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W pułapce bytu.  
O tematach poetyckich Wisławy Szymborskiej

W spojrzeniu na całość dokonań poetyckich Wisławy Szymborskiej kryje się ry
zyko uproszczeń. Może się bowiem okazać, że nie wykroczymy poza utarte spo
soby lektury. Ułoży się repetytorium, a pośpieszny przegląd idei artystycznych 
raz po raz ujawni niedopowiedzenia, luki w opisie, pominięcia rzeczy istotnych. 
Niedostatki partii analitycznych to kolejna niedogodność. Dość nikła jest szansa, 
by zdania uogólniające zastąpić mogły szczegółowe dywagacje poświęcone języ
kowi poezji Szymborskiej, wyrafinowanym dialogom z czytelnikami czy kreo
waniu światów poetyckich, w których nie ma nic oczywistego. Ufam jednak, że 
przynajmniej w jakiejś mierze poetykę szkolnego bryku uda się przezwyciężyć.

W tym szkicu chciałbym podjąć kilka kwestii antropologicznych, filozoficz
nych, kulturowych, estetycznych, wskazując sytuacje bycia człowieka w świe
cie, niewygodnego uczestnictwa w historii, spotkania z tajemniczą naturą bytu, 
wreszcie osobnego istnienia – w odniesieniu do innych ludzi, w konfrontacji 
z niepojętą wielką całością istnienia złożoną z nieprzeliczonych i rozmaitych by
tów poszczególnych.

Tradycyjny porządek chronologii pozwoli uchwycić zmiany i wariacje tema
tyczne w poezji Szymborskiej: inspirujące otwarcie, względną uległość wobec 
wezwań ideologii w czasach socrealizmu, kształtowanie niepowtarzalnej dykcji, 
w której udział negacji pewników, wątpienia metodycznego, humoru intelektu
alnego, ironii oraz autoironii jest znaczny, a antropocentryczne uzurpacje zostają 
oddalone, kontrapunkt w postaci egzystencjalnych medytacji oraz smutku elegij
nego, a także sumowanie doświadczeń, nowe oświetlenia wcześniejszych tema
tów – powracających, reinterpretowanych w wierszach z ostatniego okresu. Może 
przypominanie i przepowiadanie Szymborskiej będzie pożyteczne.

W utworach napisanych po zakończeniu drugiej wojny światowej, poczyna
jąc od debiutu Szukam słowa ogłoszonego w periodyku „Walka”, Szymborska 
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rozważa konsekwencje traumy dziejowej. Spadek, jaki oferuje szydercza historia, 
jest trudny do przyjęcia. W nawiązujących do zdobyczy poetyki awangardowej 
lirykach poetka dokonuje rozliczeń z doświadczeniem wojny, przywołując grozę 
i traumę, rachując spustoszenia w umysłach ludzkich i świecie, ale także podej
mując namysł nad językiem, w którym nie jesteśmy w stanie przekazać doświad
czeń krańcowych. Natomiast w rozpoznaniach powojennej sytuacji zbiorowy 
optymizm tamtych czasów przełamywany jest u Szymborskiej przez niepokój, 
gdyż trudno zapomnieć o ofiarach wojny i do końca uwierzyć w jasną przyszłość.

Nowoczesna forma i ton katastroficzny powojennych wierszy Wisławy Szym
borskiej kłóciły się z założeniami socrealizmu, nie wiemy jednak do końca, jakie 
były przyczyny rezygnacji z opublikowania przygotowanego zbioru Szycie sztan-
daru. W latach panowania doktryny socrealistycznej Szymborska opublikowała 
dwa zbiory wierszy: Dlatego żyjemy (1952) oraz Pytania zadawane sobie (1954). 
Wprawdzie z łatwością można tam odnaleźć zapędy agitacyjne, służebność wobec 
gazetowej publicystyki, udział w społecznych rytuałach (do tej kategorii należy 
epitafium dla generalissimusa Stalina), apologie „wielkiej epoki”, lekcje wrogości, 
to jednak trudno sytuować Szymborską w pierwszej linii ideologicznej walki. 
Jej utwory przewyższały pod względem artystycznym średnie socrealistyczne pro
dukcje literackie. Pomyłka poetycka i moralna w istotny sposób zaowocowała 
w liryce dojrzałej. Otóż poetka więcej już nie ulegała kuszeniom ideologii czy 
też stadnym odruchom, odrzucała gotowe prawdy, obiegowe mądrości. W tej 
twórczej praktyce najwyżej szacowane były indywidualne poszukiwania myślowe 
oraz artystyczne.

