
94 KsiąŻKi

krzysztof biedrzycki

Czy biografia 
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Ta książka musiała powstać. A zarazem
nie powinna. Nie powinna, bo jej bo-

haterka jako jedną z naczelnych dewiz ży-
ciowych przyjmowała dyskrecję, również 
w stosunku do spraw, które dotyczyły jej 
samej. Biografia była więc aktem swoiste-
go gwałtu dokonanego na jej prywatności. 
Musiała jednak ta książka powstać, gdyż 
po Noblu dyskrecja była nie do utrzyma-
nia. W naszej epoce bezwstydu i podglą-
dactwa noblistka stała się przedmiotem 
(!) medialnego zainteresowania, wścib-
stwa i pospolitych plotek. Gdy Wisława 
Szymborska odmawiała wywiadów, dozo-
wała informacje na swój temat (zwłaszcza 
o zaangażowaniu politycznym w latach
50. i związkach z mężczyznami), tu i ów-
dzie powiadano: „ona ma coś do ukrycia,
skoro nie chce mówić”. Zaczęły się uka-
zywać namiastki biografii w plotkarskich
czasopismach i książkach. Co było robić?
Anna Bikont i Joanna Szczęsna musiały
napisać biografię, która zaspokoiłaby ów
głód wiadomości o poetce. Książka zosta-
ła napisana w ciągu kilku miesięcy po de-
cyzji Komitetu Noblowskiego. Jej druga,
rozszerzona wersja ukazała się kilkanaście
lat później, już po śmierci jej bohaterki.

Irena Popiołek, Po tamtej stronie, 2011, 
akryl na płótnie  Reprodukcja Archiwum 
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To ma znaczenie, bo ustawia czytel-
nika wobec książki. Owszem poznajemy 
podstawowe fakty z życia poetki, ale cały 
czas czujemy się zażenowani faktem, że coś 
z jej prywatności wykradamy. Oglądamy 
to, czego może nie powinniśmy widzieć, 
skoro stanowi własność pilnie strzeżoną. 
Dowiadujemy się albo za dużo (bo prze-
kraczamy granice dyskrecji i prywatności), 
albo za mało (bo informacje są przefiltro-
wane i na pewno niepełne). Spotykamy 
drugiego człowieka, ale jest to spotkanie, 
w którym coś uwiera, bo ten drugi wcale 
nie chce się odsłonić. Musimy to zaakcep-
tować. Właśnie, musimy. Nie mamy wy-
boru. Chyba że uznamy powściągliwość 
za cnotę i pogodzimy się z tym, że drugi 
na zawsze pozostanie nieprzenikniony.

Każda biografia jest interpretacją czło-
wieka. Z natury pozostaje niepełna, bo 
przecież pełni prawdy o innym nigdy nie 
zdołamy poznać. Dlatego zawsze współbo-
haterem biografii jest jej autor. Poznawanie 
czyjegoś życia jest obcowaniem z drugim 
człowiekiem, zarazem jest zmaganiem się 
z sobą jako poznającym – to biograf na-
daje znaczenia faktom, ze zdarzeń tworzy 
całość, znajduje przyczyny i skutki: w ten 
sposób konstruuje czyjś żywot, ale zara-
zem odsłania siebie poprzez ujawnianie 
przedsądów i przesądów, oczekiwań i lę-
ków, fascynacji i niechęci.

Dyskretna biografia Szymborskiej jest 
książką o spotkaniu jej autorek z poetką. 
One przyjęły podwójną strategię. Z jed-
nej strony poddały się narracji samej no-
blistki. Z drugiej jednak strony konfron-
towały poznawane fakty z poezją. Mamy 
tu więc podwójną opowieść: to, co z sza-
cunkiem wysłuchane, i to, co przeczyta-
ne w wierszach. W tej pierwszej autorki 

Ta biografia jest jak oksymoron, bo 
czyż biografia może być dyskretna? Sa-
ma poetka żywotopisarstwo określiła ja-
ko „zaświatowe wścibstwo”, ale tam cho-
dziło o bohaterów już zmarłych, tymcza-
sem książka o niej powstała za jej życia. 
Wścibstwo było więc jak najbardziej z tego 
świata. Biografia z natury jest gatunkiem 
podejrzanym. Rodzi się z potrzeby, którą 
możemy dwojako określić – jeśli chcemy 
spojrzeć pozytywnie, widzimy tam cie-
kawość człowieka, jeśli jednak jesteśmy 
mniej wielkoduszni, dostrzegamy pro-
stackie podglądactwo i pospolite plotko-
wanie. Biografia jest okrutna, bo – nawet 
jeśli pisze się ją ze szczytnymi intencja-
mi – odziera się bohatera z jego prywat-
ności i intymności.

