
   
,,, 

... 
Dyskusyjny Klub KsiazkowDyskusyjny Klub KsiazkowDyskusyjny Klub Ksiazkowyyy   
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

 

Projekt realizowany pod honorowym patronatem 
Ministra Kultury i Dz iedzictwa Narodowego 

 

 

   
,,, 

... 
Dyskusyjny Klub KsiazkowDyskusyjny Klub KsiazkowDyskusyjny Klub Ksiazkowyyy   
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

 

Projekt realizowany pod honorowym patronatem 
Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

 

   
,,, 

... 
Dyskusyjny Klub KsiazkowDyskusyjny Klub KsiazkowDyskusyjny Klub Ksiazkowyyy   
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

 

Projekt realizowany pod honorowym patronatem 
Ministra  Kultury i  Dz iedz ictwa  N arodowego 

 

 

G a z e t k a  N i ec o d z i e n n a 

PAŹDZIERNIK 2007 

Rok 1, Numer 4 Książka  
Krzepi, Kusi, Kręci 

Dyskusyjnego Klubu Książkowego 
przy WiMBP w Łodzi 

 Marcina � wietlickiego Wis³awy Szymborskiej 

 



Świetlisty Kraków - Marcin Świetlicki

Marcina  Świetlickiego  w  Krakowie 
najłatwiej  można  znaleźć  w  księgarni 
hiszpańskiej  przy  Małym  Rynku.  Stąd 
właśnie  wyruszyliśmy  na  spacer 
szlakiem  lokali,  w  których  „się  bywa”. 
Jest ich w Krakowie niemało. 

Wyróżniamy dwa rodzaje poetów. Ci, którzy 
piją alkohol i ci, którzy go nie piją. Ja należę 
do  tych,  którzy  alkohol  piją  –  opowiada 
Marcin Świetlicki.  – Ponieważ jestem synem 
poety ludowego Lucjana Świetlickiego, który 
alkoholu  nigdy  nie  nadużywał.  Więc 
pomyślałem  sobie,  że  należy  do  naszej 
rodziny  zasłużonej  dla  literatury  polskiej 
wnieść  taki  element,  jak  tematyka 
alkoholowa.  Dlaczegóż  by  bowiem  nie? 
Spójrzmy na prozaika Jerzego Pilcha, który z 
alkoholu  zrobił  podstawę  swojej  twórczości. 
Mało  tego,  dzięki  temu  do  Warszawy 
pojechał,  dostał  nagrodę i  posadę w piśmie 
warszawskim. Inne tematy, takie jak miłość i 
śmierć, są już dawno wyeksploatowane. Poza 
tym  z  miłości  już  dawno  nie  cierpiałem,  i 
bardzo dobrze, bo z powodu miłości lepiej być 
szczęśliwym.  Tylko  czy  to  może 
zainteresować  czytelnika?  Piszę  zatem  o 
alkoholu.  Nie jest  to może temat wiodący i 
najważniejszy, ale czasami się pojawia. 

Pani Kasia, Mleczko i Maleńczuk

Kończymy kawę  i  postanawiamy  spróbować 
czegoś mocniejszego. Zwracam się z prośbą 
do Marcina, aby wskazał te lokale, w których 
„się  bywa”.  Ruszamy  zatem  obok  kościoła 
Mariackiego i ulicy Floriańskiej na równoległą 
do niej uliczkę Świętego Jana. Tu znajduje się 
knajpka  Piękny Pies.  –  Główną  atrakcją  tej 
knajpy – mówi Marcin – jest widok z okna na 
panią  Kasię,  która  sprzedaje  w  sklepiku 
naprzeciwko.  Ale  są  też  inne  atrakcje. 
Rysunki  naścienne,  o  proszę  bardzo,  tu 
mamy  oryginalne  kompozycje  naścienne 
Marcina  Maciejowskiego,  a  tutaj  ludzika 
namalował Marek Raczkowski z Przekroju. W 
Pięknym  Psie  bywa  też  Maciej  Maleńczuk. 
Przez  okno,  oprócz  pani  Kasi,  widać  też 
niekiedy Andrzeja Mleczkę, który chodzi tędy 
do swojej galerii. To miejsce jest mi szalenie 
bliskie.  Bowiem  tu  właśnie  podpisałem 
kontrakt  na  swoją  pierwszą  płytę.  Gdyż 
wcześniej  rezydował  tu  mój  wydawca.  I 

dlaczego człowiek nie może wracać do takich 
miejsc? Krok w bok od ulicy Świętego Jana 
znajduje się lokal Dym. – W jednym piśmie 
kobiecym kolorowym napisano,  że  jak  chce 
się poznać chłopaka swego życia,  to należy 
pojechać  albo  na  Ibizę,  albo  w  południe  w 
Krakowie  znaleźć  się  w  Dymie  –  stwierdza 
Marcin.  –  Nie  mamy  już  południa,  ale 
zobaczymy,  czy  spotkamy  chłopaka  swego 
życia?  Drzwi  lokalu  pięknie  skrzypią.  W 
środku  trochę  ciemnawo.  Rozglądamy się  z 
Marcinem  po  sali.  Rzeczywiście  jest  kilku 
samotnych  młodych  ludzi.  Ale  czy  to  o  to 
chodziło?  –  Jeszcze  parę  miesięcy  temu  – 
mówi  Marcin  –  bywał  tutaj  największy 
gentleman Krakowa, a kto wie, może nawet 
Polski,  Europy  i  świata.  Tutaj  przychodził 
profesor  Jerzy  Skarżyński,  autor  scenografii 
np.  do  filmu  „Rękopis  znaleziony  w 
Saragossie”  albo  do  filmu  „Sanatorium  pod 
klepsydrą”.  To  był  szalenie  elegancki 
mężczyzna, który kiedyś otwierając te drzwi i 
przepuszczając przez te drzwi pewną kobietę 
powiedział: „Czy wie pani, że zdeterminuje mi 
pani cały dzień?”. Ta kobieta do tej pory to 
pamięta. Każda kobieta chciałaby, żeby ktoś 
tak jej powiedział.

Najważniejsza kelnerka miasta

Wracamy  na  rynek  Starego  Miasta.  Mijamy 
Sukiennice z lewej strony i patrząc w prawo 
wypatrujemy  stolika,  przy  którym  siedzi 
odlany w brązie Piotr Skrzynecki.  Siedzi  tuż 
obok  knajpki  Vis  a  vis.  Przechodząca  obok 
kobieta  uśmiecha  się  do  Marcina  szeroko  i 
pyta go wesoło, kiedy ją odwiedzi. – To była 
pani Zosia – tłumaczy poeta. – Od wielu lat 
najważniejsza  kelnerka  tego  miasta.  Drugie 
miejsce  zajmuje  pani  Krysia.  Jedna  z  nich 
pracuje  w  dni  parzyste,  a  druga  w 
nieparzyste.  One  obydwie  mnie  kochają.  A 
jak  człowiek  jest  kochany  przez  barmankę 
albo  kelnerkę,  to  już  ma  dużo  łatwiej.  Jak 
barman kocha, to też jest może łatwiej, ale 
jednak rodzi jakieś problemy. Więc lepiej jest 
zadawać  się  z  barmankami.  To  miejsce 
nazywa  się  Vis  a  vis,  ale  tylko  dla 
przyjezdnych,  ponieważ  miejscowi  nazywają 
je  „zwis”.  I  w  tym  miejscu  my  wszyscy 
skończymy.  Na  razie  pojawiamy  się 
nieśmiało, jeszcze kombinujemy, udajemy, że 
nas  tu  wcale  nie  było.  Tutaj  przychodzą 
ludzie, którzy wypili potworne ilości alkoholu i 
w pewnym stopniu są skończeni. Ale z drugiej 
strony, nie jest to brzydki koniec. Tu bowiem 
przychodzą  jazzmani,  którzy  grali  80  lat  i 
uważali,  że są Murzynami, aż nagle odkryli, 
że są jednak biali i zmęczeni życiem. To co, 
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wchodzimy?
Wystraszony  rychłym  końcem  poprosiłem 
Marcina,  abyśmy  jednak  kontynuowali 
spacer.  I  nasza  wytrwałość  została  wkrótce 
nagrodzona.  Oto  bowiem  na  ulicy  Gołębiej 
trafiliśmy  na  piękny  sklep  z  alkoholami 
sprzedawanymi na wagę. – Jak pracowałem 
tu niedaleko w redakcji pewnego szacownego 
tygodnika,  to  bywałem  tu  częściej.  Teraz 
zaglądam  rzadziej,  ale  zawsze  z  wielką 
przyjemnością.  Można  tu  bowiem  kupić 
piękną  butelkę  i  następnie  napełnić  ją 
dobrym alkoholem. To niby te same alkohole, 
które  występują  też  w  innych  sklepach 
monopolowych,  ale  są  jakby  lepsze. 
Przynajmniej  mi  smakują  dużo  bardziej. 
Śliwowica paschalna ma chyba więcej procent 
niż  owe  deklarowane  70%.  O!  Jest  moja 
ulubiona Monastyrka. Niezły jest też jarzębiak 
na winiaku.  Jest  tu  całe  bogactwo  likierów, 
ale  powiedzmy  szczerze:  żeby  dorosły 
mężczyzna  pił  likier,  to  chyba  przesada. 
Zabieram  tu  czasem  swoją  dziewczynę. 
Gorzej by chyba było, gdybym z nią chodził 
na piwo… Ohydne! 

Gdzie na kaca?

Jeśli  po  krakowskich  wędrówkach  przydarzy 
nam się poranna niedyspozycja, powinniśmy 
udać się na Kazimierz do lokalu Ósmy dzień 
tygodnia. – Przybytek ten wyróżnia się tym – 
tłumaczy  Marcin  –  że  pracuje  tu  szalenie 
fachowy  barman.  Jest  to  człowiek,  który 
spojrzawszy na klienta mówi: „Ja widzę,  że 
było  pite.  Ja  panu  przygotuję  napój 
energetyczny, który postawi pana na nogi”. I 
on  przyrządza  coś  takiego,  że  postawi 
każdego  skacowanego  mężczyznę  na  nogi. 
Nie wiem jak to robi. Ale ten napój składa się 
z  takich  składników,  że  rzeczywiście  potrafi 
niemalże  wskrzeszać  zmarłych.  A  piłeś  pan 
wódkę z cytryną? 

Zamówiliśmy.

Wojciech Koronkiewicz

Dostęp online: 
http://www.swiat-
alkoholi.pl/site/?item=62&m_art_id=79

***

Rozmowa z Marcinem Świetlickim         

Po koncercie Świetlików w Remoncie Krzysiek 
V.  przedstawił  mnie  Marcinowi  Ś.  Oto  ciąg 
dalszy tej znajomości...

LAMPA: W Wigilię 1996 kończysz 35 lat. 
Do  ZSMP można  było  należeć  tylko  do 
tego wieku. Potem koniec młodzieżówki, 
zostawała tylko PZPR...

MARCIN ŚWIETLICKI: No ja nie wiem co ja 
zrobię, proszę pana. Do partii  chyba się nie 
zapiszę. 

Ale  cały  czas  funkcjonujesz  jak  ten 
"młody  poeta",  a  drukują  już  tomiki 
osoby,  które  mogłyby  być  twoimi 
dziećmi,  gdybyś  się  we  właściwym 
czasie postarał.

Wiesz, z tą poezją jest tak, że musieli kogoś 
sobie  wymyślić.  Maszyna  promocyjna  była 
ustawiona,  tylko  czekali  na  kandydata.  Ten 
Krzyś Koehler latał wtedy po Krakowie, pisał 
wiersze,  ale  miał  skrupuły,  żeby  się  nie 
wychylić,  nie  wypłynąć  samemu,  bo  się 
wstydził. Przyszedł do mnie Wojtek Wilczyk i 
powiedział,  że  szukają  poetów.  No  to 
wysłaliśmy  wiersze  i  jeszcze  nas  poganiali, 
żeby szybciej, bo jakiś hipis nas wyprzedzi... 

A ty nie byłeś hipisem?

Nie, no,  może kiedyś w przedszkolu byłem, 
ale  potem  zapisałem  się  już  do  punków.  
Mnie zawsze interesował  punk.  Punk i  jazz. 
Teraz  jass.  Więc  jak  już  wypłynąłem  to 
pomyślałem, że można teraz coś z tym zrobić 
i  założyłem  kapelę.  Grześ  Dyduch  grał  na 
basie... 

Ostatnio w gazetach pisali, że upiłeś się 
na  inauguracji  polsko-niemieckiego 
statku  literackiego  i  podczas  występu 
ŚWIETLIKóW  nie  byłeś  w  stanie  stać 
prosto przy mikrofonie. 

Słuchaj, a co podczas takiej imprezy można 
było robić? Po niemiecku ze sobą rozmawiali i 
poklepywali  się  po  ramionach.  Sprawa  była 
prosta - nasz menadżer dostał propozycję, że 
można zagrać, kasa jest, no to pojechaliśmy. 
Ja tam niby parę osób znałem, ale... 

Śląski poeta Grzegorz Olszański zapuścił 
sobie  twoją  twarz  i  recytuje  wiersze  z 
zespołem.

Wiesz,  ja  się  z  Olszańskim  tak  umówiłem. 
Niech on się trochę poduczy, a potem będzie 
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moim  zmiennikiem.  Wezmę  go  na  procent. 
Taka trasa koncertowa ŚWIETLIKóW to jest 
ciężki  fizyczny wysiłek.  Mam już swój wiek, 
ciało mi się psuje,  czytałeś  Vargę, to wiesz 
jak  jest...  Ja  zdzieram  gardło,  a  potem 
jeszcze  ludzie  zawsze  zapraszają  mnie  na 
wódkę  i  nie  można  odmówić.  Tyle  tych 
wódków  już  wypiłem...  Myślisz,  że  ludzie 
dokładnie  wiedzą  jak  wyglądam?  Ja  nie 
jestem  Piasek,  czy  inny  Muniek,  nie 
skumają...  Więc  myślę,  że  Olszański  będzie 
jeździł ze ŚWIETLIKAMI po Polsce, a ja będę 
siedział  w  Krakowie,  leżał  na  tapczanie  i 
oglądał Telewizję Wisła, bo tam moja kobieta 
pracuje.  Te  koncerty...  Najpierw  się  pije  z 
lokalnymi  poetami  -  w  Słupsku  jest  taki 
Bartek  Muszyński  na  przykład,  fajny  koleś, 
pozdrów go ode mnie - a potem się rozmawia 
z  licealistkami.  One  ciągle  mówią  o  moich 
wierszach,  a  ja  zupełnie  już  nie  łapię 
kontaktu. No bo te swoje wiersze, to ja znam 
na pamięć. Ja bym z nimi o muzyce pogadał, 
a one to się znają tylko na nowych kapelach, 
albo Pearl Jam - w mniejszych miastach, albo 
Oasis - w większych. Po wsiach nie jeżdżę, to 
nie  wiem...  Jedną  poznałem,  co  lubiła 
Doorsów, ale była brzydka. 

A o jakiej muzyce chciałbyś pogadać?

- BRYGADA KRYZYS to jest dla mnie absolut. 
Czarna  płyta  mnie  trochę  zanudziła,  ale 
bootleg  angielski  był  rzeczą,  która  mnie 
powaliła totalnie. Moje pierwsze trafienie w te 
dziwne  rytmy  to  była  pierwsza  płyta 
KRYZYSU, ta wydana we Francji.  Ale wtedy 
jeszcze nie wiedziałem, że to jest punk. - "To 
co czujesz, to co wiesz" to dla mnie numer 
stulecia  w  tym  kraju.  Zdecydowanie 
najlepszy, ale właśnie w tej starej wersji,  z 
fałszującymi  saksami,  zresztą  tam  nic  nie 
stroiło,  proszę  pana.  Zresztą  każdy 
intelektualista zna historię tamtego koncertu. 
BIKINI - o to jeszcze ważna rzecz - BIKINI! 
Ten zespół mi z kolei najbardziej muzycznie 
odpowiadał. To są trzy funty grane trochę w 
klimatach B 52'S, TALKING HEADS. Ostatnia 
rzecz  dla  mnie  to  był  występ  VARIETE. 
Kocham  VARIETE.  Ja  się  nimi  bardzo 
inspirowałem tworząc ŚWIETLIKI. 