Za właściwy debiut Wisławy Szymborskiej krytycy zgodnie uznają Wołanie 
do Yeti (1957). Odtąd istotnymi wyróżnikami dojrzałej dykcji poetyckiej stają 
się konfrontacje wielu punktów widzenia, dialogi z odbiorcą, ironia, błyskotliwy 
humor, retoryka pytań, potrzeba wątpienia. W Wołaniu do Yeti osobne miejsce 
zajmują rozrachunki po październiku 1956. Poetka pisze o tym odważnie, że 
powtórne pogrzeby stalinowskich ofiar celebrowane były przez tę samą władzę, 
która wcześniej wydawała wyroki. Słów skazujących na śmierć nie da się odwołać, 
można jedynie przerwać zorganizowane milczenie (Przyjaciołom, Rehabilitacja, 
Pogrzeb Rajka).

W tomie Wołanie do Yeti krystalizuje się tematyka rozwijana w kolejnych 
zbiorach: Sól (1962), Sto pociech (1967), Wszelki wypadek (1972), Wielka licz-
ba (1976). Wymieńmy refleksje o historii pojmowanej jako dzieje zniewolenia 
(Dwie małpy Bruegla, Lekcja), wskażmy obronę racji pojedynczej osoby, odrzu
cenie praw społeczeństwa masowego (Fotografia tłumu, Wielka liczba), niezwykłe 
w nowoczesnej poezji zainteresowanie naukami przyrodniczymi, poczucie wy
gnania człowieka z uniwersum natury (Małpa, Rozmowa z kamieniem), namysł 
nad antropogenezą (Notatka, Jaskinia, Sto pociech). Historia nie może być uznana 
za nauczycielkę życia, gdyż w każdej epoce, barbarzyńskiej czy oświeconej – bez 
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różnicy, człowiek jawi się jako bestia łaknąca krwi, ktoś kto sieje grozę i śmierć, 
kto poprzez zniszczenie czyni sobie ziemię poddaną. Wbrew zaklęciom morali
stów diagnoza pozostaje wciąż aktualna – zmianę znów trzeba będzie przenieść 
do nieokreślonej przyszłości (Schyłek wieku). W wierszu Z nie odbytej wyprawy 
w Himalaje Szekspir i muzyka – przynajmniej w porządku nadziei – zrównowa
żyć mają szerzące się zło. Natomiast w liryku Tomasz Mann na końcu łańcucha 
ewolucji umieszczony zostaje ssak, który potrafi stwarzać osobne światy, stawiając 
znaki na papierze.

Nie sposób przeoczyć studiów poetyckich Szymborskiej dotyczących dotkli
wej strony pojedynczego istnienia. Człowiek wydany na okrucieństwa dziejów 
oraz igraszki losu, nieznajdujący oparcia w transcendencji, bierze udział w eg
zystencjalnej grze o niejasnych regułach. Zdumiewająca jest natura nieznająca 
umiaru w tworzeniu i niszczeniu (Przylot), nieprzeniknione miejsce ludzkich 
istot w przerażających kosmicznych przestrzeniach. Dlaczego zjawiliśmy się 
w świecie – teraz, w tym miejscu i takiej postaci; czy układ przypadków, jakim 
jest życie, ma ukryty sens; jak ograniczone w czasie istnienie ludzkie odnosi się do 
wiecznego trwania – takie pytania wciąż przewijają się w omawianych wierszach. 
Żywioły niewiadomego domagają się uporządkowania, ale przecież obowiązująca 
odpowiedź nigdy nie padnie. „Życie nie do pojęcia” (Utopia), zaskakujące w każ
dej sekundzie, jest nieustającym wyzwaniem dla umysłu. Podejście Szymborskiej 
wydaje się podstępne, ponieważ w formie konwersacyjnej, pozornie błahej, często 
żartobliwej zapisane zostają ważkie pytania metafizyczne.

