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elizabeth Bishop (1911 – 1979), autorka czterech tomików1, obejmujących około stu 
wierszy2, zajmuje trwałe miejsce w historii literatury amerykańskiej jako poet‑

ka wyjątkowa, osobna, ekscentryczna (nie mam na myśli działań odbiegających od 
przyjętych norm, a swoiste bycie, czy też bywanie na marginesach życia i twórczości, 
nieśpiesznej, cyzelowanej, wysublimowanej). w jej poezji wrażliwość i drobiazgo‑
wość szły w parze ze skrupulatnością i uważnością. Podobną ogólną charakterysty‑
kę można przypisać twórczości wisławy szymborskiej (1923 – 2012)3. w tym miej‑
scu uchwytne jest pierwsze z podobieństw pomiędzy pozornie sporo różniącymi 
się od siebie poet(y)kami. sympatia dla szczegółów, skrupulatnie rejestrowanych, 
przekładała się na chęć rozszyfrowania tajemnicy egzystencji, natury, emocji. ana‑
logii, jak się okaże, jest znacznie więcej. różnice i zbieżności widoczne w rozwią‑
zaniach formalnych, rejestrze tematycznym, rolach i postawach podmiotów lirycz‑
nych, układają się w barwną mozaikę, w której przylegając, odstając lub nachodząc 
na siebie usytuowane są elementy, stanowiące immanentną część językowej gry za‑
mieniającej realne doświadczenie w ciąg uporządkowanych liter, fraz, wersów, strof.

Próby wskazania paraleli pomiędzy liryką amerykanki i Polki poczynione zo‑
stały już między innymi przez stanisława Barańczaka. we wstępie do antologii wier‑
szy Bishop obie poetki zostały przez niego określone wspólnym mianem „ramkow‑
ców”4: „«ramkowiec» pisze [ … ] wiersze jak gdyby nie na papierowej taśmie, ale 
na osobnych kartkach, nie dość tego: obrysowując każdy z nich osobną ramką, tak 
aby stanowił wydzielony i ogrodzony, samodzielnie funkcjonujący i wyraziście roz‑
poznawalny mikrokosmos. tą ramką czy ogrodzeniem, a zarazem znakiem rozpo‑
znawczym, jest w takich wierszach ich dający się wyartykułować – wyartykułowa‑
ny zresztą najczęściej przez samego poetę w tytule, jako że «ramkowcy» z zasady 
tytułują wiersze – temat [ … ]”5.

trudno nie zgodzić się z diagnozą Barańczaka, choć z powodzeniem można roz‑
luźnić dość ciasny gorset definicji oraz złagodzić kontrast z metodą „rulonowców”, 
adwersarzy ramkowców. owszem, zarówno Bishop, jak i szymborska są mistrzynia‑
mi konkretu, dbają o nakreślenie wyraźnych granic wierszy, co jednak nie oznacza 
radykalnego zamknięcia, wręcz przeciwnie. tematy wracają w mniej lub bardziej 
dokładnych powtórzeniach. o ile jednak amerykańska poetka nierzadko tworzy 
światy niekompatybilne wobec siebie nawzajem – ze względu na ich wewnętrzną 
autonomię i tylko sobie właściwy kierunek ewolucji, o wektorze skierowanym do 
wewnątrz – o tyle szymborska, zadając podobne pytania, ponawiając namysł nad 
konkretnym zagadnieniem, tworzy wynikające z siebie ciągi, których logika kształ‑
towana jest zgodnie z rytmem powracających wątpliwości. ich rozstrzygnięcia są 
jedynie chwilowe, na moment zaspokajają ciekawość nieustannie zadającego py‑
tania (sobie, światu) podmiotu lirycznego, będącego nie tylko wnikliwym, ale mi‑
mo wszystko zdystansowanym obserwatorem (jak u Bishop), lecz także mającym 
odwagę głośno powiedzieć: nie wiem, zastanawiam się, nie jestem pewny / pewna. 
Gotowość do kwestionowania zastanej lub zdobytej wiedzy to przyrodzona cecha 
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prawdziwej poezji, o czym przypomniała szymborska w odczycie noblowskim: „Poe‑
ta również, jeśli jest prawdziwym poetą, musi ciągle powtarzać sobie «nie wiem». 
każdym utworem próbuje na to odpowiedzieć, ale kiedy tylko postawi kropkę, już 
ogarnia go wahanie, już zaczyna sobie zdawać sprawę, że jest to odpowiedź tym‑
czasowa i absolutnie niewystarczająca”6.