Zawsze  była  taka  opozycja  Warszawa-
Kraków
Wiesz, ja pochodzę z Lublina, a dokładniej z 
Piasków pod Lublinem. I jak przyjechałem do 
Krakowa, to oni mnie traktowali najpierw jak 
intruza  z  Kongresówki.  Przynieś  to, 
pozamiataj. Miałem łzy w oczach, naprawdę. 
Myślałem  nawet  czy  nie  wyjechać  do 
Warszawy,  ale  tak  wyszło,  że  nie 
wyjechałem.  Potem  wiesz,  wzięli  mnie  do 
wojska i jakoś znów do Krakowa wróciłem.  
Ja już nie mam złudzeń, pomyliłem się, jeśli 

chodzi  o  Kraków,  zresztą  napisałem o  tym 
piosenkę,  który jest  na naszej  nowej  płycie 
Cacy Cacy Flajszmaszine.  Tu jest  tak samo 
jak w Warszawie, a może nawet gorzej.  Bo 
żeby być tutaj kimś, najpierw musisz przebić 
się  w  stolicy,  takie  kompleksy.  Dam  ci 
przykład.  Moja  koleżanka  rzeźbiła  w  serze 
takie  naszyjniki  i  figurki...  I  miała  dwie 
wystawy w Krakowie - nic. Potem się przebiła 
w Warszawie, założyła tu galerię i teraz cały 
Kraków  chodzi  dokoła  niej  na  palcach  i 
kupuje te śmierdzące gadżety. 

Jak to, rzeźbi w serze? Pierwsze słyszę...

No  w  serze.  Nie  byłeś  na  tej  wystawie  w 
Zachęcie?  U  nas  wszędzie  przedrukowywali 
wycinki  prasowe  w  warszawskich  gazet... 
Podobno to była wielka wystawa... 

No nie wiem. I co dalej?

Co dalej. Ja z tego Krakowa nie wyjadę, bo 
mam tu pracę, kobietę, dziecko i kumpli. W 
Warszawie nie ma na przykład Maleńczuka. A 
tak  naprawdę  to  chodzi  o  knajpy.  W 
Warszawie  nie  ma  gdzie  pójść  się  napić,  i 
prawie nie ma z kim. Jak przyjeżdżam, ciągle 
mnie Sendecki wyciąga do Architektów a tam 
nie dają wódki. Tylko piwo. A ja już się piwa 
dosyć w życiu napiłem.
 
Ale  jak  to  jest,  że  w  Krakowie  mimo 
wszystko jest taka poetycka atmosfera, 
Miłosz  tu  wrócił,  Szymborska,  ty, 
Turnau...

Wiesz, co ci powiem? Teraz, jak Szymborska 
dostała  Nobla,  to  zadzwonili  ze  Sztokholmu 
do "Tygodnika" i szukali jej. Jej nie było, to 
pytali czy jest może redaktor Turowicz. Jego 
nie  było,  to  pytali  czy  jest  może  Marcin 
Święcicki.  
Zresztą,  ty  wiesz  w  ogóle  co  Szymborska 
robiła za Stalina? Herbertowi wbijała stalówki 
pod  paznokcie.  
A ten Turnau to właśnie kupił sobie samochód 
z wideo i rozkładanym łóżkiem, bo musi mieć 
wygodnie.  A  ja  muszę  jeździć  taksówkami. 
Rynek -  Borek  Falęcki.  Masz  ten  poetyczny 
Kraków.  Gdyby  Wyspiański  żył,  to  mógłby 
niezłe  Wesele  teraz  napisać.  Preisner  zaraz 
zwąchałby  kasę  i  przerobiłby  na  musical.  
Ja  z  Dyduchem  napisałem  powieść  o  tym 
Krakowie i nikt jakoś nie pali się jej wydać. 
Wszystkim  się  gacie  trzęsą,  jakoś  nikomu 
skrzydła  nie  rosną.  Tylko  ja  jak  głupi 
stanąłem  w  tym  świetle  i  macie  swojego 
poetę, co? 

No nie gadaj, dostałeś ostatnio Nagrodę 
Kościelskich,  prawie  sto  baniek.  A 
gdybyś  dostał  Nobla,  co  byś  zrobił  z 
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pieniędzmi? 

He, he, he... Na pewno bym nie rozdał. Nikt, 
kurwa,  nie  dostałby  ode  mnie  ani  grosza. 
Żadna  fundacja:  żadni  Łemkowie,  Żydzi, 
dzieci  z  domów  dziecka,  niepełnosprawni  - 
nic. Koniec z polityczną poprawnością. Pewnie 
zainwestowałbym w coś trwałego - jakiś hotel 
w  Krakowie,  restauracja,  może  mały 
mająteczek  ziemski.  Może  jakaś  fabryczka? 
Ostatnio  czytałem,  że  w  Argentynie 
Gombrowicz  oszczędności  zainwestował  we 
wtryskarkę,  na  której  produkowano  Matki 
Boskie na odpusty.... Chciałbym też mieć taki 
dworek jak Sienkiewicz, taki dar narodowy. I 
dużo  płyt.  Powiedziałem  sobie,  że  będę 
kupował jedną na miesiąc, ale nie udaje mi 
się tego rygoru dotrzymać. Ja jestem ciągle 
głodny, zły, gryzę - chcę mieć wszystko. 

Wojtek  Koronkiewicz  wymienił  cię  w 
swoim wierszu jako jednego z czterech 
(oprócz niego samego), którzy się liczą, 
bo  "reszta  się  nie  liczy".  Co  sądzisz  o 
jego filmie Fikcyjne pulpety?

Ja Wojtka bardzo lubię, ten film też na pewno 
jest dobry chociaż go nie widziałem. 

Czy  Wojtek  miał  prawo  uznać  się  za 
wybitnego  poetę  z  takim  imieniem? 
Marcin  Niemojewski  uważa,  że  poezja 
polska  ma  na  imię  Marcin.  Co  o  tym 
sądzisz?

To prawda, było takie spotkanie jak było nas 
pięciu, ja, Baran, Sendecki, Niemojewski oraz 
Wieczorek  i  rzeczywiście  taka  decyzja 
zapadła.  Kto  ma  inaczej  na  imię,  musi  się 
wkupić. Musi  postawić.  Majeran na przykład 
skąpił  i  my  go  za  poetę  nie  uznajemy.  Co 
innego Suska. Był szczery, spłukał się dla nas 
do ostatniego grosza, musieliśmy mu bilet do 
Warszawy kupować za własne pieniądze, bo 
on już nie miał. Sośnicki i Grzebalski napisali 
podanie,  żeby ich przyjąć, powołując się na 
fakt,  że  u  nich  w  Poznaniu  główna  ulica 
nazywa się św. Marcin. Ale bez przesady! 

I to są te Marciny, które wieszasz sobie 
w pokoju?

Tak, tyle, że ja już nie mam miejsca w pokoju 
na wieszanie Marcinów co tydzień, musiałem 
się  ograniczyć,  teraz  tylko  raz  na  miesiąc. 
Mgła marcinowa jest zbyt gęsta. 

No  właśnie,  w  latach  60.  czy  70. 
najsłynniejsi  poeci  młodo  umierali,  a 
teraz ty piszesz wiersz, że żyjesz dłużej 
niż wszyscy młodo zmarli poeci, a Darek 
Sośnicki  parafrazuje  Wojaczka,  że  nie 
wolno  mu  być  nieuważnym  gdyż  ma 

żonę, dziecko i talent. 

Tak,  tak  właśnie  uważam,  proszę  pana. 
Dlatego  Darkowi  napisałem  posłowie  do 
tomika. Poprosił, napisałem. Właściwie, to ja 
każdemu  napiszę,  jak  ładnie  poprosi.  Musi 
tylko wiedzieć jak. 

Jak  będziesz  ciągnął  to  życie?  Kim 
będzie  Marcin  Świetlicki  za  20  lat? 
Przecież  nie  etatowym młodym,  dobrze 
zapowiadającym sie poetą...

He,  he,  he...  postacią  z  podręcznika  do 
polskiego  do  IV  klasy  LO,  którego  wierszy 
licealistki nie będą uczyć się na pamięć. 

Ale  przy  całej  tej  apoteozie  życia, 
ostatnio  fascynujesz  się  śmiercią, 
zgnilizną  -  takie  kawałki  jak 
Grzyb/Robak,  czy  Anioł/Trup,  albo 
Korespondencja  pośmiertna.  Czysty 
barok. 

Bo  to  właśnie  barok,  proszę  pana.  Tylko 
barok  i  średniowiecze.  Wystarczy  popatrzeć 
na  gotyckie  katedry.  Nie  ma  piękniejszych 
rzeczy. Zagadka życia i śmierci. Tylko o tym 
warto pisać. Teraz już wiem. Mówiąc teraz o 
poezji  dzieli  się ją głupio  na neoklasyczną i 
niby  nowoczesną,  jakąś  "o'harystyczną".  A 
moim zdaniem, właśnie sprawy klasyczne i te 
amerykańskie  najlepiej  się  przenikają. 
Nowoczesna  poezja  w  formie,  barokowa  w 
treści. Tak będzie w moim nowym tomiku... 

Wolisz  wydawać  książki,  czy  nagrywać 
płyty? 

Płyty,  oczywiście,  że  płyty.  Jeżeli  chodzi  o 
książki,  to  jest  wyłącznie  sprawa  ambicji. 
Muszę  prześcignąć  mojego  ojca,  Lucjana, 
który jest zapalonym lubelskim regionalistą... 

...sentymentalistą? 

Nie  -  regionalistą  -  i  wydał  dużo broszurek 
historycznych.  Na  razie  on  prowadzi  w 
statystyce.  
Wracamy  do  przeszłości,  do  średniowiecza, 
kiedy pieśni istniały z muzyką. Mnie się ten 
flash back podoba. Literatura w postaci jaką 
znamy  -  XIX-XX  wiecznej  -  zdechła.  Jeżeli 
jeszcze  nie  do  końca,  to  ja  ją  dobiję.  Mój 
następny  tomik  będzie  nazywał  się  Moja 
walka. Z literaturą polską. 

Pierwsza płyty ŚWIETLIKóW nazywa się 
Ogród  koncentracyjny.  Jakby  wyglądał 
taki ogród, gdybyś mógł go urządzić? 

Wiosną  jeździłem  z  poetą  Baranem  dużo 
pociągami i mamy opracowany plan takiego 
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obozu kondycyjnego. To byłby taki ten wasz 
Parnas bis, proszę pana. Komendantem byłby 
Krzysztof  Śliwka.  Wydzielałby  działki.  Ja 
byłbym  tam  takim  starszym  kapo.  Na 
przykład  Wencel  zostałby  wychowawcą  w 
internacie  z  licealistkami  i  musiałby  mi 
każdego  dnia  wydzielać  po  jednej.  Byłaby 
tam też ścienna gazetka obozowa, tak "Nowy 
Nurt",  to  pewnie  byś  się  załapał. 
Koronkiewicz  organizowałby  pocztę.  Ja 
organizowałbym  rozrywki  -  w  programie 
turnusu  byłoby  np.  pieczenie  Barana, 
doprawianie  Majeranem,  polowanie  na 
Wilczyka i pogoń za Foksem. 

Naszym  zdaniem  Foks  jest  lepszy  w 
krojeniu ogórków. 

Tak,  słyszałem  od  Andrzeja  Sosnowskiego, 
który razem z Foksem coś robi w "Literaturze 
na  Świecie"  o  jego  słynnym  skierniewickim 
sznycie...  To  jest  znana  sprawa,  Foks 
codziennie  dojeżdża  do  pracy  do 
MacDonaldsa  do  Nowego  Jorku  i  kroi  tam 
ogórki.  Potem  wraca  i  czyta  w  pociągu 
elektrycznym  O'Harę.  Albo  Schuylera.  Albo 
Ashbery'ego. 

Ja słyszałem, że Darek pracuje w Burger 
Kingu... 

Nie,  to  niemożliwe,  ja  dostałem  od  niego 
kartkę  na  firmowej  sałatce  MacDonaldsa. 
Napisałem  potem  o  tym  wiersz,  o 
hamburgerze. Jest na Cacy Cacy... 

Dlaczego piszesz wiersze bez rymów? 
To nie jest tak do końca. U mnie są rymy, ale 
zamaskowane.  Ja  napisałem  kiedyś  trochę 
wierszy z rymami, pokazałem je Bronisławowi 
Majowi,  a  on  zaczął  na  mnie  krzyczeć  i 
powiedział,  że  mnie  z  rymami  nie 
wylansuje... Na przykład 

Kierowca nocnej ciężarówki 
(międzymiastowa, ważna trasa) 
Na mapie napisał ołówkiem 
"Boże jedyny, prowadź Stasia" 

A z kolei Dla Jana Polkowskiego w oryginale 
szło tak: 

Drzwi z tektury zatrzasnąć w końcu trzeba 
Okno otworzyć i pokój przewietrzyć 
Udawało się zawsze, teraz się nie udało 
Jeden raz. Został smród z twoich wierszy 

I  on  mi  kazał  to  wszystko  pozmieniać...  I 
jeszcze mi dopisał o tym smoku. Ja, słuchaj, 
mieszkam w tym Krakowie naprawdę już parę 
lat,  ale  smoka  nie  widziałem.  A  Maj  pisał, 
jakby  nie  wierzył  w  szewczyka  Dratewkę. 

Zależało  mi  na  tym,  żeby  się  w  końcu 
przebić, więc zgodziłem się. Wiesz co... ja ci 
teraz dam te wiersze z rymami, których nie 
przerobiłem,  może  wydrukujesz  je  w  tej 
swojej  "Lampie"...  
Teraz  wracam  powoli  do  korzeni.  Próbuję 
nadrobić to, co popsułem w temacie formy. 
Śpiewam Bagnet  na broń Broniewskiego na 
mojej  nowej  płycie.  To  jest  wielka  polska 
poezja, nie jakieś tam pitu pitu. Tak samo na 
przykład Czechowicz, z Lublina. I wiesz co... 
Podoba  mi  się  ta  twoja  książka  z  tymi 
lubelskimi  sentymentalistami...  Ten  Kazio 
Malinowski, czy on się nie kolegował z moją 
młodszą  siostrą?  W  sumie  ja  też  jestem 
lubelskim  sentymentalistą.  Daj  mi  jeszcze 
parę egzemplarzy, to rozdam w Krakowie...  

Wywiad przeprowadził legendarny Pavique, z 
wielką pomocą Dziubasa Klossa

Dostęp online:
http://www.darta.art.pl/lampa/l110.htm

***

Poeta Pegaza - Marcin Świetlicki

Jeszcze  niedawno  uważany  za  gwiazdę 
młodej  poezji,  dobiega  czterdziestki. 
Liczba zajęć, jakich się ima, żeby zarobić 
na  chleb,  jest  imponująca.  Marcin 
Świetlicki:  korektor  w  "Tygodniku 
Powszechnym",  lider  rockowych 
Świetlików,  prezenter  telewizyjnego 
"Pegaza",  stały  pasażer  pociągu  relacji 
Kraków-Warszawa,  za  swoje  główne 
zajęcie  uważa  jednak  pisanie.

Od  1993  r.,  gdy  debiutował  tomikiem 
wierszy,  Marcin  Świetlicki,  z  poety 
utożsamianego z młodzieńczością stał się dziś 
klasykiem.
"Świetlickość"  stała  się  wytrychem  dla 
krytyków  zajmujących  się  młodą  literaturą. 
Chcąc  opisywać  literaturę  młodszego 
pokolenia,  do  Świetlickiego  "trzeba"  się 
odnosić.  
- Młodzi poeci też za swój obowiązek uważają 
odnieść  się  do  tego,  co  Świetlicki  stworzył. 
Nie  jest  on  jednak  uważany  za  mentora. 
Raczej za kolegę - mówi Tadeusz Dąbrowski, 
poeta z Gdańska, rocznik 1979. 