U podstaw myśli poetyckiej Wisławy Szymborskiej lokuje się zdumienie wie
lością rzeczy stworzonych, zdziwienie fenomenem istnienia, które, jeśli wgłębić 
się w metafizyczny sekret, otoczone jest przez wszechpanującą nicość (na przykład 
Nicość przenicowała się także i dla mnie...). Zatem otrzymany bez zasług – jak uro
dzinowy prezent – dar życia musi zostać dokładnie rozpoznany (Zdumienie). Co 
prawda, większość zjawisk i zdarzeń „w prześlepienie idzie, / w niepomyślenie” 
(Wielka liczba), ale tym bardziej trzeba się starać, by nie roztrwonić bogactwa, 
jakie przynosi chwilowy pobyt wśród żyjących. Poetka głosi pochwałę „cudu ist
nienia” wpisanego w porządek kosmiczny, rozważa fenomen pojedynczego ży
cia zanurzonego w wielości bytów (Urodziny, Zdumienie, Przemówienie w biurze 
znalezionych rzeczy). Cud istnienia spełnia się nieustanie, tylko nie potrafimy go 
rozpoznać. Objawia się nie poprzez metamorfozy czy interwencje sił spoza tego 
świata, lecz przeciwnie: zaszyfrowany jest w zdarzeniach codziennych, rzeczach 
zwykłych. U Szymborskiej uwaga i wrażliwość ujawniają nadmiar cudowności, 
nigdy nie dość docenionej (Jarmark cudów).

W omawianych wierszach do kolekcji cudownych wyjątków dołączyć należy 
miłość, o której wiele się mówi, lecz znikoma liczba ludzi może jej naprawdę 
doświadczyć. Zauroczenie miłosne łamie standardy postrzegania, prowokuje, 
odbiera spokój, ale też wywyższa, zatem związek kochanków należy traktować 
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jako spisek przeciwko całemu światu (Miłość szczęśliwa). Jednakże osoba kochana 
zagrożona jest utratą mocnej tożsamości, stając się kimś innym, wymyślonym 
(Przy winie). Szaleństwo Ofelii może rozgrywać się na scenie, ale tragiczne aktor
stwo miłosne u Szymborskiej zostaje trzeźwo osądzone (Reszta). Poetka odrzuca 
romantyczne i sentymentalne mity, nie dowierza patetycznym skargom. W hi
storiach o odejściu i porzuceniu sięga po mowę codzienną i popularne gatunki 
literackie (Ballada, Cień). Mocne więzi międzyludzkie rychło przechodzą w ru
tynę i obojętność, a rozstaniom towarzyszy porażenie możliwości komunikacji, 
dramat bezradnego języka (Niespodziane spotkanie, Na wieży Babel). Wyzbywanie 
się złudzeń to terapia bolesna, lecz i skuteczna w tym sensie, że człowiek samotny 
w pełnym świetle widzi wyzwania egzystencji.

Fascynacje osobnymi światami sztuki to kolejny ważny temat Szymborskiej. 
W przedstawieniach malarskich „życie nie do pojęcia” podlega prawom konwen
cji, zatem chaos zdarzeń zostaje opanowany, poddany umownym regułom estety
ki. Więcej jeszcze – ręką artysty kieruje pragnienie doskonałości, któremu zaprze
cza pełna błędów praktyka ludzkich działań (Pomyłka). W wierszach, w których 
poetka tworzy znakomite odpowiedniki stylów malarskich (Miniatura średnio-
wieczna, Kobiety Rubensa, Mozaika bizantyjska), dochodzi do nieustannych kon
frontacji: sztuka nie ogarnia wielości istnienia, lecz staje się nadświadomością 
tego, co spontanicznie doświadczane.