cenna niewiedza napędza zatem liryczne mechanizmy, dzięki którym możliwe 
staje się „obmyślenie świata” (szymborska) i rozstrzygnięcie kwestii rodzących się 
na kanwie „pytań w związku z podróżą” (Bishop). (auto)ironicznie, antydogmatycz‑
nie, nieschematycznie lub (pozornie) werystycznie, oszczędnie, zaledwie naskórko‑
wo, a w rzeczywistości wyjątkowo dosadnie – szymborska kwestionuje oczywistości, 
Bishop – pieczołowicie zdejmuje kolejne warstwy palimpsestu świata.

recenzując Barańczakowe tłumaczenia Bishop, magdalena Heydel nie omieszka‑
ła wskazać analogii między twórczością autorki Zatoki i autorki Pożegnania widoku: 

„Barańczak wielokrotnie nazywał poetkę «amerykańską wisławą szymborską», mając 
na myśli czytelną u obu pań metodę ukrywania najgłębszych filozoficznych rozmy‑
ślań pod płaszczykiem dziecinnej rymowanki, a także pisanie wierszy «o czymś» – 
wierszy mających pewien uchwytny temat i wiele mówiący tytuł. Porównanie między 
poetkami można ciągnąc dalej, mówiąc o podobnie niewielkiej fizycznymi rozmia‑
rami twórczości, [ … ] a przede wszystkim o rodzaju materii poetyckiej: dostrzega‑
nych przez obie damy poezji fragmentów rzeczywistości (czy jawy, jak może powie‑
działby szymborska) oraz sposobach ich problematyzowania”7.

rzeczywiście, stosunkowo łatwo można uchwycić punkty zbieżne w lirycznej 
praktyce obu poetek, ale też generujące szereg (nierzadko kosmetycznych, niemniej 
jednak obecnych) różnic, dzięki którym uwypuklone zostają specyficzne, właściwe 
tylko Bishop / tylko szymborskiej cechy poetyckiego światopoglądu, czy też ich poe‑
tyki sensu largo, przekładające się na preferencje tematyczne i formalne. nie chcę 
tworzyć rejestru, sądzę, że lepszym rozwiązaniem będzie zastąpienie go krótkimi 
omówieniami potencjalnych konstelacji tematycznych.

Pierwszą z nich wyznacza triada podróż – mapa – zmiana. to nie tylko tematy, 
ale i kategorie, czy wręcz egzystencjały, ułatwiające orientację podmiotowi lirycz‑
nemu, rzadko odpoczywającemu, nieprzestającemu obserwować, wyjeżdżającemu, 
wracającemu, poznającemu nowe / stare miejsca. Bohaterka liryczna nie jest nomadką 
(choć niekiedy czuje się jak osoba wygnana), mimo iż łudząco ją przypomina, bywa 
raczej podróżniczką, turystką, spacerowiczką. stąd też niezwykle przydatnym na‑
rzędziem okazuje się mapa – wiersz pod takim tytułem otwiera debiutancki tomik 
Bishop i zamyka ostatni, niedokończony, tomik szymborskiej. Pierwszy z utworów 
rozpoczyna się opisem nadmorskiego krajobrazu, a dokładniej miejsca, w którym 
przebiega granica pomiędzy wodą i stałym lądem. kończy się ciekawym stwierdze‑
niem jasno wytyczającym zręby światopoglądu uważnego podmiotu: „topografii 
obcy jest faworytyzm: /  Północ równie jej bliska jak wschód. /  nie historyk: kar‑
tograf zna naprawdę subtelne kolory”8. mapa, kreślona w oparciu o wyniki badań 
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empirycznych i zgodnie z konkretnymi wytycznymi, zachowuje pozory obiektyw‑
ności, naukowości, odzwierciedla niuanse. Historia uzależniona od interpretacji 
nigdy nie osiągnie poziomu szczegółowości mapy. Julia Fiedorczuk interpretując 
Mapę akcentuje jej swoistą opresyjność polegającą na zamrażaniu rzeczywistości, 
tym samym wymykającej się upływającemu czasowi9. amerykańska poetka zręcz‑
nie ignoruje przemoc obiektywizmu, groźbę ustatycznienia, tworząc niezwykle dy‑
namiczne opisy, których zasadniczym wyróżnikiem jest zmienność, permanentne 
stawanie się. Mapa wisławy szymborskiej także jest zatrzymanym ruchem, a teren, 
który odwzorowuje, zdaje się bliski, oswojony. spokoju ryciny nie narusza nic, ślady 
przemocy: „Groby masowe i nagłe ruiny – /  to nie na tym obrazku”10, nawet grani‑
ce między państwami wydają się niemalże przeźroczyste. w zakończeniu wiersza, 
czytelniczka mapy ujawnia powody swojej sympatii do wytworów starań kartogra‑
fów – ich niebagatelną zaletą jest skrzętnie ukrywane oszustwo, markowanie świata, 
który tak naprawdę nie istnieje, albo inaczej, nie jest tak przyjazny. kłamstwo, tym 
razem, jest aktem łaski. zarówno dla amerykanki, jak i dla Polki mapy są czułymi 
drogowskazami, z tym że pierwsza im ufa, natomiast druga, będąc sceptyczną kar‑
tografką, ceni generowane przez nie fałszywe mniemania.