Jak wygląda spotkanie z Szymborską 
w Pamiątkowych rupieciach? Czy jest dys-
kretne? W pewnym stopniu tak, bo ujaw-
nienie historii życia poetki dokonało się 
w ścisłej współpracy z nią. Można by więc 
nawet postawić zarzut: dyskrecja jest tu 
jaśniejszą stroną tego, co w biografii na 
ogół bywa słabością, czyli jej oficjalno-
ści. Nie ma co udawać, że jest inaczej – 
ta książka mówi o Szymborskiej tyle, ile 
poetka sama o sobie chciała (acz niechęt-
nie) powiedzieć. I nie chodzi o to, że coś 
zostało pominięte bądź zatajone, chodzi 
o to, że otrzymujemy opowieść, w której
dominuje perspektywa samej bohater-
ki, wzbogacona tylko o świadectwa lu-
dzi z kręgu jej bliskich przyjaciół. Czy to
jest wysoka cena za dyskrecję? Nie wiem,
mnie ta książka wystarcza, nie potrzebu-
ję wiedzieć więcej. Konstatuję jednak, że
w lekturze tej biografii nie należy pomi-
jać tego, jaka strategia pisarska została
w niej przyjęta.
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zachowują lojalność i pozostają tymi, któ-
re po prostu zapisują. W tej drugiej silniej 
się ujawniają, bo stają się interpretatorka-
mi – poezję czytają poprzez życie, a życie 
poprzez poezję. Tam dopiero pojawia się 
próba sięgnięcia głębiej pod powierzchnię 
relacjonowanych zdarzeń. Lecz ta druga 
opowieść staje się czymś, co zaprzecza 
strategii biografii dyskretnej. Dlaczego?

Biografia poety o tyle jest szczegól-
na, że nie tylko stanowi spotkanie z nim, 
nie tylko przynosi plotki, ale może też 
stanowić klucz do jego twórczości. Au-
torki biografii Szymborskiej postanowiły 
pójść tą drogą, studiowały życie noblist-
ki, żeby w nim znaleźć tropy wiodące do 
zrozumienia wierszy. I w tym samej po-
etce się sprzeniewierzyły. Po pierwsze 
dlatego, że Szymborska, o czym w książ-
ce jest wyraźnie napisane, klucz biogra-
ficzny w lekturze poezji odrzucała, w jej 
przekonaniu utwory mają się same bro-
nić, napisane i wydrukowane zaczynają 
wieść swój autonomiczny, zupełnie nie-
zależny żywot. Po drugie, co jest znacz-
nie ważniejsze, w wierszach Szymborskiej 
autorki znalazły ślady tego, co poetka 
w narracji, którą wprost snuła, pomijała, 
do czego się nie przyznawała. Poezja oka-
zała się tą szczeliną, przez którą można 
zajrzeć w głąb, często w mrok (cierpienia, 
smutku, lęku). Okazało się, że literatura 
wcale aż tak bardzo się nie uniezależnia 
od pisarza, jest z nim mocno związana. 
Strategia dyskrecji i zasłaniania nie do 
końca pełni swoją rolę. Poetka nawet tak 
powściągliwa jak Szymborska w istocie 
mówi o sobie, mimowolnie odsłania się, 
w wierszach ujawnia to, o czym w inny 
sposób nigdy nie mówi i na co nakłada 
maskę gry, zabawy, pozornej nie-powagi.