O  ile  jeszcze  kilka  lat  temu  o  samym 
Świetlickim  mówiono,  że  jest 
przedstawicielem  o'haryzmu  (od  nazwiska 
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amerykańskiego  twórcy)  w  polskiej 
literaturze,  o  tyle  dziś  sam  dał  swoim 
nazwiskiem  nazwę  dla  określenia  zjawisk 
występujących w nowej polskiej poezji. 

Poeta publiczny

Choć  młodszy od Świetlickiego  o pokolenie, 
Tadeusz  Dąbrowski  przyznaje  się  do 
fascynacji  jego twórczością.  Podobnie jest  z 
innymi adeptami pióra. Świetlicki,  chcąc nie 
chcąc,  jeszcze  przed  czterdziestką  stał  się 
klasykiem, odżegnując się w swej poezji  od 
klasycyzmu i powinności poety. 

- Ironią losu jest fakt, że Marcin wyznający w 
swoich wierszach prawo do prywatności, stał 
się jednym z najbardziej publicznych poetów 
w polskiej  literaturze  -  mówi  Paweł  Dunin-
Wąsowicz,  publicysta,  autor  "Parnasu-Bis", 
słownika  polskiej  młodej  literatury.
Dziś  Świetlicki  dzieli  czas  między  pisanie 
wierszy,  pracę  w  korekcie  "Tygodnika 
Powszechnego",  prowadzenie  odnowionego 
"Pegaza" w I programie telewizji  publicznej, 
koncerty  z  własnym  zespołem  rockowym, 
którego  gwiazda  ostatnio  przybladła  i 
wychowywanie syna. 

Wielu innych tzw. poetów młodego pokolenia 
zatrzymało  się  w  rozwoju  twórczym. 
Niespełna 40-letni Świetlicki wyróżnia się na 
tym tle: nie zakończył artystycznego rozwoju 
na hołubieniu własnej młodości. 

Najnowszy  tomik  jego  poezji  "Czynny  do 
odwołania", który wkrótce się ukaże, wydaje 
się  być  pożegnaniem  z  wizerunkiem  poety 
pokoleniowego.  Zresztą  Świetlicki  od  bycia 
poetą pokoleniowym zawsze się odżegnywał. 
Już w wierszu "Polska", gdy po otrzymaniu w 
1990  roku  Nagrody  Poetyckiej  "bruLionu", 
zaczął być rozchwytywany, konstatował:

Wydaje im się, że mają swojego poetę.
A ja odczekuję ironiczną gorzką
chwilę, krzywię się
i triumfalnie zaprzeczam

Przepustka do niewieścich serc

Świetlicki urodził się w 1961 r. w Lublinie, ale 
wychował  się  w  Piaskach,  miejscowości 
opisanej  świetnie  przez  Isaaka  Bashevisa 
Singera  w  "Sztukmistrzu  z  Lublina".  
- Mój ojciec jest historykiem regionalistą. To 
dzięki  niemu  miałem  świadomość  miejsca, 
gdzie się urodziłem, oraz świadomość historii 
- mówi Świetlicki. W 1984 r., gdy skreślono 
go  z  listy  studentów  Uniwersytetu 
Jagiellońskiego  (studiował  polonistykę,  ale 
rzadko  na  studia  uczęszczał),  poszedł  do 
wojska.  Gdyby  dziś  znalazł  się  w  załodze 
obsługi  moździerza,  poradziłby  sobie.  - 
Mogłem  się  od  wojska  wymigać,  ale 
kombinowanie  zawsze  mnie  brzydziło, 
wydawało  mi  się  niemęskie.  Powoli 
zapominam,  jak  tam  było.  Koszmarne  sny 
wypiera  się  z  pamięci  -  mówi.  
Po powrocie z wojska zaczął pracować - jak 
mówi - jako goniec i  sekretarka w jednej z 
instytucji kulturalnych. - Pracowały tam same 
kobiety,  nic  więc  dziwnego,  że  byłem 
hołubiony - wspomina. 

ON tu debiutował

Czytać  nauczył  się,  gdy  miał  pięć  lat  i 
czytanie  do  dziś  pozostało  jego  głównym 
zajęciem. - Czytałem wszystko, co wpadło mi 
w  ręce:  poezję,  prozę,  encyklopedie, 
kryminały.
-  Tym się wyróżnia,  że czytając nie kieruje 
się  żadnymi  hierarchiami  czy  modami 
literackimi  i  do  tego  nie  żałuje  żadnej 
przeczytanej  linijki  -  mówi  Paweł  Dunin-
Wąsowicz.  Razem  z  czytaniem  Świetlicki 
nauczył się pisać. Choć pierwszy tomik poezji 
opublikował  już  jako  trzydziestolatek, 
pierwsze  wiersze  zaczął  publikować  pod 
pseudonimem kilkanaście  lat  wcześniej.  Nie 
chce  się  przyznać,  jaki  to  był  pseudonim.
Najstarsze  znane  utwory  Świetlickiego 
pochodzą z 1978 r. z tygodnika "Radar". Choć 
oficjalnie  "Radar"  był  organem 
komunistycznej  organizacji  młodzieżowej, 
zajmował się promowaniem młodej literatury. 
Wiersze  Świetlickiego,  jak  wielu  innych 
poetów  "Radaru",  przeszły  niezauważone. 
Potem  publikował  w  lubelskim  "Akcencie", 
który po latach chwalił się, że ON tu właśnie 
debiutował.
Lublin  szybko  dla  Świetlickiego  stał  się  za 
mały. Do dziś deklaruje, że lubi duże miasta, 
choć Kraków, gdzie się przeprowadził, stał się 
dla niego już za mały. Do Warszawy jednak, 
jak  zapewnia,  nigdy  się  nie  przeprowadzi.  
Z Polski  też nie wyjedzie.  -  Ze względu na 
język.  Kiedy  jestem  gdzieś  za  granicą,  nie 
mogę  się  nadziwić,  że  ludzie  mówią  jakimś 
innym  językiem.  Kilka  razy  czytałem 
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przetłumaczone  swoje  wiersze,  ale  czułem, 
jakby nie były moje - mówi.

Miłosza specjalnie nie obeszło

Kto odkrył Świetlickiego jako dobrego poetę, 
pozostaje zagadką. Za wkroczenie na salony 
literackie  Świetlickiego  należy  uznać  jego 
współpracę z  pismem mówionym "Na głos". 
Po tym debiucie przyszedł czas na publikacje 
w "Tygodniku Literackim" i "Po prostu", gdzie 
Piotr  Bratkowski  ogłosił,  że  wiersze 
Świetlickiego  są  debiutem  literackim 
dwudziestolecia.  
Bardziej znany stał się jednak dopiero, gdy w 
1990  r.  otrzymał  nagrodę  "bruLionu", 
"kultowego"  pisma,  redagowanego  przez 
Roberta  Tekieliego.  Z  dnia  na dzień  o  jego 
wiersze  zaczęły  zabiegać  znane  pisma 
literackie,  a  Świetlicki  stał  się  gwiazdą.  
W  1992  r.,  gdy  do  Krakowa  przyjechał 
Czesław  Miłosz,  młodego  poetę  zaproszono 
na spotkanie z noblistą. Świetlicki wystąpił w 
towarzystwie  muzyków  rockowych  i  w 
akompaniamencie  ostrego  rocka  wykrzyczał 
swoje wiersze. - Miłosza zdaje się specjalnie 
to nie obeszło, słyszałem, że powiedział tylko 
z  lekceważeniem:  znam  to  z  Ameryki  - 
wspomina Świetlicki. Miłosz dla Świetlickiego 
jednak do dziś jest punktem odniesienia.

...W słuchawce odezwał się
Czesław
Miłosz zdecydowanie głosem Czesława 
Miłosza.
- Tu Czesław Miłosz - powiedział. - Z kim 
mówię - zapytał.
- Marcin Świetlicki - odpowiedziałem, zgodnie 
z prawdą, głosem
Marcina Świetlickiego. - To ja poproszę z kim 
innym -
powiedział Czesław Miłosz.

- pisze poeta w swoim najnowszym tomiku w 
wierszu  "Rozmawianie  (na  koniec  wieku)".  
W  wypowiedzi  zaś  dla  "Gazety  Wyborczej" 
pytany,  jak  chciałby  umrzeć,  mówił,  że  po 
roztrwonieniu resztek z Nagrody Nobla.

Spełnienie marzenia nastolatka

Występ  przed  Miłoszem  można  uznać  za 
początek Świetlików. - Świetliki to spełnienie 
marzenia  każdego  chyba  nastolatka  o 
posiadaniu  własnego  zespołu  rockowego. 
Choć akurat ja o tym nigdy nie marzyłem - 
mówi.  
W  wywiadzie  dla  "Machiny"  Świetlicki 
stwierdził,  że  zespół  założył  zniechęcony 
przetrzymywaniem  przez  Tekieliego  jego 
tomiku  w  szufladzie.  Młodzi  kontestatorzy 
mają  Świetlickiemu  za  złe,  jak  mówią, 
rozmienianie  się  na  drobne.  Świetlicki  nie 
stroni  od  kultury  uznawanej  przez 
zbuntowanych za niską. W 1994 r. Świetliki 
dały koncert na festiwalu w Opolu. Podobnym 
kamieniem  obrazy  dla  wielbicieli  wizerunku 
buntownika  było  opublikowanie  wiersza  i 
wywiadu  w  "Polityce".  -  Pisząc  wiersze, 
jestem zawsze w kontakcie z kulturą wysoką. 
Jednocześnie  mentalnie  jestem 
przedstawicielem kultury  niskiej  i  właśnie  z 
tego  spięcia  robi  się  poezja  -  mówił  w 
wywiadzie.

W nastroju nieprzysiadalnym

Dla ludzi tzw. pokolenia e-generacji  przekaz 
Świetlickiego,  często  mówiącego  ich 
językiem,  przestał  być  ciekawy.  Inna rzecz, 
że  niektóre  zwroty  z  jego  utworów 
przeniknęły do języka tego pokolenia; tyle że 
wielu  nawet  nie  wie,  iż  mówiąc  "jestem  w 
nastroju  nieprzysiadalnym",  cytują 
Świetlickiego. Sam poeta swojego najbardziej 
znanego cytatu już nie lubi. Daje temu wyraz 
w najnowszym tomiku:

...znów pada banalne:
czy jesteś dzisiaj przysiadalny? Dałbym
wiele za to, by już przy mnie nie
cytowano mnie, nie, to nie jest przyjemne,
a nadto nie mam ani grosza,
a oni pragną, by im postawić

Świetlicki  przyznaje,  że  koncertowanie 
przychodzi  mu z  dużym trudem.  Jak  mówi, 
koncert  jest  aktem  bohaterstwa  z  jego 
strony,  bo  dla  niego,  człowieka 
opowiadającego  się  za  intymnością,  każdy 
publiczny  występ  jest  przezwyciężaniem 
samego  siebie.  Jest  w  tym  jednak  sporo 
kokieterii. Zagrał przecież w filmie Wojciecha 
Smarzowskiego  "Małżowina"  i  działa  na 
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wielkim forum, jakim jest telewizja. 

Dwóch błaznujących dżentelmenów

Wspólnie  z  Grzegorzem  Dyduchem,  też 
"świetlikiem",  Świetlicki  prowadzi  od  roku 
"Pegaz",  program  kulturalny  o  najdłuższej 
tradycji  w  historii  telewizji.  Świetlicki  i 
Dyduch  zerwali  zresztą  z  dotychczasową 
stylistyką  tego  programu,  do  której  zwykle 
nawiązywali  kolejni  jego twórcy.  "W nowym 
>> Pegazie<< wszystko jest głupkowate - od 
kamery,  która  czyni  rozmaite  wygibasy,  po 
dwóch  błaznujących  dżentelmenów,  którzy 
całe  to  widowisko  prowadzą"  -  opisywał 
niedawno program na łamach ŻYCIA Ryszard 
Legutko,  nie  wymieniając  zresztą 
Świetlickiego z nazwiska. - To wielkość dęta 
przez środowisko, na szczęście jego czas się 
kończy  -  ucina  rozmowę  na  temat 
Świetlickiego  prof.  Legutko.  Tadeusz 
Dąbrowski  nie  uważa,  by Świetlicki  przestał 
pisać  dobre  wiersze.  -  Jego  poezja  z 
najnowszego  tomiku  nie  pozwala  na 
konstatację,  jakoby  Świetlicki  skończył  się 
jako poeta,  ale nie pozwala też spodziewać 
się,  że  jeszcze  się  rozwinie  -  mówi. 
Podstawowym zarzutem pod adresem nowej 
poezji  sformułowanym  przez  Juliana 
Kornhausera  jest  bezideowość.  Świetlicki  z 
innymi  poetami,  Marcinami  -  Sendeckim  i 
Baranem,  odgryźli  się  Kornhauserowi  w 
wierszu:

Napisalibyśmy wiersze
pełne niezłych idei
lub jakichkolwiek.
Ale, drogi Julianie,
żadna nie stoi za oknem.
Tak, za oknem ni chuja idei

Wojciech Wencel,  związany ze środowiskiem 
"Frondy",  atakujący  Świetlickiego  z 
podobnego  co  Kornhauser  powodu,  też 
niechętnie  rozmawia  o  Świetlickim.  Kiedyś 
napisał,  że  problemy  Świetlickiego  to 
problemy  Mariuszów  i  Patryków  z  trzeciej 
klasy  LO,  i  nazwał  go  twórcą  odmiany 
literatury  dla  młodzieży.  -  Mam  już  dosyć 
występowania  w  charakterze  oponenta 
Świetlickiego,  zwłaszcza,  że  uważam  go  za 
dobrego  poetę.  Wiem  jednak,  że  młode 
środowisko  literackie  uważa go za blednącą 

gwiazdę - mówi Wencel.

Motory napędowe

Świetlicki,  który  zerwał  ze  środowiskiem 
"bruLionu"  po  nawróceniu  się  Roberta 
Tekieliego  na  katolicyzm,  uważa,  że  poezja 
promowana  teraz  przez  to  pismo  (a  także 
przez "Frondę") służy wyłącznie wypełnianiu 
obowiązków. - A poezja żadnych obowiązków 
nie  ma  -  mówi.  Przyznaje  się  do  wiary  w 
Boga,  choć  do  kościoła  dawno  przestał 
chodzić.  Nie  do  końca  wierzy  w  szczerość 
przemiany  swoich  dawniejszych  kolegów  z 
"bruLionu".  -  Bardziej  do mnie przemawiają 
takie nawrócenia, gdy grzesznik staje się św. 
Franciszkiem, a nie Ignacym Loyolą. Wzorem 
chrześcijan są dla niego ludzie z "Tygodnika 
Powszechnego",  przede wszystkim nieżyjący 
już  -  ks.  Józef  Tischner  i  Jerzy  Turowicz. 
"Tygodnik"  dla  Świetlickiego  jest  oazą.  Jak 
twierdzi,  praca  korektora  przy  Wiślanej  w 
Krakowie  jest  dla  niego  motorem 
napędowym.  -  Etat  sprawia,  że  codziennie 
mam powód, by wstać z łóżka i udać się do 
centrum  miasta.  Gdyby  nie  "Tygodnik", 
spędzałbym  większość  czasu,  gapiąc  się  w 
sufit  -  mówi.  Drugim motorem napędowym 
jest  dla  niego  syn.  Sprawia  wrażenie  ojca 
zaprzyjaźnionego ze swoim dzieckiem. Mimo 
etykietki  buntownika,  gdy  odmawia  dziecku 
kupna  słodyczy  lub  kolejnej  talii 
"Pokemonów",  wydaje  się  być 
konserwatywny.  
Wkrótce  ukaże  się  skandalizująca  powieść 
"Katecheci  i  frustraci",  o  środowisku 
krakowskich  elit,  autorstwa...  Marianny 
Świeduchowskiej. Świetlicki nie przyznaje się, 
jakoby  był  jej  autorem.  Jaki  prywatnie  jest 
piewca  prywatności?  Sprawia  wrażenie 
człowieka nieco zagubionego, gdy w mieście, 
które  zna  na  pamięć,  błąka  się  trasą 
wyznaczoną przez kolejne knajpy i puby. Pali 
camele, pije wódki kolorowe, ale szczególnym 
sentymentem darzy "Monastyrkę" ze śliwek.
Ludzi,  których  spotyka,  traktuje  ciepło.  Oni 
mu  odwzajemniają  się  tym  samym.  Choć 
często  się  uśmiecha,  jest  w  tym  uśmiechu 
smutek. Dlaczego? Może dlatego:

Skończyło się dzieciństwo. 
Baczność - mówi Pani.
Napiszemy felieton do 
kolorowego 
pisemka. To doprawdy jest
zajęcie dla prawdziwych 
mężczyzn. I poprowadzimy
telewizyjny program kulturalny.
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Mieliśmy tonąć, jednak utrzymamy
się na powierzchni. I skończyło 
się dzieciństwo.