Ekfrazy Szymborskiej odnoszą się do realistycznego malarstwa holenderskiego 
(Pejzaż, Vermeer), rzeźby z czasów przedhistorycznych (Fetysz płodności z paleoli-
tu), drzeworytu japońskiego (Ludzie na moście), awangardy dwudziestowiecznej 
(Wizerunek). Dodajmy, iż dzieła sztuki u Szymborskiej kształtują „sztukę pamię
ci”, przenikają w przestrzeń snów (Pamięć nareszcie, Pochwała snów), modelują 
relacje międzyludzkie. Malarstwo, muzyka, film, fotografia tworzą światy alter
natywne, może lepsze i piękniejsze, ale naznaczone skazą oderwania od realności. 
Pisząc o arcydziełach, Wisława Szymborska nie zapomina o trwodze istnienia, 
bowiem w raju estetów nie wyznaczono miejsca dla człowieka cierpiącego (Kla-
syk). Kontemplacja sztuki to dla Szymborskiej swoiste wyłączenie z egzystencji, 
rodzaj nielegalnej wolności, kiedy zawieszamy zobowiązania codzienne (Pejzaż). 
Artysta sprzeciwia się niszczącemu działaniu czasu w dwóch różnych wymiarach: 
zatrzymuje trwającą chwilę oraz zapewnia sobie miejsce w pamięci kultury (Lu-
dzie na moście). Natomiast w wierszu późniejszym – z tomu Tutaj – arcydzieło 
malarstwa staje się jakimś metafizycznym czasomierzem, nadając rangę naszym 
zwykłym godzinom i dniom. Uważne oko artysty uchwyciło drobne zdarzenie, 
jakich wiele, a ręka mistrza utrwaliła na płótnie opowieść o zwykłym życiu. Za
tem jeśli trwa wielka sztuka, to i świat (gorszy od tego przedstawionego na obra
zie) nie zasługuje na zagładę (Vermeer).

Dyskrecja obejmuje również sprawy literackie. Wychodząc z założenia, że poe
zja winna się sama bronić, Szymborska wprost nie komentuje swoich utworów, 
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niekiedy tylko rozsiewa w lirykach zdania o języku i stylu („pożyczam patetycz
nych słów, / a potem trudu dokładam, żeby wydały się lekkie”, Pod jedną gwiazd-
ką) lub, jak w słynnej Radości pisania, sceptycznie rozważa mit władzy artysty nad 
stwarzanymi przezeń światami. Do wyjątków należy Recenzja z nie napisanego 
wiersza. Wykład o własnej praktyce twórczej połączony tutaj został z przeglą
dem głównych motywów oraz inspiracji filozoficznych (wspomniany jest Pascal, 
aluzyjnie przywołani egzystencjaliści), ale autokomentarzom poetka przystawia 
zwierciadło ironii, zabawy, groteski.

W różnych okresach zachodzą zmiany w tej poezji mądrości i doświadczenia. 
W ostatnich tomach Wisławy Szymborskiej: Koniec i początek (1993), Chwila 
(2002), Dwukropek (2002), Tutaj (2009), Wystarczy (2011) wyraźniej niż do
tychczas ujawniają się rozmyślania o czasie, przemijaniu i śmierci, eksponowane 
miejsce zajmuje elegijna poezja żalu, powraca pytanie o to, czy istnieje wieczny 
obserwator naszych uczynków i wyborów i czy nasze życie nie jest czasami przed
miotem eksperymentu pozaziemskich ponadnaturalnych mocy (Może to wszyst-
ko, Komedyjki), rośnie semantyczne napięcie między radością a rozpaczą. Cezurę 
wyznacza zbiór Koniec i początek, w którym ciemną tonację wypowiedzi poetyc
kich o rozliczeniach ostatecznych niekiedy tylko, jakby na chwilę, rozświetla hu
mor, łagodzi ironia, broń raczej nieskuteczna w walce z tym, co nieuniknione.

Linia filozoficznego wątpienia i przełamywania ugruntowanych wyobrażeń 
ulega przedłużeniu. Na przykład w wierszu Niebo nieodgadniona rajska sfera 
utożsamiona zostaje z powietrzem, jest czymś powszednim, ale, wypełniając czło
wieka, przynosi też egzystencjalny wyrok. Istnienie realne, od którego nie ma 
odwołania, ani ucieczki w sny lub w tworzone ontologiczne fantazje, oferuje je
dynie spełnione scenariusze, a więc także dopełnienie życia przez śmierć (Jawa). 
Człowiek Szymborskiej okazuje się zakładnikiem istnienia, kimś złapanym w pu
łapkę bytu.