Tak więc biografia Szymborskiej okazuje 
się szczególnie ciekawa tam, gdzie zaczy-
na być pisana przeciw własnej bohaterce. 
Choć z drugiej strony klucz biograficzny 
w lekturze wierszy niekiedy drażni, bo 
zanadto poezję upraszcza i pozbawia ją 
tej wieloznaczności, która stanowi jej si-
łę. Powiedzmy tak: on tutaj bardziej służy 
poznawaniu człowieka niż literatury, ra-
czej utwory otwierają przestrzeń obcowa-
nia z drugim, niż żywot objaśnia dzieło.

To ważna sprawa. Wiek XX, stulecie 
„śmierci autora”, był epoką, w której lite-
ratura wchodziła w szczególne związki 
z życiem. To angażowała się w sprawy 
społeczne, to zamykała się w estetycznej 
wieży z kości słoniowej, to zacierała gra-
nice między prawdą a fikcją, to je moc-
no wytyczała, to stapiała się z biografią 
twórcy, to się od niej odcinała. Nobliści 
wyznaczyli u nas bieguny postaw. Mi-
łosz ze swojego życia uczynił tworzywo 
literackie, owszem, grał – to się zasłaniał 
i wchodził w różne role poetyckie, to się 
odsłaniał i zdawał relację ze swojej in-
tymności. Dlatego biografia poety pióra 
Andrzeja Franaszka okazała się wyda-
rzeniem – czytelnicy Miłosza czekali na 
opowieść o życiu poety, znajomość fak-
tów potrzebna nam jest w lekturze jego 
dzieł. Inna sprawa, w jakim stopniu sam 
żywot i sposób mówienia o nim są na-
znaczone literackością. Szymborska sy-
tuuje się po przeciwnej stronie: ona jako 
autorka sama sobie zadała śmierć, scho-
wała się za wiersze, twórczość ustawiła 
zupełnie poza własną biografią. Tyle że 
opozycja między postawami obydwojga 
okazuje się wcale nie taka oczywista. Za-
cieranie granicy między życiem a twór-
czością u Miłosza jest przecież aktem do 
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gruntu literackim. Zniknięcie za tekstem 
u Szymborskiej nie dokonuje się całko-
wicie i wiersz ją mimo wszystko zdradza.
W tej biegunowości noblistów ujawnia
się cała modernistyczna ambiwalencja
prawdy i literatury. Obydwoje inaczej
traktują prawdę i inaczej traktują litera-
turę, zarazem obydwoje spotykają się tam,
gdzie prawda i literatura okazują się bar-
dzo niejednoznaczne. Wiersz, który ma
odsłaniać, poprzez swoją konwencję za-
słania. Wiersz, który ma zasłaniać, mimo
autorskiej woli odsłania.

Zestawienie Szymborskiej z Miłoszem 
narzuca się samo, może się nawet wydawać 
nazbyt łatwe. Chyba jednak nie do końca 
różnice i podobieństwa między obydwoj-
giem przemyśleliśmy. Tym ciekawszy oka-
zuje się rozdział w Pamiątkowych rupie-
ciach poświęcony spotkaniu obydwojga 
poetów. Szczególnie znamienny jest dla 
mnie krótki dialog, jaki się między nimi 
toczył na temat Traktatu teologicznego. 
Gdy Miłosz zapytał Szymborską o opinię, 
ta stwierdziła, że nie podoba jej się zakoń-
czenie poematu, fragment o objawieniach 
Matki Boskiej w Lourdes i Fatimie. Ona 
by ten fragment umieściła w środku, żeby 
nie stanowił zwieńczenia dzieła. Miłosz 
zasępił się i odparł zdecydowanie „nie”. 
Potem Szymborska w jakiejś rozmowie 
z właściwą sobie mieszaniną żartu i po-
wagi powiedziała, że najbardziej je w tym 
fragmencie przeszkadzają… guziki Matki 
Boskiej, bo jak to Matka Boska mogłaby 
mieć guziki? Dlaczego zatrzymuję się przy 
tej rozmowie? Bo w niej ujawnia się to, 
co najbardziej obydwoje noblistów róż-
niło. Najpierw w kwestii poetyki. Wcześ-
niej przytoczona została inna rozmowa 
między nimi – Miłosz wyznał, że pisze 