 
 
Cezary Gmyz

Dostęp online
http://niniwa2.cba.pl/poetapegaza.htm

***

(…)Inaczej rzecz ma się w przypadku gwiazdy 
tego  pokolenia.  Marcin  Świetlicki  stanowi 
typowy przykład poety zawłaszczonego przez 
media  masowe,  które  zawsze  dążą  do 
złagodzenia postaw krytycznych. Dominujące 
w  ubiegłej  dekadzie  gazety  oraz  telewizja 
kształtowały i promowały kulturę, dla której 
najistotniejszymi  punktami  stycznymi  były: 
indywidualizm  (ciągłe  poszukiwanie 
własnego,  autentycznego  "ja"),  tradycyjne 
relacje między płciami, refleksyjne podejście 
do historii  i  kwestii  narodowych,  eksplikacja 
potrzeb  metafizycznych,  a  całość  posypana 
kruszonką  buntu.  I  wszystkie  te  elementy 
znajdziemy w poezji Świetlickiego - męskiego 
indywidualisty  podejmującego  grę  z 
narodową historią, zagubionego w przestrzeni 
między  światem  rzeczywistym  a  czymś,  co 
trwa  tajemniczo  po  drugiej  stronie  życia,  i 
wreszcie  -  niestrudzonego  buntownika 
strojącego  miny...  do  kamery.  Poezja 
Świetlickiego  mimo  pozorów  występowania 
przeciw  zastanym  normom  doskonale 
konserwuje  wszystko  to,  co  nasza  kultura 
uznaje za trwałe.(…)

Tekst ukazał się w "Gazecie Wyborczej" z 8 
lutego 2007.
Igor Stokfiszewski

Dostęp online:
http://www.krytykapolityczna.pl/index.php?o
ption=com_content&task=view&id=1540&Ite
mid=63

***

Właśnie  w  poezji  jesteśmy  -  być  może  - 
świadkami  ważnej  zmiany  pokoleniowej. 
Poeci  wielokrotnie  zdobywali  Nike,  w 
poprzednich  latach  wiele  tomów  poetyckich 
trafiało do finałowej siódemki, zwykle jednak 
ich autorami byli twórcy starszego pokolenia,  
m.in.  Czesław Milosz,  Wisława  Szymborska,  
Tadeusz Różewicz. (M. Radziwon)
 

"Muzyka środka" - w tym tomie Świetlicki 
wydobywa  z  poezji  czułe  i  delikatne  tony. 
Poczucie  wyobcowania  starannie  równoważy 
autoironią,  natomiast  tandetna  codzienność 
jest  dla  niego  źródłem  refleksji  o 
przypadkowości  i  przemijalności  życia.  
Zbiór  zawiera  formalnie  dopracowane  i 
różnorodne  utwory:  aforyzmy,  wiersze 
wykorzystujące  zagadki  i  zabawy  słowne, 
piosenki i dłuższe poematy. Bohater Marcina 
Świetlickiego  (nieprzypadkowo  będący 
literackim  autoportretem  samego  poety): 
Stara się o wiersze,/ żeby mu nie wymarzły./  
Poświęca się dla nich./ Dba o to nieformalne, 
nieforemne  państwo./  Dla  niego  kłamie. 
Muzyka rockowa i poezja są dla Świetlickiego 
niezastąpionymi  środkami  wyrażania 
własnych doświadczeń oraz odkrywania sensu 
świata. 
 
Jarosław  Klejnocki  ("Polityka"):  - 
"Pracuję  na  to,  żeby  mną  straszono"  - 
powiada  Marcin  Świetlicki  w  wierszu 
reprodukowanym na  drugiej  stronie  okładki  
swej  nowej  książki  pod  tytułem  "Muzyka 
środka". I dalej odgraża się: "oto wygrzebuje 
się/znikąd  i  wydobywa  na  światło  
dzienne,/żeby  postraszyć  nieco  tych 
zadowolonych,/że  go  nie  było,  postraszyć 
powrotem"  ("Świetlicki  -  reaktywacja").  To 
mocna odpowiedź na pogłoski, że zarzucił, z 
powodu  odpływu  sił  twórczych,  poezję  na 
rzecz  prozy  (niedawno  wydał  powieść  
kryminalną  "Dwanaście").  Zatem  powraca 
poeta i to w wielkim stylu.
 
Dostęp online:
http://www.przystan-
literacka.pl/index.php?show=1217

***

Już w krótkim wierszu otwierającym ten tom 
wiele  się  wyjaśnia  -  ton  jest  sarkastyczny, 
poeta  niby  nie  chowa  się  za  żadnym 
wydumanym narratorem,  tytułuje  wiersz  po 
prostu:  "Świetlicki  -  reaktywacja",  ale  w 
kolejnych  wierszach  będzie  się  pojawiać 
bohater  podobny  do  tego  z  poprzednich 
wierszy.  Złośliwości  jest  tu  sporo  i  dotyczą 
przede wszystkim samego bohatera, chociaż 
w  tym  pozornie  dowcipnym,  lakonicznym 
ostrzeżeniu jest też jakaś poważniejsza nuta. 
To poczucie, że się wraca z dalekiej podróży 
na  swoje  własne  miejsce,  wraca  się  z 
przeszłości,  która  była  czasem  "rozpadu". 
Rachunek nie jest wesoły: 

Po rozpadzie, rozkładzie, niebycie, pobycie,
nigdzie - oto już wygrzebuje się
znikąd i wydobywa się na światło dzienne,
żeby postraszyć nieco tych zadowolonych,
że go nie było, postraszyć powrotem
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oraz żądaniem zwrotu kosztów, które
były ogromne

Życie,  które  było,  ale  minęło,  wraca  we 
wspomnieniach  jak  w  wierszu  "Ja  latam". 
Burzliwe dzieje trwale oddzielono: 

Nie mieszkam, gdzie mieszkałem.
Nie robię, gdzie robiłem.
Nie żyję z tym, z kim żyłem.
Tego chciałyście, myszki?
Te autobiografizmy
się wreszcie już skończyły,
a na nowe to jeszcze
wcale nie zarobiłem.

Gdzie więc autobiografizmy stare, jakie było 
to życie, z kim doszło do zerwania i jaki był 
ten ktoś: 

Kupować przez dwa dni płyty, butelki  Jacka 
Daniela
( ) kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, 
ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze
w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki".

Myśl,  może  nawet  marzenie  o  ważnej 
zmianie,  o  jakimś  kolejnym  rozpoczęciu, 
pojawiała  się  czasem  także  w  poprzednich 
tomach Świetlickiego, chociaż nigdy może nie 
była tematem tak natrętnym. W wierszu „Mój 
pamiętniczku”  z  „49  wierszy  o  wódce  i 
papierosach” czytamy: 

Zaczynam na nowo
- zapominam zapomnieć. Pamiętne kłopoty
ożywają jak w filmie, co na półce HORROR
( ) Więc tak właśnie skończyłeś? Tak właśnie 
skończyłem
- mówię i nie pamiętam, że już to mówiłem
w tym miejscu, w innym czasie”. 

Podobnie było w wierszu „Z martwych”: 

Nowe życie i wiele rozmów typu »martwię
się o ciebie «, odbytych po to, by sumienie
nasycić,  nowe  życie,  noc  wypiera  noc,  
pogrzeb
na wyścigi z pogrzebem.

Teraz poeta także obserwuje siebie dawnego, 
czy może raczej swojego dawnego bohatera, 
ale tak,  jakby to był  już ktoś inny. I  silnie 
odczuwa  świat  wokół  -  to  zwykle  świat 
opresji,  nieprzyjazny,  budzący  trwogę. 
Obawa  i  niechęć  wobec  porządku,  w  jakim 
przyszło  nam  żyć,  najpełniej  ujawniają  się 
chyba  w  tytułowej  "Muzyce  środka",  jakby 
świat  był  za  ciężki,  żeby  sobie  z  nim 

normalnie radzić:

Jakiej pogody ducha, moi mili, trzeba,
aby napisać o cierpieniu zwierząt
lub  dzieci?  Jakiej  pogody  ducha,  moi  mili,  
trzeba,
żeby opiewać prostym, zrozumiałym
w każdym języku paradoksem to,
co opisały już wszystkie gazety
na pierwszych  stronach?  I  z  jakiego  trzeba 
być materiału? Bo przecież nie z krwi, żółci i  
kości?.

W  "Muzyce  środka"  są  wiersze  skromne, 
małe, czasem wierszem jest jedna fraza. Ale 
na zamknięcie tomu jest też dłuższy poemat:

A  bohater,  zwany  niekiedy  mistrzem,  w 
żadnym wypadku nie był tożsamy
ze  Świetlickim,  tak  tylko  uważały  osoby 
niezbyt żwawe mentalnie, on szedł.

Dostęp online:
http://www.gazetawyborcza.pl/1,82981,4236
820.html

***

MARCIN ŚWIETLICKI - BIBLIOGRAFIA

Poezja
• Zimne kraje - 1992
• Schizma - 1994
• Zimne kraje 2 - 1995
• Berlin - 1995
• 37 wierszy o wódce i papierosach - 1996
• Trzecia połowa - 6; 2. wyd. 2005
• 20  niezapomnianych  przebojów  i  10 

kultowych fotografii - 1996
• Zimne kraje 3 - 1997
• Stare chłopy prowadzą rowery na techno 

– 1998
• Pieśni profana - 1998
• Czynny do odwołania - 2001
• Nieczynny - 2003
• Wiersze wyprane - 2003
• 49 wierszy o wódce i papierosach - 2004
• Muzyka środka - 2006

Proza
• Katecheci  i  frustraci  -  2001  (jako 

Marianna  G.  Świeduchowska;  z  G. 
Dyduchem)

• „Kotek''  w  antologii  (Trupy  Polskie)  - 
2005

• Dwanaście - 2006
• Trzynaście - 2007

Dyskografia 
z grupą Świetliki
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• Ogród koncentracyjny - 1995
• Cacy cacy fleischmaschine - 1996
• Cacy cacy love mix EP - 1996
• Perły EP - 1999
• Wieprze EP - 1999
• Perły przed wieprze - 1999
• Złe misie - 2001
• Las Putas Melancólicas - 2005
• Las  Putas  Melancólicas  y  Exclusivas  - 

2005

z grupą Czarne Ciasteczka 
• Tradycyjne polskie pieśni wielkopostne - 

2003

z Mikołajem Trzaską
• Cierpienie i wypoczynek - 2000

z Cezarym Ostrowskim
• Czołgaj się! - 2005

z The Users
• Nie idź do pracy – 1999

Dostęp online:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_%C5%9A
wietlicki

***

WISŁAWA SZYMBORSKA – 
BIBLIOGRAFIA

• Dlatego żyjemy - 1952
• Pytania zadawane sobie - 1954
• Wołanie do Yeti - 1957
• Sól - 1962
• 101 wierszy - 1966
• Sto pociech -  1967
• Wiersze wybrane - 1967
• Poezje wybrane - 1967
• Wszelki wypadek - 1972
• Wielka liczba - 1976
• Ludzie na moście - 1986
• Poezje:  Poems  (edycja  dwujęzyczna 

polsko-angielska) - 1989
• Lektury nadobowiązkowe - 1992
• Koniec i początek - 1993
• Widok z ziarnkiem piasku - 1996
• Sto wierszy – sto pociech - 1997
• Chwila - 2002
• Rymowanki dla dużych dzieci - 2003
• Dwukropek – 2005

***

WISŁAWA SZYMBORSKA - POEZJA ISTNIENIA

Gdyby  to  od  Szymborskiej  zależało,  nigdy 
byśmy się nie dowiedzieli, że się urodziła - 2 
lipca 1923 roku - ani oczywiście gdzie. Co do 
miejsca urodzenia nie ma całkowitej jasności. 
Metryka jednoznacznie wskazuje na Bnin. Ale 
poetka podaje, za przekazami rodzinnymi, że 
urodziła się w Kórniku. Obie te wielkopolskie, 
położone  nieopodal  Poznania  miejscowości 
utrzymują, że są miejscem urodzenia poetki. 
Ponieważ  dzisiaj  Bnin  należy  już 
administracyjnie  do  Kórnika,  więc  sprawa 
traci chyba na ostrości.

Wisława Szymborska jest  córką  Wincentego 
Szymborskiego  i  Anny  z  Rottermundów. 
Ojciec  osiadł  w  Zakopanem  jeszcze  pod 
koniec  wieku  XIX,  a  w  roku  1904  został 
zarządcą  dóbr  zakopiańskich  należących  do 
Władysława  Zamoyskiego.  W  chwili 
ogłoszenia,  że  Nagrodę  Nobla  dostała 
Szymborska, była ona akurat w Zakopanem, 
z którym jest silnie związana i tu otrzymała 3 
października  1996  roku  powiadamiający 
telefon.

Szymborska  jest  laureatką  wielu  nagród, 
między  innymi  Nagrody  Fundacji 
Jurzykowskiego,  Nowy  Jork,  1972,  Nagrody 
kulturalnej  "Solidarności"  za  rok  1987, 
Nagrody  im.  Goethego,  Frankfurt  nad 
Menem, 1991, Nagrody im. Herdera, Wiedeń, 
1995. Ale dopiero Nagroda Nobla,  mimo jej 
usiłowań,  by  wszystko  zostało  po  staremu, 
musiała choć trochę zmienić jej życie, mimo 
że jej usposobienie i zwyczaje pozostały nie 
zmienione.  

Jeśli  cofniemy  się  do  początku:  w  roku 
urodzenia  przyszłej  poetki  Wincenty 
Szymborski  został  administratorem  dóbr 
Kórnickich  i  rodzina,  ze  starszą  o  sześć  lat 
siostrą  Wisławy,  Nawoją,  przeniosła  się  do 
Kórnika.  Niedługo  potem,  w  roku  1924 
Zamoyski  zmarł,  a  Wincenty  Szymborski, 
jeszcze w sile wieku, przeszedł na emeryturę 
i na następne pięć lat przeniósł się z rodziną 
do Torunia. Wisława do szkoły powszechnej 
poszła już w Krakowie, tam też od roku 1935 
do  Gimnazjum  Sióstr  Urszulanek.  W  czasie 
wojny  dalej  uczyła  się  u  urszulanek  na 
tajnych  kompletach.  Maturę  zdała  w  roku 
1941.  