W wierszach Szymborskiej z późnego okresu przełamane zostają tradycyjne 
gatunki lamentacyjne oraz epicedialne. Obcujemy z codzienną arytmetyką meta
fizyczną, z buchalterią śmierci, nie zaś z definitywnym podsumowaniem. Na razie 
z Parką wymienić można pozornie bagatelizujące słowa „do widzenia” (Wywiad 
z Atropos), bo i tak kiedyś – powiada poetka – za oddane w użytkowanie ciało 
przyjdzie zapłacić ciałem (Nic darowane, Tutaj). Wielkim wyzwaniem dla wyob
raźni jest świat po odejściu człowieka (Nazajutrz – bez nas), skandalowi umie
rania, które jest powszechne w świecie natury, można przeciwstawić bezsilny żal 
(Każdemu kiedyś), wypełnia się bowiem biologiczne prawo, a tylko nasza świado
mość nadaje śmierci znaczenie tragiczne. Żeby nieobecność została dramatycz
nie uchwycona, śmierć bliskiej osoby obserwowana jest z perspektywy kota (Kot 
w pustym mieszkaniu). Warto dodać, iż język mnożący peryfrazy, gromadzący 
domysły, nie nadaje się do tego, by o zjawisku śmierci powiedzieć coś zobowią
zującego (Rachunek elegijny). Można tworzyć prywatne (oparte na domysłach) 
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statystyczne rachunki, w których określana byłaby jakaś cecha kondycji ludzkiej 
bądź charakteru, ale najpewniejszą, stuprocentową własnością każdego człowieka 
jest jego śmierć (Przyczynek do statystyki).

Myśl i działania ludzkie wciąż zwracają się (nierozważnie) w stronę życia. 
Niszczona ziemia odradza się po każdej klęsce, roślinność zarasta pobojowiska, 
ludzie na nowo osiedlają się na ruinach (Rzeczywistość wymaga, Koniec i począ-
tek). Człowiek – istota śmiertelna – poszukuje namiastek nieśmiertelności, wy
kraczając poza „tu i teraz”. W niedoli istnienia nie należy pogardzać pociesza
jącą rolą sztuki, która nieraz wydaje się komunikatem z wyższego świata (Ella 
w niebie). Intensywnie przeżyta chwila, w której płynący czas się zatrzymuje, 
wolna jest od egzystencjalnej trwogi (Chwila, Może być bez tytułu). Powraca
ją pytania o kosmiczny adres człowieka (Tutaj, Nieuwaga) i jego niepojęte ist
nienie w zaścianku wszechświata (Bal). Problematyka bycia w świecie, postaw 
człowieka wobec tajemnicy istnienia, kosmicznych odniesień życia ludzkiego, 
ostatecznych przeznaczeń i śmierci w tomach Wszelki wypadek i Wielka liczba 
wzmocniona zostaje przez poetycką medytację filozoficzną, to jednak pytania 
o możliwość istnienia Absolutu, o nieznany Wieczny Umysł, który (być może) 
kieruje ludzkimi działaniami i znosi dręczące poczucie przypadkowości istnie
nia, z większą intensywnością pojawiają się w tomach Koniec i początek, Chwila, 
Dwukropek, Tutaj, Wystarczy.

Hipoteza nieznanej Istoty posiadającej moc kreacji oraz „kontroli” ludzkie
go życia formułowana jest w sposób niezwykle ostrożny, bowiem w wierszach 
Szymborskiej przeważa tryb pytań, wątpliwości i przypuszczeń. Granice tego, co 
bezpośrednio postrzegane, rejestrowane przez zmysły, wydają się zbyt ciasne, a za
tem może istnieje „coś więcej”, co w przybliżeniu moglibyśmy określić mianem 
sacrum. Jak podkreślałem, poetka na pierwszym planie umieszcza niepewność 
poznawczą, dlatego czytanie świata i „pozaświata” nie przynosi zadowalających 
rezultatów. W myśleniu Szymborskiej o transcendencji, w dociekaniach z zawie
szonymi wnioskami ważne jest kosmiczne oddalenie punktów obserwacji, albo 
umieszczanie ich poza sferą ludzkiego doświadczenia.