Druga z konstelacji składa się z wzajemnych wpływów sensualności – języka – 
(domniemywanego) autobiografizmu. autorka Tej jednej sztuki (to jej najbardziej 
znany liryk, piękna villanella11 o miłości, utracie i niemożliwej do przepracowania 
żałobie) jest poetką niezwykle sensualną. wiersze uruchamiają zmysłowy odbiór 
rzeczywistości, przy czym zmysłowość nie ma nic wspólnego z somatycznością ani 
z cielesnością. wielość dekodowanych przez nią bodźców domaga się uporządkowa‑
nia. stąd też nierzadko poezja Bishop zamienia się w szczegółowy katalog tekstowych 
reprezentacji, kreślonych zdecydowanymi, acz raz ostrzejszymi, raz łagodniejszymi 
pociągnięciami. wśród nich dyskretnie przemyka podmiot liryczny, empatyczny 
lub zdystansowany, niemniej zawsze tak samo żarliwie zaangażowany w językową 
tkankę lirycznego świata12. werbalna natura tworzonych światów (nie)możliwych 
nigdy nie była przez nią poddawana pod wątpliwość – językowy sposób istnienia 
nie był alternatywą, ale jedyną możliwością. Poetycki świat szymborskiej nie miał 
tak radykalnego egzystencjalnego wymiaru – pełen szczegółów, nieoczywistości, 
codzienności odsłaniającej drugie, trzecie i kolejne dno, bywał świętem zwykłości, 
nabierającej zgoła niezwykłych rysów13.

sensualny wymiar liryki obu poetek wymaga uwzględnienia ważnego w ich twór‑
czości swoistego wzrokocentryzmu. krytycy akcentując jego istotność podnoszą go 
do rangi sygnatury (randall Jarrell, recenzując tom North & South, zaznaczył: „[ … ] 
all her poems have written underneath, I have seen it”14), czy wręcz systemu filozo‑
ficznego stanowiącego jeden z elementów budujących całość twórczości poetyckiej 
jako takiej – małgorzata Baranowska dostrzegła go w liryce szymborskiej: „sposób 
budowania przez szymborską jej systemu filozoficznego polega na głębokiej ana‑
lizie nagle zobaczonego. Jakby myśl mogła być czymś w rodzaju latarni morskiej, 
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która swym światłem interpretuje niewielki fragment wydobyty z nieskończonej 
ciemności”15.

oświetlając jedynie niewielki fragment rzeczywistości, poezja obu autorek nie 
rości sobie zatem prawa do formowania sądów uniwersalizujących, co jednak nie 
zmienia faktu, że niekiedy poszczególne problemy, kwestie, zagadnienia z perspek‑
tywy mikro płynnie przechodzą do perspektywy makro. mam tu na myśli szym‑
borskiej diagnozy historyczne z wierszy Obmyślam świat, Obóz głodowy pod Jasłem, 
Niewinność, Fotografię z 11 września. elizabeth Bishop konsekwentnie unikała te‑
matów związanych z szeroko rozumianą polityką czy publicystyką. Świat jej poezji 
stanowił prywatną enklawę budowaną z słów, nawet jeśli w całości nie był złożony 
ze stricte prywatnych doświadczeń.