W roku 1945 rozpoczęła studia polonistyczne 
a rok później socjologiczne, ale rzuciła je dla 
pracy  zarobkowej  w  redakcjach  czasopism 
kulturalnych.  Od  roku  1953  do  1968  była 
kierownikiem  działu  poezji  w  krakowskim 
"Życiu Literackim". Prowadziła też na zmianę 
z Włodzimierzem Maciągiem rubrykę "Poczta 
Literacka" (…)
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Także  w  "Życiu  Literackim"  zaczęła  swój 
znany  wszystkim  czytelnikom  felieton 
"Lektury  nadobowiązkowe",  który  ogłaszała 
tam  od  roku  1967  do  1981,  potem  w 
"Piśmie",  "Odrze" a  od  1993  w  "Gazecie 
Wyborczej".  Szymborska  jest  czytelniczką 
niezrównaną. I właściwie żadna problematyka 
nie  jest  jej  obca.  Mogą  to  być  kalendarze, 
opis  muzyki  wpływającej  na zwierzęta,  albo 
historia  Sumerów,  może  zwłaszcza  historia 
Sumerów,  bo  ma  ona  słabość  do  ludów 
starożytnych  i  światów  ukrytych  pod 
warstwami  czasu  lub  ziemi.  Ale  jednak  jej 
żywiołem  -  należy  się  bardzo  ostrożnie 
obchodzić z takim słowem przy tej ceniącej 
racjonalizm poetce -  więc jej  żywiołem jest 
naprawdę  poezja,  na  co  zresztą  wskazują 
także zarówno wybór lektur w jej felietonach, 
jak i całkowicie niespodziewany i oryginalny 
punkt widzenia.

Jak twierdzi jeszcze przed pójściem do szkoły 
powszechnej "zarabiała poezją". 
"Zawsze  pisałam  jakieś  wierszyki.  Na 
pierwszych  wierszykach  zarabiałam  nawet 
pieniądze.  Pisałam  je  w  domu  i  jak  się 
mojemu  ojcu  spodobał  jakiś  wierszyk  -  a 
zawsze  musiał  być  dowcipny,  żadne  tam 
jakieś liryczne wyznania - to ojciec wyciągał 
portmonetkę i płacił mi. Jakieś 20 groszy, ale 
nie  pamiętam  już  dobrze,  ile  płacił.  Więc 
zarabiałam na poezji od razu, mając nawet 5 
lat." (…)
Takich  szczegółów  -  niezbyt  wielu  - 
dowiedzieliśmy  się  dopiero  po  Nagrodzie 
Nobla.  Bo  wtedy  już  trudno  było,  zawsze 
powściągliwej w opowiadaniu o sobie, poetce 
uniknąć  tych  wszystkich,  którzy  chcieli 
poznać  jej  dzień  codzienny.  I  czego  się 
dowiedziano?  Że  Szymborska  pisze  do 
przyjaciół i znajomych listy na własnoręcznie 
wykonywanych,  dowcipnych,  kolażach, 
pocztówkach,  które noszą świetne cechy jej 
ironicznego  stylu.  Że  gra  z  przyjaciółmi  w 
różne specjalnie wymyślane gry i układa, lub 
układają,  dowcipne,  "okolicznościowe" 
wierszyki.  Tej  wiadomości  nie  dało  się  już 
zatrzymać i te prywatne, kameralne zabawy 
ujawniły  się  w  różnych  krakowskich 
uroczystościach. A w roku 2003 wszystko to 
zaowocowało  książką  poetki:  RYMOWANKI 
DLA  DUŻYCH  DZIECI  Z  WYKLEJANKAMI 
AUTORKI (a5,  Kraków).  Pojawiły  się  tu 
nieznane  gatunki  poetyckie:  "moskaliki", 
"lepieje", "odwódki", "altruitki". (…) 

Małgorzata Baranowska

Dostęp online:
http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/es_
wislawa_szymborska_poezja_istnienia

***

Nareszcie!  Niepoważna  twórczość 
Wisławy  Szymborskiej  funkcjonująca 
dotychczas  głównie  w  obiegu 
towarzyskim  (ze  szczególnym 
uwzględnieniem  towarzystwa  w 
Krakowie) i z rzadka tylko goszcząca na 
łamach  periodyków  (ze  szczególnym 
uwzględnieniem  "Magazynu  Gazety 
Wyborczej",  dziś  -  "Duży  Format") 
wreszcie została zebrana!

I  z  wielką  edytorską  starannością  wydana 
przez  zasłużoną  od  lat  na  niwie  krzewienia 
poezji absurdu oficynę wydawniczą a5. Dość 
przypomnieć, że to tam właśnie ukazało się 
absolutne  arcydzieło  gatunku  -  "Fioletowa 
krowa",  antologia  anglojęzycznej  poezji 
niepoważnej  w  tłumaczeniach  Stanisława 
Barańczaka.  (Fakt,  że  dzieło  to  nie  stoi  na 
półce  w  każdym  polskim  domu,  od  lat 
napełnia  mnie  dojmującym  smutkiem).  

Literackie  zabawy  Wisławy  Szymborskiej  i 
zgromadzonego wokół  niej  grona przyjaciół, 
jak to dla przykładu limerykowanie, układanie 
prześmiewczych  dystychów  czy  zabawne 
trawestowanie  klasyki  -  wszystko  to  przez 
lata  odbywało  się  kameralnie,  w  domowym 
zaciszu.  Dopiero  wrzawa  wokół  Nobla 
wydobyła  na  jaw  ten  nurt  twórczości 
Szymborskiej.  

Zaczęło  się  tradycyjnie  -  od  limeryków, 
"niesfornego  ziółka  z  ogrodu  literatury 
angielskiej",  jak  przedstawia  ten  gatunek 
sama poetka. Która wyjaśnia, że uprawia go 
głównie  w  podróży.  A  że  bodźcem  do  ich 
powstania  winny  być  mijane  po  drodze 
miejscowości (wiadomo, pierwszy wers musi 
zawierać  nazwę  geograficzną)  -  w  grę 
wchodzą  podróże  samochodem  i  pociągiem 
(najlepiej "po bocznych, wyboistych drogach" 
lub  "jakąś  poczciwą  ciuchcią,  która 
zatrzymuje  się  na  każdej  stacji").  Odpada 
natomiast  żegluga  dalekomorska,  nocne 
pociągi  ekspresowe,  autostrady,  no  i 
oczywiście  samoloty,  bo  używając  tych 
środków transportu, nie mamy cienia szansy 
natknąć się na przykład na wioskę Jurgów.  

"Twierdzą mieszkańcy wioski Jurgów, 
że się wywodzą od Habsburgów, 
a ściślej mówiąc od Rudolfa, 
który z ludnością grał tu w golfa. 
Cóż to za żer dla dramaturgów!"

Do  epitafiów  -  które  obok  limeryków  są 
najpopularniejszą  formą  wierszowanej 
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zabawy  -  jakoś  Szymborska  serca  nie  ma. 
Choć  co  to  jest,  jak  nie  epitafium, 
powiedzmy,  limeryczne  (a  może  raczej 
limeryk epitafijny?): 

"Tutaj spoczywa Krzysztof Przywsza, 
a tuż przy Przywszy żona bywsza. 
Jak widać z porównania dat, 
te zgony dzieli kilka lat - 
nieboszczka dłużej była żywsza."

Narodziny  gatunku  literackiego  to  zwykle 
sprawa  tajemnicza  i  pełna  pytań  bez 
odpowiedzi. Gdzie, kiedy i przez kogo został 
wymyślony  limeryk?  Czy  sielanka  istniała 
przed  Teokrytem  i  Wergiliuszem?  Kto  jest 
ojcem  eposu  -  Homer?  Czy  paszkwil 
rzeczywiście  został  stworzony  przez 
rzymskiego  szewca  Pasquino,  czy  to  tylko 
legenda?  Czasem  znamy  miejsce  narodzin 
(ojczyzną  haiku  jest  Japonia,  a  pantunu  - 
Malaje),  czasem  miejsce  i  czas  (sonet 
powstał w XIII wieku we Włoszech, rondel - w 
średniowiecznej  Francji),  czasem  również 
twórcę  (zabawne  czterowiersze  zwane 
clerihews, zawierające absurdalne, całkowicie 
wymyślone  fakty z  życia  sławnych ludzi,  są 
dziełem  Edmunda  Clerihew  Bentleya).  O 
moskaliku  natomiast  wiemy  wszystko. 
Narodził się na przełomie 1998 i 1999 roku. 
Poczęty  został  jednak  o  wiele  wcześniej, 
gdzieś pod koniec  lat  40.  albo na początku 
50.  w  należącym  do  Związku  Literatów 
Polskich  domu  przy  ulicy  Krupniczej  22  w 
Krakowie.  Zaś  jego  rodowód  sięga  jeszcze 
dalej  -  do  jesieni  roku  1830,  kiedy  to  w 
Warszawie wybuchło powstanie  listopadowe. 
Dokładnie  nie  wiadomo,  kto  pierwszy  rzucił 
hasło do zabawy w trawestowanie jednej ze 
zwrotek szalenie popularnego wiersza "Patrz, 
Kościuszko  na  nas  z  nieba"  autorstwa 
Rajmunda Suchodolskiego: 

"Kto powiedział, że Moskale 
Są to bracia dla Lechitów, 
Temu pierwszy w łeb wypalę 
Przed kościołem Karmelitów."

W każdym razie w towarzystwie z Krupniczej, 
które  radośnie  podchwyciło  tę  rymotwórczą 
igraszkę,  była  Wisława  Szymborska  oraz 
nieżyjący  już  poeta,  krytyk,  tłumacz  Adam 
Włodek.  Zabawa  zaś  polegała  na  tym,  że 
każdy  kolejny  wers  wiersza  należało 
przekształcać,  zmieniając  nację,  sposoby 
karania  głosiciela  wzbudzającej  sprzeciw 
opinii oraz lokalizację kościelną, która zresztą 
w dużym stopniu narzuca i treść. Te zabawy, 
niestety, zaginęły. 

Blisko  pół  wieku  później  Szymborska  w 
wielkim  stylu  wznowiła  zabawę  (czytelnicy 
magazynu  "Gazety  Wyborczej"  może 
pamiętają  prawdziwą  manię 
„moskalikowania",  jaka  się  wówczas 
rozpętała): 

"Kto powiedział, że Japońce 
rozmawiają przy herbacie, 
temu utnę wszystkie końce 
w szczebrzeszyńskiej kolegiacie."

Obok  limeryków i  moskalików (które  chyba 
już  sobie  zapewniły  miejsce  w  słownikach 
terminów  literackich)  "Rymowanki" 
Szymborskiej  zawierają  gatunki,  które  - 
należy mieć nadzieję - dopiero się narodzą. W 
każdym razie pierwszy krok ku temu został 
już zrobiony. 

Oto lepieje - zrodzone z troski o zdrowie 
konsumentów. Natchnieniem dla poetki był 
zrobiony drżącą ręką w karcie dań przy 
pozycji "flaki" dopisek "okropne". A że jej 
zdaniem nawet w najlepszej restauracji 
zdarzyć się może jakieś paskudztwo - dobrze 
byłoby ich ostrzec, najlepiej łatwo 
wpadającym w ucho wierszykiem. 

"Lepiej mieć horyzont wąski, 
niż zamawiać tu zakąski."
"Lepiej nająć się na hycla, 
niż napocząć tego sznycla."

A oto odwódki. Ostrzegając przed zgubnymi 
skutkami  nadużywania  alkoholu,  poetka 
zastrzega  stanowczo,  że  nie  jest  jego 
nieprzyjaciółką. 

Od sherry nogi czterry.

Od brandy swędzenie wszędy. 

Od martini potencja mini. 

Wreszcie - altruitki. Antenatem tego 
wdzięcznego gatunku był zgrabny 
dwuwierszyk reklamowy z epoki późnego 
Bieruta lub wczesnego Gomułki: 
"Oszczędzając pracę żony, jedz gotowe 
makarony". Oczarowana prostotą tego 
hasełka Szymborska postanowiła zawartą w 
nim myśl twórczo przekształcić. Chodziło jej 
przy tym nie tyle o reklamowany obiekt, co - 
jak tłumaczy - o zaapelowanie do 
drzemiących w nas pokładów altruizmu. 
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"Miast okradać krowę z mleka, 
dój bliskiego ci człowieka." 
"Przedłuż szczurom żywot krótki, 
powyjadaj z kątów trutki."
"Nie męcz aptek i lekarza, 
sam znajdź drogę do cmentarza."

W  „Rymowankach”  znajdziemy  ponadto: 
„Galerię  pisarzy  krakowskich”  („Tu  Czesław 
Miłosz  -  chmurna  twarz.  /  Klęknij  i  domów 
»Ojcze  nasz  «”;  „Tu  Pilch  z  kieliszkiem 
pustym  w  ręce.  /  Malarz  dał  wyraz  jego 
męce”)  oraz  „Męskie  gospodarstwo”,  czyli  - 
jak pisze -  „jeden z tych wierszyków, jakie 
układałam  co  roku  16  września,  w  dzień 
imienin  pewnego  solenizanta”  (a  jest  to  de 
facto  żartobliwy,  bo  żartobliwy,  ale  wiersz 
miłosny). 

I  na  zakończenie  bardzo  białoszewskie  w 
duchu - do czego sama poetka się przyznaje 
– podsłuchańce:

W  windzie:  -  Bardzo  bym  prosił  o  jedną 
fotografię z dedykacją. Jeżeli to niemożliwe - 
to chociaż dwie.

 
Poetce udało się namówić wydawcę, by, nie 
bacząc  na  koszty  (książeczka  stosownie  do 
treści  została  wydana  na  ekskluzywnym 
papierze),  zostawił  kilka  pustych  kartek, 
które mają zapełnić już we własnym zakresie 
czytelnicy. (…) 

Wisława Szymborska "Rymowanki dla dużych 
dzieci" z wyklejankami autorki, wydawnictwo 
a5, Kraków 2003, s.56

Joanna Szczęsna

Dostęp online
http://www.gazetawyborcza.pl/1,75517,1475
658.html

***

Pozorna  oczywistość  i  prostota 
stwierdzeń  Szymborskiej  stają  się 
zarazem czymś olśniewająco nowym. To 
jedna  z  tajemnic  tej  poezji,  zarazem 
Szymborska  potrafi  wprowadzić  nas  w 
konfuzję,  zarzucając  lawiną  pytań, 
nierzadko przewrotnych, niemal zawsze 
zaskakujących. 

Wisława  Szymborska  wróciła.  Po  dziewięciu 
latach  milczenia  mamy  jej  nowy  tom 

zatytułowany "Chwila". Cieszmy się tą chwilą. 
Powraca w nim dawna Szymborska,  czujna, 
wrażliwa,  precyzyjna,  wnikliwa,  nie 
schlebiająca sobie ani światu. Wciąż ta sama, 
co witamy z ulgą, bo taką właśnie ją znamy i 
takiej chcemy. 

Na tom składa się dwadzieścia kilka wierszy. 
Dużo  czy  mało?  Nieważne.  Krótkie  czy 
długie? Oto najkrótszy, który mnie zachwycił:

Trzy słowa najdziwniejsze
Kiedy wymawiam słowo Przyszłość,
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości.

Kiedy wymawiam słowo Cisza,
niszczę ją.

Kiedy wymawiam słowo Nic,
stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym 
niebycie.