Weźmy jako przykład wiersz Może to wszystko, w którym pojawia się niedo
określona postać „Szefa” z oddalenia obserwującego ziemskie porządki, przewo
dzącego „laboratoryjnym” badaniom nad człowiekiem i społecznościami. Jakiś 
On może interesuje się wyjątkami i drobnymi epizodami. Te rozważania poetyc
kie nie rozstrzygają, czy Wielki Eksperymentator, albo też czuwający demiurg, 
bezsenny nieznany Stwórca (Jawa), istnieje i czy może być opisywany zgodnie 
z religijnym pojmowaniem Istoty Boskiej. Raczej człowiek walczy o sens swego 
istnienia i dąży ku nieokreślonej nadziei, że ktoś inny, skrajnie obcy, troszczy się 
o nas, bądź tylko nas zauważa, że zatrzaśnięcie w bycie realnym nie pozostanie 
więzieniem ostatecznym. Jednak „kosmiczni badacze” nie mogą się niczym wzru
szać, ludzkim losem także, mają więc serca zimne.
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Człowiek – Boże igrzysko – w wersji stworzonej przez Szymborską to pro
dukt eksperymentu o niejasnym celu, statysta w wielkim teatrze wszechświata, 
komediant o tragicznym zacięciu. Obserwujący z oddalenia grę życia „nieludz
cy” Aniołowie nie współczują wzniosłym rozterkom ani podawanym w wyso
kim stylu wyborom egzystencjalnym, przyklasnąć skrzydłami mogą jedynie far
sie czy burlesce, w których to gatunkach, jak ironicznie rzecz wykłada poetka, 
człowiek ujawnia się w swej właściwej naturze, czyli w bezradności i zagrożeniu 
licznymi opresjami (Komedyjki). Bardzo interesujące wydaje się odwrócenie 
przygody kosmicznej człowieka. Otóż w wierszu Szymborskiej Wersja wydarzeń 
astronautą jest każdy, przy czym nie podejmuje on podboju kosmicznego, by 
nieznane stało się znanym, lecz z jakiegoś oddalonego we wszechświecie nie
bytu daje się wrzucić w byt, ryzykując udział w dziwnych zdarzeniach egzysten
cji, gdyż właśnie rzeczy ziemskie są obce, a ludzie pochopnie sądzą, że dają się 
one do końca oswoić.

W Szymborskiej spotkaniach z Tajemnicą naszego istnienia nieodmiennie 
obowiązuje gramatyczny tryb warunkowy. Rozważania metafizyczne w utworach 
noblistki obejmują również przesunięcia czasowe, konfrontacje chwili i trwania, 
zderzenia ograniczeń egzystencji z nieskończonością, jak również niedostępne 
ludzkiemu umysłowi fingowane wyobrażenia wieczności. W opisywanych tu 
późnych wierszach poetyckie eksploracje Kosmosu odgrywają niezwykle ważną 
rolę. Wisława Szymborska powraca wciąż do tematu peryferyjności i przygod
ności życia, jeśli wyobrazimy sobie ogrom wszechświata (Nieuwaga, Bal), chwi
lowego zakorzenienia człowieka na małej planecie – wirowania wraz Ziemią, 
uczestniczenia w niezwykłym spektaklu „na widowni gwiezdnej i podgwiezdnej” 
(Spis). Jednakże namysł nad nietrwałą ludzką obecnością implikuje pytania o rze
czy ostateczne – o podróż ku innym przestrzeniom, o wykluczenie z fascynującej 
gry (Tutaj, Spis, Przed podróżą).