Prywatność, idiomatyczność, intymność w poezji szymborskiej i Bishop nie 
mogą być utożsamiane wprost z autobiograficznością. nawet jeśli w tkankę wier‑
szy wplatane są autentyczne doświadczenia, czytelnicy i tak mają do czynienia z ich 
poetyckimi transpozycjami. Poza tym Bishop jest znaczenie bardziej dyskretna niż 
szymborska. obie ubierają w liryczne maski wspomnienia, wprowadzają znane, nie‑
rzadko kochane osoby w poetycki świat, ale czynią to w taki sposób, by czytelność 
biograficznych odniesień nie dominowała nad poetycką materią – nawet jeśli pod‑
miot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej (np.  Bishop 
W poczekalni; szymborska W uśpieniu).

trzecią, i ostatnią, konstelację autorki budują z uczuć, nierzadko kontradyk‑
cyjnych, spośród których najsilniejsze są miłość i smutek. ze względu na szczup‑
łość dorobku poetyckiego niewielka liczba wierszy miłosnych elizabeth Bishop tym 
bardziej zasługuje na uwagę. melancholijna Ta jedna sztuka – piękna lekcja utra‑
ty z zapadającym w pamięć refrenem: „w sztuce tracenia nie jest trudno dojść do 
wprawy”16, współgra z Trzema Walentynkami (nie przetłumaczone na język polski), 
stonowanymi rozważaniami / wyznaniami miłosnymi, jak również z wcześniejszą 
od przywołanych Bezsennością – zakochany podmiot liryczny kontemplując księ‑
życ, marzy o świecie alternatywnym: „[ … ] gdzie na prawo znaczy na lewo, /  gdzie 
cień to prawdziwsze ciało, / gdzie nie mruży się oka przez całą /  noc, gdzie morze 
jest głębsze a niebo płytsze, gdzie ty kochasz mnie”17. zatem, miłość u Bishop je‑
dynie bywa szczęśliwa, na ogół łączy się z utartą, niespełnieniem; dla szymborskiej 
miłość często nie tylko niesie radość, ale przede wszystkim eksponuje niezwykłość, 
niecodzienność, wyjątkowość odwzajemnionego uczucia. „miłość szczęśliwa” jest 
przywilejem, nie zdarza się często. znika w obliczu radykalnego niezrozumienia czy 
też całkowitego braku porozumienia: „milkniemy w połowie zdania /  bez ratunku 
uśmiechnięci. /  nasi ludzie /  nie umieją mówić ze sobą”18.

wymienione konstelacje, dynamiczna, językowa i uczuciowa, niewyczerpują bo ‑ 
gactwa możliwych porównań oraz wyznaczanych przez nie trybów lekturowych. eli‑
zabeth Bishop i wisława szymborska są członkiniami formacji (post)modernistycz‑
nej. tworząc w różnych kręgach kulturowych sięgają jednak po podobne rozwiąza‑
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nia formalne i tematyczne, niekiedy tylko przesuwając akcenty. Bishop w wierszu 
pt. Gość w dom odmalowuje portret szwaczki, porównanej do mitologicznej klotho: 

„klotho szyjąca nasz żywot /  malutką kościstą stopą /  na pożyczonej maszynie /  czy 
los nasz jak los jej na zawsze /  obrębek mieć będzie krzywy?”19. kilkadziesiąt lat póź‑
niej szymborska w Dwukropku (2006) przeprowadzi Wywiad z Atropos. Prządka 
nici życia20 i ta, która ją przecina; początek i koniec. klotho i antropos, jako siostry, 
podobne, jako strażniczki przebiegu życia, pełniące różne funkcje. Podobieństwo 
i różnica, rozdzielność i wspólnota. Poezja elizabeth Bishop i wisławy szymborskiej.

anna Pekaniec

PRZYPISY
1 trwająca trzydzieści lat aktywność poetycka (nie licząc juweniliów) zaowocowała następującymi 

tomikami: North & South (1946); Poems (1955; tu słynny cykl A Cold Spring), Questions of Tra-
vel (1965), Geography III (1976). zostały zebrane i uzupełnione o liryki tłumaczone przez Bis‑
hop w wydaniu zbiorowym: e. Bishop, The Complete Poems 1927 – 1979, Farrar, straus and Giroux, 
new york, b. d.