Czytając  taki  wiersz,  przyjmuję  go  z 
poczuciem,  jakby ktoś  tu  dla  mnie  dokonał 
odkrycia,  pokazując,  jak  słowo 
wypowiedziane  zaprzecza  niejako  własnemu 
sensowi.  Paradoksalne,  a  prawdziwe. 
Szymborska  jest  mistrzynią  w  tworzeniu 
takich  lapidarnych,  czasem  niewiarygodnie 
prostych,  a  odkrywczych  sformułowań 
brzmiących  jak  mocne  uderzenie.  Poetka 
umieszcza  je  często  na  początku  utworu, 
niczym  tezę,  po  której  następuje  pełen 
niespodzianek wywód. (…)

Przewrotne pytania 

Jak  to  się  dzieje,  że  pozorna  oczywistość  i 
prostota  tych  stwierdzeń  stają  się  zarazem 
czymś  olśniewająco  nowym?  To  jedna  z 
tajemnic tej poezji, która ma też swoją drugą 
twarz, bo Szymborska potrafi wprowadzić nas 
w nie byle jaką konfuzję,  zarzucając lawiną 
pytań,  nierzadko  przewrotnych,  niemal 
zawsze zaskakujących, jak choćby w znanym 
wierszu  "Zdumienie":  Czemu  w  zanadto 
jednej  osobie?/  Tej  a  nie  innej?  I  co  tu 
robię?/ W dzień co jest wtorkiem? W domu 
nie  w  gnieździe?  W skórze  nie  w  łusce?  Z 
twarzą nie liściem? (…) 

Kto  wie,  czy  tak  wielka  rola  przypisywana 
przypadkowi  nie  jest  jednym  ze  świadectw 
głębokiej  laickości  tej  poezji,  choć 
poszukiwanie  racjonalnego  wytłumaczenia 
zjawisk  i  wydarzeń  kończy  się  zazwyczaj 
zawodem i  zawód ten wyraża  się  na  różne 
sposoby, nierzadko poprzez żart, odwrócenie 
sytuacji, nagromadzenie innych możliwości, z 
których życie nie skorzystało. Gra sensów, w 
którą wciąga nas poetka, poszerza przestrzeń 
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wyobraźni,  jej  umiejętność  dziwienia  się 
stanowi  znak  autorskiej  tożsamości: 
Mogłabym być sobą - ale bez zdziwienia,/ a 
to by oznaczało,/ że całkiem kimś innym. 

Lekcja finezji 

Czytając  wiersze  Wisławy Szymborskiej,  nie 
możemy oprzeć się refleksji, jak wiele rzeczy 
uznajemy za oczywiste, choć wcale oczywiste 
nie są. Nie jest to jednak lekcja relatywizmu, 
ale lekcja finezji wynikająca z chęci oglądania 
rzeczy z sześciu stron, nieważne, czy dotyczy 
to  krajobrazu,  chmur,  duszy,  czy  Platona. 
Wiersz  Szymborskiej  jest  od  razu 
rozpoznawalny, w jej nowym tomie widzimy 
kontynuację  tematów,  które  powracają  w 
sposób  naturalny,  jak  myśl  powraca  do 
podjętego  wcześniej  wątku.  Jest  jakiś 
związek między nowym wierszem "Chmury" i 
wcześniejszym "Niebem",  nie  tylko  dlatego, 
że oba rozgrywają się w górze; "Negatyw" i 
"Słuchawkę" łączy więź z "Kotem w pokoju"; 
scenka poetycka "Ze wspomnień", mówiąca o 
pięknej  dziewczynie,  która  wchodzi  do 
pokoju,  budząc  konfuzję  zebranych  tam 
kobiet,  przypomina  przypuszczalnym 
miejscem  akcji  wiersz  o  Tadeuszu 
Borowskim,  "Przyczynek  do  statystyki"  z 
"Chwili", podobnie jak "Wielka liczba" z tomu 
o  tym  samym  tytule,  mówi  o  trwałym 
niepokoju o jakość ludzkiej  natury,  która w 
statystycznym  rachunku  daje  obraz  raczej 
przygnębiający.  

(…)

Zapis czujności 

Wciąż jakby nie dosyć zauważone są wiersze 
Szymborskiej  przemawiające  w  sprawach 
publicznych,  de  publicis.  Ten,  kto  pamięta 
"Schyłek  wieku"  przywołujący  historię 
zamierzonych,  a  niespełnionych  ambicji 
minionego  stulecia,  kto  pamięta  "Obóz 
głodowy  pod  Jasłem",  wiersz  "Jeszcze", 
"Tortury",  "Terrorysta  on  patrzy"  czy 
"Nienawiść",  znajdzie  w  tomiku  "Chwila" 
potwierdzenie  nieustającej  czujności  poetki 
na wydarzenia naszego czasu, który nie tylko 
-  jak sama napisała -  "jest  polityczny",  ale 
też  często  wskutek  tej  polityczności 
zbrodniczy.  Wiersz  "Jacyś  ludzie"  to 
wszechobecny  dziś  dramat  uchodźstwa  i 
wojny,  tułaczki  i  bezdomności;  wiersz 
"Fotografia  z  11  września"  to  zapis 
stanowiący  dowód  poetyckiej  odwagi,  na 
którą  nie  zdobył  się  jak  dotąd  nikt  inny.

Co  czuję,  co  myślę,  odkładając  po  lekturze 
tom "Chwila"? Czy naprawdę jest to ta sama 
Wisława  Szymborska,  której  ostatni  tom 
czytaliśmy  przed  dziewięciu  laty?  Z 

pewnością.  A  przecież  ten  nowy  zbiorek 
wydaje mi się jakby bardziej stonowany niż 
poprzednie,  leży  na  tych  wierszach  jakaś 
mgiełka  melancholii,  przyćmienia,  osłabł 
jakby impet  stawianych pytań (choć z kolei 
krajobraz  nabrał  tu  nowego  dramatyzmu), 
przekorność  jest  bardziej  poskromiona.  Ale 
sedno  jest  nadal  twarde,  a  pytania  jak 
zawsze ważne.

To, co urzeka mnie u tej poetki, to dyscyplina 
myślenia,  bez  której  nie  ma  dobrej,  a  co 
dopiero  świetnej  poezji,  inteligencja  i 
przebłyskująca  poprzez  poetyckie  uroki 
wiedza,  wspomagająca  każdą  sztukę, 
poczucie  humoru,  niezgoda  na  bylejakość 
życia i ta przejmująca dyskrecja w dzieleniu 
się z nami tym, co najbardziej osobiste.

Julia Hartwig

Dostęp online:
http://www.gazetawyborcza.pl/1,75517,9906
86.html

***

"Dwukropek"  Wisławy  Szymborskiej 
przeczytałem  -  jak  każdy  jej  nowy  zbiór  - 
jednym tchem i oczywiście pierwszą rzeczą, 
nad  którą  zacząłem  się  w  związku  z  tą 
książką  zastanawiać,  był  sens  nadanego jej 
przez  autorkę  tytułu.  Na  trop  natrafiłem 
dopiero  w  zamykającym  zbiór  utworze  pt. 
"Właściwie każdy wiersz". Ale i tu został on 
przez  poetkę  jakby  celowo  zatarty.  Słowo 
"dwukropek" zamyka wspomniany wiersz, ale 
w zdaniu utrzymanym w trybie warunkowym, 
któremu  autorka  nadała  brzmienie 
następujące:

jeśli czarno na białym,
czy choćby w domyśle,
z ważnego albo błahego powodu,
postawione zostaną znaki zapytania,
a w odpowiedzi -
jeżeli dwukropek:

I  na  tym  koniec.  Koniec  wiersza,  koniec 
książki i koniec możliwości doszukiwania się u 
poetki  wyjaśnienia,  dlaczego  właśnie  ów 
dwukropek podniosła do rangi tytułu zbioru.
Cóż?  Pozostaje  samemu  się  nad  tym 
zastanowić.  Sięgam do słownika Karłowicza, 
Kryńskiego  i  Niedźwiedzkiego,  czyli  tzw. 
"Słownika warszawskiego" (tom I, Warszawa, 
1900), który mam pod ręką, i cóż znajduję? 
Tautologię  zawartą  w  określeniu:  "Znak 
pisarski, z dwóch kropek (punktów) złożony". 
Sięgam  do  "Słownika  terminów  literackich" 
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St.  Sierotwińskiego  (wyd.  3,  Wrocław, 
Ossolineum,  1970)  i  stwierdzam,  że  termin 
"dwukropek"  nie  został  w  nim  w  ogóle 
uwzględniony.  Na  szczęście  12-tomowa 
encyklopedia  PWN  sprzed  lat  czterdziestu 
wspomaga  mnie  w  moich  kwerendach. 
Wprawdzie  pod  hasłem "dwukropek"  jest  w 
niej  tylko  odsyłacz  do  hasła  "interpunkcja", 
ale  tam  wreszcie  odnajduję  szerokie 
objaśnienie.  Cytuję:  "Dwukropek  (:)  jest 
znakiem  zapowiadającym  nową  treść,  np. 
przytoczenie  czyjejś  mowy,  wymienienie 
tytułów,  terminów,  obcych  zwrotów, 
wyliczenie  przedmiotów  oznaczonych 
uprzednio  w  formie  ogólnej"  itd.
I  dopiero  ta,  niewątpliwie  przez  jakiegoś 
uczonego  filologa  opracowana  eksplikacja 
terminu  "dwukropek"  utwierdza  mnie  w 
przekonaniu,  że  moja  pierwsza  refleksja, 
kiedy spojrzałem na tytuł tomu Szymborskiej, 
oparta  była  chyba  na  trafnym  domyśle. 
Dwukropek to po prostu znak mówiący o tym, 
że coś dalej nastąpi. Że choć błądzimy wśród 
znaków  zapytania,  to  jednak  nic  się  nie 
kończy,  wszystko trwa dalej  w oczekiwaniu, 
że - być może - dowiemy się czegoś więcej, 
niż  wiemy,  czego  jednak  nie  należy,  broń 
Boże, utożsamiać z nadzieją, że kiedykolwiek 
dowiemy  się  wszystkiego.  Inaczej  mówiąc, 
dwukropek  to  jakby  znak,  że  dalszy  ciąg 
(życia?  myśli?  uczuć?)  jeszcze  przed  nami. 
Oczekiwanie  bez  żadnej  pewności,  że 
dowiemy się wszystkiego, raczej z nadzieją, 
że jakaś cząstka wiedzy o świecie będzie nam 
dana.
Można  więc  chyba  powiedzieć,  że 
"Dwukropek" jako tytuł zbioru wyraża pewien 
filozoficzny  punkt  widzenia  Wisławy 
Szymborskiej:  bynajmniej  nie 
maksymalistyczny,  ale  oparty  na 
przeświadczeniu,  że  warto  czekać, 
nakierowując naszą ciekawość na to, co dalej 
nastąpi.
(…)
Nie  od  dziś  wiadomo,  że  szczególnym 
tworzywem  wierszy  Szymborskiej  są  -  w 
większym stopniu chyba niż u innych poetów 
- zaskakujące pomysły. Wszystkie jej utwory 
przynoszą  jakiś  rodzaj  tego  właśnie  typu 
niespodzianki.  Weźmy np.  wiersz  "Wypadek 
drogowy".  Każdy  oczekuje  po  takim  tytule 
relacji z owego wypadku. Tymczasem wiersz 
Szymborskiej to zapis na temat prac, zabaw i 
zachowań  ludzi,  którzy  jeszcze  o  tym 
wypadku  drogowym  nie  wiedzą,  choć 
możemy  się  domyślać,  że  gdyby  się 
dowiedzieli, wszystkie ich opisane w wierszu 
zachowania  uległyby  nagłej  zmianie,  choć 
tylko w naszym domyśle pozostaje supozycja, 
że wypadek ten musiałby ich przejąć, że np. 
mieli  wśród  jego  ofiar  kogoś  bliskiego  itp. 
Szymborska pisze tylko:

Ktoś odcedza makaron.
Ktoś grabi liście w ogródku.
[...]
Komuś kot z łaski swojej pozwala się głaskać.
Ktoś płacze –

Żadnych bliższych informacji o związku tych 
wszystkich  "ktosiów"  z  wypadkiem 
drogowym, figurującym w tytule, poetka nam 
nie  udziela.  Inny wiersz,  pt.  "Nazajutrz  bez 
nas",  jest  cały  utrzymany  w  konwencji 
komunikatu meteorologicznego w mediach:

Poranek spodziewany jest chłodny i mglisty.
Od zachodu
zaczną przemieszczać się deszczowe chmury.
Widoczność będzie słaba.
Szosy śliskie.

I tak dalej: komunikat wypełnia osiemnaście 
wersów.  I  dopiero  ostatnia  strofa,  której 
pierwszy dwuwiersz jest  zakończeniem owej 
meteorologicznej prognozy, brzmi:

Kolejny dzień
zapowiada się słonecznie,
choć tym, co ciągle żyją
przyda się jeszcze parasol.

I  dopiero  zestawiwszy  ostatni  dwuwiersz  z 
tytułem,  uświadamiamy sobie,  że  poetka  w 
formie  meteorologicznego  komunikatu 
napisała  wiersz  o  śmierci.  Śmierci,  która 
sprawiłaby, że parasol już by się nam na nic 
nie przydał. Lirycznym bohaterem wiersza pt. 
Moralitet leśny jest ktoś, kto:

Wchodzi do lasu,
a właściwie zatraca się w nim.
Zna go na wylot i na ptasi przelot,
odlot wędrowny i przylot ponowny.

Czuje się wolny w uwięzi gałęzi,
w jej cieniach i podcieniach,
zielonych sklepieniach,
w ciszy, co w uszy prószy
i co rusz się kruszy.
[...]
Wie, co tu biegiem, ściegiem,
samym ścieżki brzegiem,
przemknęło i zniknęło,
chociaż arcydzieło,
nieźle nadprzyrodzone i podprzyrodzone.
[...]

Z  żalem  urywam  cytaty,  bo  chciałoby  się 
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przytoczyć wszystkie strofy, jedna po drugiej. 
Ale znając twórczość Szymborskiej, możemy 
się  domyślić,  że  nie  tylko  o  urzekające 
aliteracje  i  kokieterię  wewnętrznych  rymów 
jej  chodzi.  Te  mają  nam  oczywiście 
uzmysłowić urodę lasu, jego "gotyk-niebotyk" 
i owe cuda, kiedy "przy ziębie zięba i od kiedy 
na zrębie dęby stają dęba", ale w celu dość 
przewrotnym.  Bo  oto  urzeczony  leśną 
harmonią  bohater,  wychodząc  z  lasu,  tym 
dotkliwiej odczuwa dysharmonię pozaleśnego 
świata:

I dopiero wśród ludzi ogarnia go złość,
bo każdy mu jest winny, kto od innych inny.

I  teraz dopiero rozumiemy, dlaczego wiersz 
nazywa się "Moralitet leśny". 

(…)
Kilka zdań z wiersza "Stary profesor" skłania 
mnie do przypuszczenia, że będą cytowane 
przy różnych okazjach. Wiersz ma formę 
wywiadu ze starym profesorem:

Spytałam go, czy nadal wie na pewno,
co dla ludzkości dobre a co złe.

Najbardziej śmiercionośne złudzenie z 
możliwych
- odpowiedział.

Spytałam go o przyszłość,
czy ciągle jasno ją widzi.

Zbyt wiele przeczytałem książek 
historycznych
- odpowiedział.
[...]
Spytałam go czy bywa czasami szczęśliwy.
Pracuję
- odpowiedział.

Przeczytawszy  to  ostatnie  zdanie, 
przypomniałem sobie, że podobny sąd o roli 
pracy  jako  czegoś  jedynego,  co  staremu 
człowiekowi daje poczucie szczęścia, wygłosił 
w  późnych  latach  życia  prof.  Tatarkiewicz.
Wreszcie  -  może  najważniejsze  słowa  w 
zakończeniu  wiersza-wywiadu  ze  starym 
profesorem:

Kiedy wieczór pogodny, obserwuję niebo.
Nie mogę się nadziwić,
ile tam punktów widzenia. [...]

Zaskakującą obserwację notuje poetka w 

wierszu "Uprzejmość niewidomych":

Poeta czyta wiersze niewidomym.
Nie przewidywał, że to takie trudne.
[...]
Czuje, że każde zdanie
wystawione jest tutaj na próbę ciemności.
Będzie musiało radzić sobie samo,
bez świateł i kolorów.
Poeta czyta, "bo już za późno nie czytać", ale 
w  miarę  czytania  pogłębia  się  w  nim 
świadomość, że wszystko, o czym pisze i co 
dotyczy  "widzialnego  świata",  jest  dla  jego 
słuchaczy  zbiorem  pojęć  całkowicie 
nieuchwytnych.  I  dlatego  jest  zaskoczony 
"uprzejmością  niewidomych",  ich 
wyrozumiałością i wspaniałomyślnością, kiedy 
go  "słuchają,  uśmiechają  się  i  klaszczą",  a 
nawet  "Ktoś  z  nich  podchodzi  z  książką 
otwartą  na opak prosząc o niewidzialny  dla 
siebie  autograf".  Przychodzi  mi na myśl,  że 
uwarunkowania  opisanego  przez  poetkę 
zjawiska  to  materiał  na ciekawy traktat  dla 
psychologa,  ale  natychmiast  tę  myśl 
odrzucam,  uprzytamniając  sobie,  że 
niedomówienia poetki są sugestywniejsze niż 
jakikolwiek uczony traktat.