Warto zauważyć, że poetka unika terminologii filozoficznej, odrzuca powagę 
dyskursu egzystencjalnego. To miejsce zajmują metafory karnawału, tańca, te
atru, lotu samolotem, bankowych spłat kredytu. Jest w tym wiele przewrotno
ści i humoru, ale przecież powaga spraw nieuniknionych wcale nie znika. Myśli 
o odejściu nie da się uchylić, lecz obroną przed niewczesnymi lamentacjami staje 
się apologia chwili, przywiązanie do drobiazgów i konkretów, każde mgnienie 
zachwytu i każda drobina czasu przeżyta z uwagą, choćby wypełniona jakimś za
jęciem banalnym. Wszystko, co się wydarza, wbrew przesądom o wiekopomnych 
gestach i słowach, lokuje się, jeśli tak o tym pomyślimy, w wielkiej całości istnie
nia. Szymborska wskazuje (momentalny, co prawda) triumf bytu nad nicością, 
a obojętnemu kosmosowi przeciwstawia przyciąganie ziemskie własnego prywat
nego skrawka przestrzeni (Metafizyka). W tych wierszach ćwiczenia kosmicznej 
wyobraźni wiążą się nie tylko z dociekaniami na temat obcości innych bytów, 
z niesłabnącym metafizycznym zdumieniem i studiowaniem własnej niewiedzy 
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(Tutaj, Mikrokosmos), ale również z pytaniami poznawczymi, z oglądem rzeczy 
z wielu stron. By przekonać się o wielości „punktów widzenia” i względności 
naszych rozpoznań, wystarczy spojrzeć w rozgwieżdżone niebo (Stary profesor).

Twórczość dojrzała syntetyzuje doświadczenia, nie tworzy światów poetyckich 
na nowo, raczej uzupełnia podejmowane już tematy i przesłania, ale nie na zasa
dzie powtórek, lecz istotnych rozwinięć. W późnych wierszach Wisławy Szym
borskiej, powiedzmy najogólniej, jakakolwiek pewność nie zostaje osiągnięta, 
a najważniejsze kwestie poznawcze pozostają otwarte. I tak powracają rozważania 
o historii, losie, zbrodni i okrucieństwie (Monolog psa zaplątanego w dzieje, Jacyś 
ludzie, Fotografia z 11 września), o dwuznaczności czasu ocalającego (Trudne życie 
z pamięcią), dziwnych działaniach przypadku (na przykład Seans, Nieobecność), 
bliskości i oddaleniu od innych przyrodniczych bytów (Milczenie roślin, Moralitet 
leśny). Oszczędnie dawkowane fragmenty autobiografii mają u Szymborskiej wy
mowę uogólniającą. „Ja” z minionych czasów jawi się jako ktoś obcy, bo zapewne 
ciągłość życia jest złudzeniem (Kilkunastoletnia), czy też opis lęków dzieciństwa 
staje się punktem wyjścia refleksji o dojrzałym umyśle, który odróżnia fantastycz
ne horrory od grozy realnego świata (Kałuża).

Osoba traci oparcie we własnej pamięci, zakwestionowana zostaje ciągłość 
biografii, wspomnienia nie układają się w przejrzyste opowieści, a sentymentalne
mu złudzeniu, że pamiątki z przeszłości coś istotnego przekazują, przeciwstawia 
się wizję dawnych zdarzeń – wtórnie i schematycznie opracowanych, uwięzienia 
w świecie minionym, wstrzymania rozwoju, kiedy słabnie zainteresowanie tym, 
co nadchodzi (Trudne życie z pamięcią). Poczucie ewentualności lub – innymi 
słowy – gra przypadków, które mogły inaczej skomponować sekwencje każdego 
życia, kruszą przekonanie o pewnym osadzeniu w danej nam czasoprzestrzeni; 
nawet w naiwnym obrazku szkolnym, w miłej opowieści o genealogii rodzinnej 
zaznacza się niepokój względności wszelkich niezbitych faktów (Nieobecność).

Wisława Szymborska dodaje epilogi do własnych rozważań o miłości szczęś
liwej i nieszczęśliwej, widząc te kwestie z oddalonej perspektywy, a wraz z dy
stansem wzrasta empatia wobec miłosnych fascynacji oraz rozczarowań, które 
przeżywają inni (Pierwsza miłość, Rozwód, Perspektywa, Na lotnisku). Uważne 
obserwacje życia w tych wierszach nie są oddzielone od poetyckich studiów na 
temat artystów i sztuki. Poetka traktuje wielkie postaci z przeszłości jak osoby 
zaprzyjaźnione, co nie ma nic wspólnego z brakiem respektu i podziwu. Materiał 
do rozmyślań jest obszerny, a rodzaje komentowania, często rozbijające przyjęte 
dyskursy krytyczne, zdają się wciąż zaskakiwać. Na przykład imaginacyjna roz
mowa ze Słowackim staje się pretekstem do refleksji o roli wyobraźni, która tylko 
kompensuje niemożliwość pełnego udziału w zdarzeniach przeszłości (W dyliżan-
sie). Ta przeszłość poprzez opis zmysłowo doznawanych konkretów zmartwych
wstaje w słowie poetyckim. Z kolei zdumiewające dzieło Prousta o czasie od
nalezionym, odzyskiwanym w pamięci oraz w pisaniu, wywołuje (prześmiewcze 
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i poważne) uwagi o szybkiej zmianie, o bezmyślności kultury masowej w naszych 
na pozór szczęśliwych czasach (Nieczytanie).

