominano, 
bywają świadkami, choć tym razem ich rola jest deprecjonowana przez bardzo ogra-
niczoną krótkim istnieniem możliwość dania świadectwa.

Najważniejsza jednak różnica między niebem a kosmosem to wspomniany już 
we wstępie problem stosunku do ziemi/Ziemi do nieboskłonu będącej przeciwień-
stwem, z którym dopełniają się. Punkt ich zetknięcia stanowi horyzont. Jednak zda-
niem poetki „podział na ziemię i  niebo / to nie jest właściwy sposób / myślenia 
o  tej całości”72 i  każdy kolejny cytat zdaje się to potwierdzać. Horyzont bowiem 
jest czymś nieosiągalnym. Gdy nieznany człowiek zaginął w odmętach historii i zo-
stał nieodwracalnie zapomniany, jego „nieobecność przybrała wygląd horyzontu”73. 
Wielcy zdobywcy trwają w  wierze, że „gdzieś wreszcie jest koniec świata”74, choć 
„czują się zagrożeni wszelkim horyzontem”75, zza którego wciąż wyłaniają się nowe 
tereny, o które walka nie ustaje. 

Najciekawszym tekstem poruszającym problem rozgraniczenia nieba od ziemi jest 
Z nieodbytej wyprawy w Himalaje. Ów najwyższy łańcuch górski świata to „ni księżyc, ni 
ziemia”76, więc zamieszkujący je Yeti ochrzoczny zostaje przez poetkę „Półtwardowskim”.

Góry w biegu na księżyc. 
Chwila startu utrwalona 

68 Eadem, Liczba Pi…
69 Eadem, Bagaż powrotny [w:] eadem, Chwila…, ss. 36–37.
70 Eadem, Chmury [w:] eadem, Chwila…, ss. 5–6.
71 Ibidem.
72 Eadem, Niebo, op. cit.
73 Eadem, Wiersz ku czci (Sól, 1962) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., s. 106.
74 Eadem, Głosy (Wszelki wypadek, 1972) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., ss. 168–169.
75 Ibidem.
76 Eadem, Z nieodbytej wyprawy w Himalaje (Wołanie do Yeti, 1957) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., 

ss. 51–52.
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na rozprutym nagle niebie. 
Pustynia chmur przebita. 
Uderzenie w nic.

Ziemia piętrzy się i  rozdziera niebo. Warstwa chmur płynąca poniżej szczytów 
zaburza naturalny porządek rzeczy. Oddzielne sfery łączą się, przeplatają. Zastany ob-
raz jest niczym zatrzymany nagle w bezruchu proces wypiętrzania się gór. Przestrzeń 
nieba nie stawiała oporu. To najdoskonalsze przedstawienie spójności tak odrębnych 
przestrzeni zostaje jeszcze wzmocnione przez alegorię dodatkowo mieszającą te sfery 
(„pustynia chmur”). Jednoznaczna, zdawałoby się, granica okazuje się nieuchwytna.

Co ciekawe, u Szymborskiej niebo właściwie nie pojawia się w kontekście reli-
gijnym, jako miejsce, w którym przebywa Bóg czy dusze ludzi po śmierci. Częściej 
przyczynkiem do rozważań metafizycznych staje się nie ono, a kosmos. Różne formy 
rozliczenia, które można by kierować do Boga, tu pojawiają się w odniesieniu do 
wszechświata. Ponadto kosmos i Bóg podzielają pewne istotne cechy, jak wieczność, 
nieskończoność przestrzenna i wszechobecność. Uznanie kosmosu za wcielenie Boga 
byłoby tu oczywiście zbyt daleko idącym wnioskiem, warto jednak może przyjrzeć 
się Szymborskiej uwielbieniu (wszech)świata z  perspektywy religijnej – to jednak 
refleksja zbyt obszerna, by ją tu satysfakcjonująco opisać, a zarazem odbiegająca od 
głównej myśli tekstu.

Podsumowanie

Kosmos i niebo to ta sama przestrzeń, o znacznie pokrywającym się instrumentarium. 
Podstawową różnicę między nimi stanowi Ziemia – pierwszego składowa, drugiego 
opozycja. Powoduje to różne perspektywy opisu. Podczas gdy nieboskłon obserwowa-
ny jest zawsze z ziemi, we wszechświecie nie ma jednego punktu odniesienia, częściej 
się po nim podróżuje. Wojciech Ligęza zauważa dwa aspekty nieba/kosmosu: starszy, 
związany z mitami i przepowiedniami, który można by określić astrologicznym, oraz 
naukowy, typowy dla współczesności – astronomiczny. Zauważa w tym podziale jed-
nak tylko problem natury historycznej, podczas gdy świadczy to o wartości rozdziału 
wszechświata od nieboskłonu: kosmosowi przypisany jest aspekt naukowości, niebu 
natomiast – jedynie tradycyjna poetyckość. Nieskończoność przestrzenna i  czasowa 
jest niemal jednakowa: jedyną granicą dla nieba jest horyzont. Niebo jednak, w prze-
ciwieństwie do stałego, jakby martwego kosmosu, jest zmienne: może być dzienne lub 
nocne, zachmurzone, rozgwieżdżone. Warto więc zwrócić uwagę na te subtelne różnice 
i nie traktować tych pojęć synonimicznie. 

Wisławie Szymborskiej natomiast, jak widać, trudno przypisać konkretną perspek-
tywę i spójne spojrzenie na jakikolwiek element – bardzo często bowiem okazuje się, że 
niemal każda koncepcja została kiedyś przez noblistkę zogniskowana odwrotnie, zaska-
kując odbiorcę swoją trafnością. Motyw, nawet jeśli powtarzalny, nigdy nie jest jednoli-
ty. Trudno więc mówić o spójnym obrazie nieba lub kosmosu – oba są dalekie i bliskie 



zarazem, wszechobecne, ale niezauważane, przemijające, choć wieczne z ludzkiej per-
spektywy, niezmiennie jednak warte uwagi, nie mniej niż cała reszta wszechświata.
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Summary

The space and the sky in the poetry of Wisława Szymborska 

The space and the sky are popular motifs in the poetry. Although both words denote 
the same space, there are significant differences of the perspective (relation to the 
Earth/earth) and poetic connotations. Wojciech Ligęza doesn’t separate them, he 
only sees the historical change of the context: religious, connected to the myths and 
divination, and modern, scientific perspective. The article shows the similarities and 
the differences between the space and the sky, their distinctive attributes and how 
they are described, used and reworked by Szymborska.
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