2 liryki gromadzone w niewielkich objętościowo tomikach Bishop pisywała latami, jeden wiersz 
powstawał niekiedy kilkanaście lat. spora ilość utworów pozostała w rękopisach, niektóre są nie‑
dokończone, lub, z różnych powodów, zostały przez poetkę uznane za nie dość dobre, aby mo‑
gła je opublikować. w 2006 roku alice Queen zredagowała zbiór pt. Edgar Allan Poe & the Juke-

-Box: Uncollected Poems, Drafts, and Fragments, składający się z ponad stu tekstów, które nigdy 
nie wyszły poza stadium rękopisów. zob. e. wójcik ‑leese, Krzątanina. Elizabeth Bishop na setne 
urodziny, „Dwutygodnik” 2011, nr 61. link do artykułu: http: /  / www.dwutygodnik.com / arty‑
kul / 2422 ‑krzatanina ‑elizabeth ‑bishop ‑na ‑setne ‑urodziny.html [ data dostępu 25 sierpnia 2013 r. ]

3 anna legeżyńska charakteryzując twórczość szymborskiej przypisała jej dwie cechy: wolność i czu‑
łość. Pierwsza z nich rozumiana była jako samodzielność myśli, autentyczność, nie hołdowanie lite‑
rackim modom; natomiast czułość to wyjątkowa uważność na rzeczywistość, na jej najdrobniejsze 
elementy. zob. a. legeżyńska, Wisława Szymborska, Poznań 1996, s. 8 – 9.

4 Barańczak konfrontuje ich z „rulonowcami”: „<rulonowiec>” [ … ] pisze, jak gdyby na rozwija‑
nym rulonie czy taśmie, stale jeden i ten sam nie kończący się poemat, który jedynie ze względów 
pragmatyczno ‑wydawniczych dzieli, tnąc rulon nożycami, na krótsze odcinki, publikowane jako 
osobne wiersze. znamienną konsekwencją tej metody jest z reguły skłonność „rulonowca” do nie‑
nadawania wierszom tytułów [ … ]”. s. Barańczak, Wstęp: Kartografia bezdomności [ w: ] e. Bishop, 
33 wiersze, wybór, przekład, wstęp i oprac. s. Barańczak, kraków 1995, s, 7. Gwoli ścisłości przypo‑
minam, że Barańczak był jednym z tłumaczy poezji wisławy szymborskiej na język angielski.

5 s. Barańczak, Wstęp…, dz. cyt, s. 7.
6 w. szymborska, Poeta i Świat. Odczyt Noblowski (Sztokholm, 7 grudnia 1996) [ w: ] tejże, Wiersze 

wybrane. Wybór i układ Autorki, wyd. nowe uzup., kraków 2010, s. 407.
7 m. Heydel, Elizabeth Bishop jako poetka polska, „literatura na Świecie” 1995, nr 5 – 6, s. 374 – 375. 

odsyłam również do krótkiego artykułu Gosi Gabryś, porównującej wybrane wiersze obu poetek, 
skoncentrowane wokół zagadnienia niespisanej historii (np. w perspektywie (post)kolonialnej). zob. 
G. Gabryś, Niespisana historia w wierszach Elizabeth Bishop i Wisławy Szymborskiej [ w: ] O wiele 
więcej okien. O amerykańskiej poezji kobiecej, pod red. l. aleksandrowicz ‑Pędzich i J. kamionow‑
skiego, Białystok 2008.

8 e. Bishop, Mapa [ w: ] tejże, 33 wiersze, s. 21.
9 zob. J. Fiedorczuk, Pytania w kwestii domu: Elizabeth Bishop [ w: ] Piękniejszy dom od Prozy. O ame-

rykańskiej poezji kobiecej. Antologia esejów, pod red l. aleksandrowicz ‑Pędzich i J. kamionkow‑
skiego, Białystok 2005, s. 80 – 81.
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10 w. szymborska, Mapa [ w: ] tejże, Wystarczy, kraków 2011, s. 22. tom, z którego pochodzi cytowany 
fragment wiersza został wydany już po śmierci poetki, 20 kwietnia 2012, niemniej copyright nosi 
datę 2011. tytuł Wystarczy zasugerowała sama poetka, podtrzymując go w rozmowie z ryszardem 
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