Poetka kontynuuje temat darwinowskich „złych wiadomości” o walce gatun
ków, okrucieństwie natury i paradoksalnej niewinności zwierząt – pozbawionych 
poczucia moralnego, o czym przeczytamy w wierszu Zdarzenie. Od prawa poże
rania nie są wcale uwolnieni ludzie – niepoprawni mięsożercy o „czułych sercach” 
(Przymus). Niezwykłą zagadką stają się wielcy zbrodniarze, bo wszakże uwarun
kowania biologiczne nic nie mówią o skłonności do zła (Dłoń). W późnych wier
szach nie sposób przeoczyć sprawozdań ze snów (na przykład Sny, W uśpieniu), 
wyróżnia się również poetycki szkic poświęcony powtarzalnej „małej kreacji”, 
czyli tworzeniu się świata na nowo, kiedy z mroku wyłaniają się kontury rze
czy (Wczesna godzina). Do przeglądu tematów Szymborskiej dodajmy traktaty 
lingwistyczne – o możliwościach słowa, uzurpacjach języka, dziwności procedur 
literackich, dialogu z czytelnikiem i niepewnym losie wierszy (Wszystko, Pomysł, 
Do własnego wiersza). W lirykach Trzy słowa najdziwniejsze i Właściwie każdy 
wiersz można uchwycić zarys programu poetyckiego, mianowicie artysta słowa 
może przekazać tylko jakiś odprysk istnienia, utrwalić chwilę, zapisać momen
talne przeżycie, musi on liczyć się z ulotnością istnienia, zmiennością zdarzeń, 
zawieszać sądy definitywne, doskonalić sztukę zadawania pytań.

W zbiorze Wystarczy elegiom i pożegnaniom Szymborska przeciwstawia nie
słabnące zaciekawienie światem, nawet jeśli współczesne obyczaje i dzisiejsza 
kultura objawiają skrajną obcość. Gdyby czuwająca obecność została odrzucona, 
a w wierszach znaleźlibyśmy rezygnację, poetka musiałaby zanegować najważniej
sze założenia etyczne i estetyczne w swej twórczości. Wyspecjalizowane sposoby 
analizy, świetne programy komputerowe potrafią wyjaśnić wszystko, odczytać 
każdy przekaz, z wyjątkiem uczuć i tajemnicy poszczególnego istnienia (Wyznania 
maszyny czytającej). Rozwija się w tym tomie dyskusja antropologiczna, niepokój 
budzi odejście człowieka. W wierszach Ktoś, kogo obserwuję od pewnego czasu i Są 
tacy, którzy Wisława Szymborska, nawiązując do wcześniejszych idei poetyckich, 
powraca do obrony pojedynczego istnienia, pisze o prawie do peryferyjności ży
cia, wybiera prywatność, ceni skromne ambicje ludzi nieznanych, anonimowych, 
pochwala poszukiwania i rozterki, głosi apologię niepewności oraz zdumienia. 
Odrzuca zasmucającą wizję człowiekacyborga – niewolnika pragmatyki, dosko
nałego konformisty.

Życie byłoby miałkie, płytkie, pozbawione wartości, gdyby zniknęły niepokój 
i tajemnica (Okropny sen poety). Człowiek, któremu poetka nie przestaje się dzi
wić, to istota współczująca i zbrodnicza, trywialna i subtelna, zagubiona i nada
jąca sens istniejącemu światu, na wskroś cielesna i utkana z abstrakcyjnych idei. 
Człowiek dobrze zapowiada się od wieków, lecz nadziei nie spełnia, to ciągła po
tencjalność, indywiduum sprzeczne w sobie, zagadkowe monstrum o reakcjach 
i możliwościach nie do przewidzenia.