wiersz po kolei, od początku do końca, 
Szymborska powiedziała, że zaczyna od 
końca, puenty, dopiero nad tym nadbu-
dowuje resztę. To niby dialog o warsztacie. 
A wynika z niego coś bardzo istotnego. 
Dla Szymborskiej ostatni akord utworu 
był szczególnie ważny, to z nim w pamię-
ci miał zostać czytelnik, on nadawał sens 
wierszowi. Z tej perspektywy kompozycja 
Traktatu… mogła jej się wydać wadliwa. 
Fragment o objawieniach Matki Boskiej 
brzmiał dla niej jak dysonans. Czemu jed-
nak Miłosz tak zdecydowanie odrzucił tę 
krytykę? Bo nieporozumienie polegało 
na czymś więcej niż tylko rozwiązanie 
poetyckie. Dla Szymborskiej metafizy-
ka Miłosza nie całkiem była zrozumiała. 
Czemu w Traktacie… opowiadającym 
o zmaganiu się z wiarą i niewiarą, dziele
po części heretyckim, gnostyckim, a na-
wet bluźnierczym, jako zwieńczenie po-
jawia się dewocyjny urywek o dziecię-
cej wierze? To przecież oznacza, że całej
reszcie odbiera się siłę i napięcie. Skąd
nagle Matka Boska, i to w dodatku z gu-
zikami? Tymczasem ta koda dla Miłosza
była szczególnie ważna. Chyba pod wie-
loma względami. Po części jako swoista

„pieśń niewinności” (nie zapominajmy
o Miłoszowej lekturze Blake’a), po części
jako tęsknota do wiary czystej i dziecięcej,
po części może jako zderzenie, kontrast,
kto wie, może da się tam dojrzeć ironię,
ale też tak charakterystyczne dla Miłosza
poszukiwanie syntezy między duchowo-
ścią a zmysłowością – przecież te guziki
Matki Boskiej (skądinąd rzeczywiście
widzące dzieci tak w opisach zjawy pod-
kreślały detale) to ów Miłoszowski szcze-
gół, konkret, który przynależy do świata
sensualnie poznawanego. Szymborska też
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była wrażliwa na konkret, ale miał on dla 
niej inną rangę. W jej poezji on stanowi 
o materialności świata, nie miesza się
z duchowością, jego metafizyka polega na
tym, że po prostu i tylko jest, nie znaczy
nic poza sobą samym. Gdyby ten dialog
nie urwał się tak gwałtownie, może jego
dalszy ciąg dałby możność poważniej-
szego skonfrontowania światopoglądów
noblistów.

Wspomniałem wyżej, że mnie ta bio-
grafia wystarcza. Wystarcza, bo akceptuję 
granice wyznaczone przez dyskrecję. Dla 
lektury wierszy więcej mi nie potrzeba. 
A jednak momentami demon ciekawo-
ści mi szepcze do ucha, że dobrze by-
ło jednak czegoś jeszcze się dowiedzieć. 
Na czym polegał kryzys religijny byłej 
uczennicy gimnazjum sióstr urszulanek? 
Dlaczego w którymś momencie miejsce 
religii zajęła ideologia (wyznawana prze-
cież żarliwie i z wiarą)? Na czym dokład-
nie polegał przełom, który spowodował, 
że również ideologia została odrzucona? 
Jakie są źródła sceptycyzmu, dystansu, 
ironii – nie tylko w twórczości, ale i w ży-
ciu? Jaki mrok skrywała poetka? Czego 
się bała, bo przecież ślady lęków i w bio-
grafii, i w wierszach się pojawiają? Może 
chciałbym za dużo się dowiedzieć. Na ra-
zie muszę poprzestać na lekturze wierszy. 
I to czytanych niekoniecznie w kontekście 
biograficznym. Tam to wszystko znajduję, 
ale zaszyfrowane w języku poezji.

Nie, biografia nie może być dyskretna. 
Nawet jeśli pomija jakieś odpowiedzi, nie 
unieważnia pytań, które rodzą się w kon-
takcie z tekstami, zza których wyłania 
się osoba autorki. Ona nie umarła. Nie 
cała umarła.

Krzysztof Biedrzycki
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magdalena rabizo-birek
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