(…)

Bardzo  finezyjnym  wierszem  o  śmierci  jest 
też "Wywiad z Atropos". Poetka w dowcipnym 
dialogu  zręcznie  eksponuje  wątek  mitu  o 
trzech  Mojrach  (inaczej  Parkach)  -  Kloto, 
Lachesis i Atropos, która przecina nić żywota. 
Myślę  też,  że  dla  scharakteryzowania  typu 
humoru poetki  trudno o lepszy przykład niż 
wiersz  "Okropny  sen  poety".  Oto  kilka 
konstytutywnych  elementów  owego 
"okropnego snu":

W zdaniach panuje tryb bezwarunkowy.
Nazwy do rzeczy przylegają ściśle.
Nic dodać, ująć, zmienić i przemieścić.
Czas zawsze taki, jaki na zegarze.
[...]
Słów ile trzeba. Nigdy o jedno za dużo,
a to oznacza, że nie ma poezji
i nie ma filozofii, i nie ma religii.
Tego typu swawole nie wchodzą tam w grę

Niczego, co by dało się tylko pomyśleć
albo zobaczyć zamkniętymi oczami.
I na końcu wiersza konkluzja:

Przyznaj, że nic gorszego
nie może się zdarzyć poecie.
A potem nic lepszego,
jak prędko się zbudzić.

W  ten  sposób,  Droga  Wisławo,  dobiegłem 
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końca spisywanych tu, w nieśmiałym hołdzie 
dla Ciebie, moich myśli i doznań przy lekturze 
Twego  "Dwukropka".  I  raz  jeszcze 
powtarzam: ten "dwukropek" właśnie daje mi 
nadzieję,  że  -  zgodnie  z  charakterem  tego 
znaku przestankowego - coś dalej nastąpi. Że 
to  jeszcze  nie  koniec.  I  cieszę  się,  że  los 
pozwolił mi jeszcze pisać o Tobie i życzyć Ci 
w Nowym Roku 2006 wszystkich cudów, jakie 
daje  dostępna  nam  jawa  naszych  uczuć, 
myśli i dociekań - na szczęście raczej wolna 
od  smutnej  wizji  "Okropnego  snu  poety". 
Przyjmij  moje  gorące  życzenia,  byś  zawsze 
była tak wspaniała i tak mi cudownie bliska 
przez sam fakt, że mnie budzisz z odrętwień i 
zapomnień  o  tym,  co  dla  nas  w  życiu 
najważniejsze i najpiękniejsze.

Ryszard Matuszewski 

Dostęp online:
http://www.zeszytyliterackie.pl/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=238&Itemi
d=88

***

Z  ANDERSEM  BODEGARDEM,  tłumaczem 
poezji  Wisławy  Szymborskiej  na  język 
szwedzki,  rozmawia  Magdalena  Pramfelt-
Orzegowska 

MAGDALENA  PRAMFELT-ORZEGOWSKA:  – 
Dlaczego  zaczął  Pan  tłumaczyć  literaturę 
polską?
ANDERS  BODEGARD:  –  Moje  kontakty  z 
Polską  nie  zaczęły  się  od  literatury. 
Przyjechałem do Krakowa jako językoznawca, 
lektor języka szwedzkiego. Wybrałem się tam 
w  ciekawym  pod  względem  politycznym 
momencie, bo w czasie „Solidarności”.  Żeby 
zrozumieć,  co  się  wokół  mnie  działo, 
zacząłem  czytać  teksty  polityczne  i  poezję. 
Sięgnąłem m.in.  po „Etykę Solidarności” ks. 
Józefa  Tischnera  i  „Tygodnik  Powszechny”, 
który  zgodnie  ze  specjalną  umową 
odbierałem  regularnie  z  działu  dystrybucji. 
Wtedy  też  poznałem  Wisławę  Szymborską. 
(…)

–  Który  z  polskich  autorów  sprawił  Panu 
najwięcej kłopotu?

–  Szymborska,  choć  jednocześnie  jest  taka 
lekka, zabawna i tańcząca... 

 (…)

–  Jak  szeroko  znana  była  poezja  Wisławy 
Szymborskiej  w  Szwecji  przed  Nagrodą 
Nobla?

–  Szerszą  publiczność  zaczęła  Szymborska 

zyskiwać od roku '80, ale tłumaczona była w 
Szwecji  już  wcześniej.  Słynny  slawista, 
nieżyjący  już  profesor  Nils  Ake  Nilsson 
umieścił  kilka  Jej  wierszy w wydanej  w '60 
roku  antologii  polskiej  literatury  „Naga 
twarz”.  Parę  lat  później  6  świetnych 
tłumaczeń opublikowali krytyk i slawista Erik 
Mesterton oraz poeta Erik Lindegren. W ten 
ekskluzywny  sposób  Szymborska  zaistniała 
poza gronem polonistów. Później, w roku '80, 
slawista Per Arne Bodin oraz poeta i wydawca 
Roger  Fjellstrom wydali  książkę „Nigdy dwa 
razy”,  która,  choć  pochopnie  zrobiona, 
zawiera też kilka dobrych tłumaczeń. Okazała 
się  zresztą  sukcesem,  wywołując 
zainteresowanie  szwedzkich  poetów. 
Wielbicielami  Szymborskiej  stali  się  Werner 
Aspenstrom i  Agneta  Pleijel,  którzy  napisali 
zresztą  o  niej  wiersze.  Aspenstrom 
zatytułował swój „Jeśli Ona z Polski mogłaby 
teraz  tu  być”.  Agnetę  Pleijel  zainspirowała 
słynna fotografia Joanny Helander, na której 
Szymborska pali papierosa. 
W  roku  '86  ukazał  się  tom  „Ludzie  na 
moście”. Rzuciliśmy się nań, walcząc o to, kto 
tę  książkę  powinien  przetłumaczyć  na 
szwedzki. Miałem szczęście, wygrałem. Moje 
tłumaczenie całości tego tomu weszło w skład 
obszerniejszego wyboru, który zatytułowałem 
„Utopia”.  Trzy  główne  wydawnictwa  nie 
wyraziły  jednak  zainteresowania  tymi 
wierszami. „Utopia” ukazała się dopiero trzy 
lata  później,  w  małej  oficynie  FIB:s 
Lyrikklubb. 
Wydarzeniem  stał  się  przyjazd  poetki  do 
Szwecji,  w  '93  roku.  Szymborska  czytała 
wiersze  w  Sztokholmie,  spotykała  się  z 
czytelnikami. Teraz jest już lubiana, może nie 
przez przeciętnego Szweda, ale dostaję listy i 
telefony na temat Jej poezji. Czytają ją i będą 
czytać jeszcze więcej.

–  Czy  uhonorowanie  Szymborskiej  było  w 
Szwecji zaskoczeniem?

–  Jej  nazwisko  od  dawna  wymieniane  było 
wśród  kandydatów  do  Nagrody  Nobla.  Już 
piąty  rok  z  rzędu  redakcje  zwracały  się  do 
mnie  o  gotowość,  na  wypadek,  gdyby  to 
Szymborskiej  Akademia  przyznała 
wyróżnienie. Jej wiersze były zresztą czytane 
przez członków Akademii  w przekładach nie 
tylko  na  szwedzki,  ale  też  na  niemiecki  – 
Karla  Dedeciusa  i  angielski  –  głównie 
Stanisława  Barańczaka.  Przygotowałem  i 
rozesłałem swoje nowe tłumaczenia, choć w 
tym  roku  już  sam  nie  wierzyłem  w  tę 
nagrodę.  Akademia  postąpiła  odważnie,  po 
raz pierwszy nagradzając poetkę, która pisze 
tak  niewiele.  Ale  cóż  znaczy  ilość  w 
porównaniu z jakością!

Dostep online:
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***

Poeta i świat

Podobno  w  przemówieniu  pierwsze 
zdanie  jest  zawsze  najtrudniejsze.  A 
więc mam je już poza sobą... Ale czuję, 
że  i  następne  zdania  będą  trudne, 
trzecie,  szóste,  dziesiąte,  aż  do 
ostatniego,  ponieważ  mam  mówić  o 
poezji.  Na ten temat wypowiadałam się 
rzadko,  prawie  wcale.  I  zawsze 
towarzyszyło  mi  przekonanie,  że  nie 
robię tego najlepiej. Dlatego mój odczyt 
nie  będzie  zbyt  długi.  Wszelka 
niedoskonałość  lżejsza  jest  do 
zniesienia, jeśli  podaje się ją w małych 
dawkach.

Dzisiejszy poeta jest sceptyczny i podejrzliwy 
nawet – a może przede wszystkim – wobec 
samego  siebie.  Z  niechęcią  oświadcza 
publicznie,  że  jest  poetą  –  jakby  się  tego 
trochę  wstydził.  Ale  w  naszej  krzykliwej 
epoce dużo łatwiej przyznać się do własnych 
wad, jeżeli tylko prezentują się efektownie, a 
dużo trudniej do zalet, bo są głębiej ukryte, i 
w które samemu nie do końca się wierzy... W 
różnych  ankietach  czy  rozmowach  z 
przypadkowymi  ludźmi,  kiedy  poecie  już 
koniecznie  wypada  określić  swoje  zajęcie, 
podaje on ogólnikowe „literat” albo wymienia 
nazwę  dodatkowo  wykonywanej  pracy. 
Wiadomość,  że  mają  do  czynienia  z  poetą, 
przyjmowana  jest  przez  urzędników  czy 
współpasażerów  autobusu  z  lekkim 
niedowierzaniem  i  zaniepokojeniem. 
Przypuszczam,  że  i  filozof  budzi  podobne 
zakłopotanie.  Jest  jednak  w  lepszym 
położeniu,  bo  najczęściej  ma  możność 
ozdobienia  swojej  profesji  jakimś  tytułem 
naukowym.  Profesor  filozofii  –  to  brzmi  już 
dużo poważniej.  Nie ma jednak profesorów 
poezji.  To  by  przecież  znaczyło,  że  jest  to 
zatrudnienie  wymagające  specjalistycznych 
studiów,  regularnie  zdawanych  egzaminów, 
rozpraw  teoretycznych  wzbogaconych 
bibliografią  i  odnośnikami,  a  wreszcie 
uroczyście otrzymywanych dyplomów. A to z 
kolei  oznaczałoby,  że  po  to,  żeby  zostać 
poetą, nie wystarczą kartki papieru zapisane 
choćby  najświetniejszymi  wierszami  – 
konieczny jest,  i  to przede wszystkim, jakiś 
papierek z pieczątką. Przypomnijmy sobie, że 
na  takiej  właśnie  podstawie  skazano  na 
zesłanie  chlubę  poezji  rosyjskiej, 
późniejszego  Noblistę,  Josifa  Brodskiego. 
Uznano go za „pasożyta”, ponieważ nie miał 
urzędowego zaświadczenia, że wolno mu być 
poetą...

Przed kilkoma laty miałam zaszczyt i radość 
poznać  Go  osobiście.  Zauważyłam,  że  on 
jeden,  spośród  znanych  mi  poetów,  lubił 
mówić  o  sobie  „poeta”,  wymawiał  to  słowo 
bez  wewnętrznych  oporów,  z  jakąś  nawet 
wyzywającą  swobodą.  Myślę,  że  to  przez 
pamięć  brutalnych upokorzeń,  jakich  doznał 
w młodości. W krajach szczęśliwszych, gdzie 
godność ludzka nie jest naruszana tak łatwo, 
poeci  pragną  być  oczywiście  publikowani, 
czytani i rozumiani, ale nie robią już nic albo 
bardzo niewiele, żeby na co dzień wyróżniać 
się  wśród  innych  ludzi.  A  jeszcze  tak 
niedawno  temu,  w  pierwszych 
dziesięcioleciach  naszego  wieku,  poeci  lubili 
szokować  wymyślnym  strojem  i 
ekscentrycznym zachowaniem. Było to jednak 
zawsze  widowisko  na  użytek  publiczny. 
Przychodziła chwila, kiedy poeta zamykał za 
sobą  drzwi,  zrzucał  ze  siebie  te  wszystkie 
peleryny,  błyskotki  i  inne  poetyczne 
akcesoria, i stawał w ciszy, w oczekiwaniu na 
samego  siebie,  nad  niezapisaną  jeszcze 
kartką papieru. Bo tak naprawdę tylko to się 
liczy.
Rzecz charakterystyczna. Produkuje się ciągle 
dużo  biograficznych  filmów  o  wielkich 
uczonych  i  wielkich  artystach.  Zadaniem 
ambitniejszych  reżyserów  jest  wiarygodne 
przedstawienie  procesu  twórczego,  który  w 
rezultacie  prowadził  do  ważnych  odkryć 
naukowych czy powstawania najsłynniejszych 
dzieł sztuki. Można z jakim takim sukcesem 
ukazać  pracę  niektórych  uczonych: 
laboratoria,  przeróżne  przyrządy, 
mechanizmy wprowadzone w ruch są zdolne 
przez pewien czas utrzymać uwagę widzów. 
Ponadto  bardzo  dramatyczne  bywają  chwile 
niepewności, czy powtarzany po raz tysiączny 
eksperyment,  z  drobną  tylko  modyfikacją, 
przyniesie  wreszcie  spodziewany  wynik. 
Widowiskowe potrafią być filmy o malarzach 
–  można  odtworzyć  wszystkie  fazy 
powstawania  obrazu  od  początkowej  kreski 
do  ostatniego  dotknięcia  pędzla.  Filmy  o 
kompozytorach  wypełnia  muzyka  –  od 
pierwszych  taktów,  które  twórca  słyszy  w 
sobie,  aż  do  dojrzałej  formy  dzieła 
rozpisanego na instrumenty. Wszystko to jest 
w dalszym ciągu naiwne i nic nie mówi o tym 
dziwnym  stanie  ducha,  zwanym  popularnie 
natchnieniem,  ale  przynajmniej  jest  co 
oglądać  i  jest  czego  słuchać.
Najgorzej  z  poetami.  Ich  praca  jest 
beznadziejnie  niefotogeniczna.  Człowiek 
siedzi  przy  stole  albo  leży  na  kanapie, 
wpatruje się nieruchomym wzrokiem w ścianę 
albo  w  sufit,  od  czasu  do  czasu  napisze 
siedem wersów, z czego jeden po kwadransie 
skreśli, i znów upływa godzina, w której nic 
się  nie  dzieje...  Jaki  widz  wytrzymałby 
oglądanie  czegoś  takiego?  Wspomniałam  o 
natchnieniu. Na pytanie, czym ono jest, jeśli 
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jest,  poeci  współcześni  dają  odpowiedzi 
wymijające. Nie dlatego, że nigdy nie odczuli 
dobrodziejstwa  tego wewnętrznego impulsu. 
Przyczyna jest inna. Niełatwo wyjaśnić komuś 
coś,  czego  się  samemu  nie  rozumie.
Ja także, pytana o to czasami, istotę rzeczy 
obchodzę  z  daleka.  Ale  odpowiadam  w 
sposób taki: natchnienie nie jest wyłącznym 
przywilejem  poetów  czy  artystów  w 
ogólności.  Jest,  była,  będzie  zawsze  pewna 
grupa ludzi, których natchnienie nawiedza. To 
ci wszyscy, którzy świadomie wybierają sobie 
pracę  i  wykonują  ją  z  zamiłowaniem  i 
wyobraźnią.  Bywają  tacy  lekarze,  bywają 
tacy  pedagodzy,  bywają  tacy  ogrodnicy  i 
jeszcze  setka  innych  zawodów.  Ich  praca 
może  być  bezustanną  przygodą,  jeśli  tylko 
potrafią  w  niej  dostrzec  coraz  to  nowe 
wyzwania.  Pomimo  trudów  i  porażek,  ich 
ciekawość  nie  stygnie.  Z  każdego 
rozwiązanego  zagadnienia  wyfruwa  im  rój 
nowych pytań. Natchnienie, czymkolwiek ono 
jest,  rodzi  się  z  bezustannego  „nie  wiem”.
Takich  ludzi  nie  jest  zbyt  wielu.  Większość 
mieszkańców tej ziemi pracuje, żeby zdobyć 
środki utrzymania, pracuje, bo musi. To nie 
oni z własnej pasji wybierają sobie pracę, to 
okoliczności  życia  wybierają  za  nich.  Praca 
nie lubiana, praca, która nudzi, ceniona tylko 
dlatego,  że  nawet  w  tej  postaci  nie  dla 
wszystkich  jest  dostępna,  to  jedna  z 
najcięższych ludzkich niedoli. I nie zanosi się 
na to, żeby najbliższe stulecia przyniosły tutaj 
jakąś  szczęśliwą  zmianę.  Wolno  mi  więc 
powiedzieć,  że wprawdzie  odbieram poetom 
monopol  na  natchnienie,  ale  i  tak 
umieszczam  ich  w  nielicznej  grupie 
wybrańców  losu.  Tutaj  jednak  mogą  się  w 
słuchaczach  zbudzić  wątpliwości.  Rozmaici 
oprawcy,  dyktatorzy,  fanatycy,  demagodzy 
walczący  o  władzę  przy  pomocy  kilku  byle 
głośno  wykrzykiwanych  haseł,  także  lubią 
swoją  pracę  i  także  wykonują  ją  z  gorliwą 
pomysłowością.  No  tak,  ale  oni  „wiedzą”. 
Wiedzą, a to, co wiedzą, wystarcza im raz na 
zawsze. Niczego ponad to nie są ciekawi, bo 
to  mogłoby  osłabić  siłę  ich  argumentów.  A 
wszelka  wiedza,  która  nie  wyłania  z  siebie 
nowych  pytań,  staje  się  w  szybkim  czasie 
martwa, traci temperaturę sprzyjającą życiu. 
W  najskrajniejszych  przypadkach,  o  czym 
dobrze  wiadomo  z  historii  dawnej  i 
współczesnej,  potrafi  być  nawet  śmiertelnie 
groźna dla społeczeństw. Dlatego tak wysoko 
sobie  cenię  dwa  małe  słowa:  „nie  wiem”. 
Małe, ale mocno uskrzydlone. Rozszerzające 
nam życie na obszary, które mieszczą się w 
nas samych i obszary, w których zawieszona 
jest nasza nikła Ziemia. Gdyby Izaak Newton 
nie  powiedział  sobie  „nie  wiem”,  jabłka  w 
ogródku mogłyby spadać na jego oczach jak 
grad, a on w najlepszym razie schylałby się 
po  nie  i  zjadał  z  apetytem.  Gdyby  moja 

rodaczka  Maria  Skłodowska-Curie  nie 
powiedziała  sobie  „nie  wiem”,  zostałaby 
pewnie  nauczycielką  chemii  na  pensji  dla 
panienek  z  dobrych  domów,  i  na  tej  – 
skądinąd zacnej – pracy upłynęłoby jej życie. 
Ale powtarzała sobie „nie wiem” i te właśnie 
słowa  przywiodły  ją,  i  to  dwukrotnie,  do 
Sztokholmu,  gdzie  ludzi  o  duchu 
niespokojnym  i  wiecznie  poszukującym 
nagradza  się  Nagrodą  Nobla.
Poeta 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 
tymczasowa  i  absolutnie  niewystarczająca. 
Więc  próbuje  jeszcze  raz  i  jeszcze  raz,  a 
potem  te  kolejne  dowody  jego 
niezadowolenia  z  siebie  historycy  literatury 
zepną  wielkim  spinaczem  i  nazywać  będą 
„dorobkiem”...
Marzą mi się czasami sytuacje niemożliwe do 
urzeczywistnienia.  Wyobrażam  sobie  na 
przykład  w  swojej  zuchwałości,  że  mam 
okazję porozmawiania z Eklezjastą, autorem 
jakże przejmującego lamentu nad marnością 
wszelkich  ludzkich  poczynań.  Pokłoniłabym 
mu się bardzo nisko, bo to przecież jeden z 
najważniejszych  –  przynajmniej  dla  mnie  – 
poetów.  Ale  potem  pochwyciłabym  go  za 
rękę. „Nic nowego pod słońcem” – napisałeś, 
Eklezjasto. Ale przecież Ty sam urodziłeś się 
nowy pod słońcem. A poemat, którego jesteś 
twórcą, też jest nowy pod słońcem, bo przed 
Tobą nie napisał go nikt. I nowi pod słońcem 
są  wszyscy  Twoi  czytelnicy,  bo  ci,  co  żyli 
przed  Tobą,  czytać  go  przecież  nie  mogli. 
Także i cyprys, w którego cieniu usiadłeś, nie 
rośnie  tutaj  od  początku  świata.  Dał  mu 
początek  jakiś  cyprys  inny,  podobny  do 
Twojego, ale nie całkiem ten sam. I ponadto 
chciałabym Cię spytać, Eklezjasto, co nowego 
pod  słońcem zamierzasz  teraz  napisać.  Czy 
coś, czym uzupełnisz jeszcze swoje myśli, czy 
może  masz  pokusę  niektórym  z  nich 
zaprzeczyć  jednak?  W  swoim  poprzednim 
poemacie dostrzegłeś także i radość – cóż z 
tego,  że  przemijającą?  Więc  może  o  niej 
będzie Twój nowy pod słońcem poemat? Czy 
masz już notatki, jakieś pierwsze szkice? Nie 
powiesz  chyba:  „Napisałem  wszystko,  nie 
mam  nic  do  dodania”.  Tego  nie  może 
powiedzieć  żaden  na  świecie  poeta,  a  co 
dopiero  tak  wielki  jak  Ty.
Świat,  cokolwiek  byśmy  o  nim  pomyśleli 
zatrwożeni  jego  ogromem  i  własną  wobec 
niego  bezsilnością,  rozgoryczeni  jego 
obojętnością  na  poszczególne  cierpienia  – 
ludzi,  zwierząt,  a  może  i  roślin,  bo  skąd 
pewność,  że  rośliny  są  od  cierpień  wolne; 
cokolwiek  byśmy  pomyśleli  o  jego 
przestrzeniach  przeszywanych 
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promieniowaniem  gwiazd,  gwiazd,  wokół 
których zaczęto już odkrywać jakieś planety, 
już martwe? jeszcze martwe? – nie wiadomo; 
cokolwiek  byśmy  pomyśleli  o  tym 
bezmiernym  teatrze,  na  który  mamy 
wprawdzie  bilet  wstępu,  ale  ważność  tego 
biletu  jest  śmiesznie  krótka,  ograniczona 
dwiema  stanowczymi  datami;  cokolwiek 
jeszcze pomyślelibyśmy o tym świecie – jest 
on  zadziwiający.  Ale  w  określeniu 
„zadziwiający”  kryje  się  pewna  logiczna 
pułapka. Zadziwia nas przecież to, co odbiega 
od  jakiejś  znanej  i  powszechnie  uznanej 
normy,  od  jakiejś  oczywistości,  do  której 
jesteśmy  przyzwyczajeni.  Otóż  takiego 
oczywistego  świata  nie  ma  wcale.  Nasze 
zadziwienie  jest  samoistne  i  nie  wynika  z 
żadnych  z  czymkolwiek  porównań. 
Zgoda,  w  mowie  potocznej,  która  nie 
zastanawia się nad każdym słowem, wszyscy 
używamy  określeń:  „zwykły  świat”,  „zwykłe 
życie”,  „zwykła  kolej  rzeczy”...  Jednak  w 
języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic 
już  zwyczajne  i  normalne  nie  jest.  Żaden 
kamień i żadna nad nim chmura. Żaden dzień 
i żadna po nim noc. A nade wszystko żadne 
niczyje  na  tym  świecie  istnienie. 
Wygląda na to,  że poeci  będą mieli  zawsze 
dużo do roboty. 

Na  zakończenie  przemówienia  Wisława 
Szymborska  przeczytała  trzy  wiersze 

Psalm

O, jakże są nieszczelne granice ludzkich 
państw!
Ile to chmur nad nimi bezkarnie przepływa,
ile piasków pustynnych przesypuje się z kraju 
do kraju,
ile górskich kamyków stacza się w cudze 
włości
w wyzywających podskokach!

Czy muszę tu wymieniać ptaka za ptakiem 
jak leci,
albo jak właśnie przysiada na opuszczonym 
szlabanie?
Niechby to nawet był wróbel – a już ma ogon 
ościenny,
choć dzióbek jeszcze tutejszy. W dodatku – 
ależ się wierci!

Z nieprzeliczonych owadów poprzestanę na 
mrówce,
która pomiędzy lewym a prawym butem 
strażnika
na pytanie: skąd dokąd – nie poczuwa się do 
odpowiedzi.

Och, zobaczyć dokładnie cały ten nieład 

naraz,
na wszystkich kontynentach!
Bo czy to nie liguster z przeciwnego brzegu
przemyca poprzez rzekę stutysięczny listek?
Bo kto, jeśli nie mątwa zuchwale 
długoramienna,
narusza świętą strefę wód terytorialnych?

Czy można w ogóle mówić o jakim takim 
porządku,
jeżeli nawet gwiazd nie da się porozsuwać,
żeby było wiadomo, która komu świeci?

I jeszcze to naganne rozpościeranie się mgły!
I pylenie się stepu na całej przestrzeni,
jak gdyby nie był wcale w pół przecięty!

I rozleganie się głosów na usłużnych falach 
powietrza:
przywoływawczych pisków i znaczących 
bulgotów!

Tylko co ludzkie potrafi być prawdziwie obce.
Reszta to lasy mieszane, krecia robota i 
wiatr.

Jacyś ludzie

Jacyś ludzie w ucieczce przed jakimiś ludźmi.
W jakimś kraju pod słońcem
i niektórymi chmurami.

Zostawiają za sobą jakieś swoje wszystko,
obsiane pola, jakieś kury, psy,
lusterka, w których właśnie przegląda się 
ogień.

Mają na plecach dzbanki i tobołki,
im bardziej puste, tym z dnia na dzień 
cięższe.

Odbywa się po cichu czyjeś ustawanie,
a w zgiełku czyjeś komuś chleba wydzieranie
i czyjeś martwym dzieckiem potrząsanie.

Przed nimi jakaś wciąż nie tędy droga,
nie ten, co trzeba most
nad rzeką dziwnie różową.
Dokoła jakieś strzały, raz bliżej, raz dalej,
w górze samolot trochę kołujący.

Przydałaby się jakaś niewidzialność,
jakaś bura kamienność,
a jeszcze lepiej niebyłość
na pewien krótki czas albo i długi.

Coś jeszcze się wydarzy, tylko gdzie i co.
Ktoś wyjdzie im naprzeciw, tylko kiedy, kto,
w ilu postaciach i w jakich zamiarach.
Jeśli będzie miał wybór,
może nie zechce być wrogiem
i pozostawi ich przy jakimś życiu. 
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 Wersja wydarzeń

Jeżeli pozwolono nam wybierać,
zastanawialiśmy się chyba długo.

Proponowane ciała były niewygodne
i niszczyły się brzydko.

Mierziły nas
sposoby zaspokajania głodu,
odstręczało
bezwolne dziedziczenie cech
i tyrania gruczołów.

Świat, co miał nas otaczać,
był w bezustannym rozpadzie.
Szalały sobie na nim skutki przyczyn.

Z podanych nam do wglądu
poszczególnych losów
odrzuciliśmy większość
ze smutkiem i zgrozą.

Nasuwały się takie na przykład pytania
czy warto rodzić w bólach
martwe dziecko
i po co być żeglarzem,
który nie dopłynie.

Godziliśmy się na śmierć,
ale nie w każdej postaci.
Pociągała nas miłość,
dobrze, ale miłość
dotrzymująca obietnic.

Od służby sztuce
odstraszały nas
zarówno chwiejność ocen
jak i nietrwałość arcydzieł.

Każdy chciał mieć ojczyznę bez sąsiadów
i przeżyć życie
w przerwie między wojnami.

Nikt z nas nie chciał brać władzy
ani jej podlegać,
nikt nie chciał być ofiarą
własnych i cudzych złudzeń,
nie było ochotników
do tłumów, pochodów
a już tym bardziej do ginących plemion
– bez czego jednak dzieje
nie mogłyby się w żaden sposób toczyć
przez przewidziane wieki.

Tymczasem spora ilość
zaświeconych gwiazd
zgasła już i wystygła.
Była najwyższa pora na decyzję.

Przy wielu zastrzeżeniach
zjawili się nareszcie kandydaci
na niektórych odkrywców i uzdrowicieli,

na kilku filozofów bez rozgłosu,
na paru bezimiennych ogrodników,
sztukmistrzów i muzykantów
– choć z braku innych zgłoszeń
nawet i te żywoty
spełnić by się nie mogły.

Należało raz jeszcze
całą rzecz przemyśleć.

Została nam złożona
oferta podróży,
z której przecież wrócimy
szybko i na pewno.

Pobyt poza wiecznością,
bądź co bądź jednostajną
i nie znającą upływu
mógł się już nigdy więcej nie powtórzyć.

Opadły nas wątpliwości,
czy wiedząc wszystko z góry
wiemy naprawdę wszystko.

Czy wybór tak przedwczesny
jest jakimkolwiek wyborem
i czy nie lepiej będzie puścić go w niepamięć,
a jeżeli wybierać
– to wybierać tam.

Spojrzeliśmy na Ziemię.
Żyli już na niej jacyś ryzykanci.
Słaba roślina
czepiała się skały
z lekkomyślną ufnością,
że nie wyrwie jej wiatr.

Niewielkie zwierzę
wygrzebywało się z nory
z dziwnym dla nas wysiłkiem i nadzieją.

Wydaliśmy się sobie zbyt ostrożni,
małostkowi i śmieszni.

Wkrótce zaczęło nas zresztą ubywać.
Najniecierpliwsi gdzieś się nam podziali.
Poszli na pierwszy ogień
- tak, to było jasne.
Rozpalali go właśnie
na stromym brzegu rzeczywistej rzeki.

Kilkoro
wyruszało już nawet z powrotem.
Ale nie w naszą stronę.
I jakby coś pozyskanego? niosąc?

Wiesława Szymborska

Mowa wygłoszona 7 grudnia ’96 w Akademii 
Szwedzkiej 
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Dostęp online:
http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/12/
szymborska.html

***

To  jest  złudzenie,  że  twórczość 
Szymborskiej  jest  niewielka.  To,  że 
ogłosiła  zaledwie  200  wierszy  w 
dziewięciu  tomikach,  nie  świadczy  o 
niczym, ponieważ zakres tej poezji  jest 
ogromny. Sama mówi, że dąży do tego, 
żeby każdy wiersz był osobnym światem, 
niezależną,  wykończoną  całością. 
Oczywiście, to też jest utopia, ale utopia, 
która może się sprawdzić tylko w sztuce. 
I  to  raczej  w  poezji.  Szymborska  w 
każdym  swoim  wierszu  na  nowo 
odczytuje świat.

Jest  taki  sposób  kształcenia  na 
uniwersytetach  amerykańskich,  „creative 
reading”,  uprawiany,  na  przykład,  w 
kształceniu  pisarzy.  U  nas  też  się  pojawia. 
„Creative reading” to znaczy twórcze czytanie 
(połączenie  tego  pojęcia  z  poezją 
Szymborskiej  zawdzięczam  Zbigniewowi 
Benedyktowiczowi, który sam zainteresowany 
tą metodą uprawia ją ze swoimi studentami). 
Wisława  Szymborska  od  początku  stara  się 
uprawiać twórcze odczytywanie świata w jego 
różnorodnych  przejawach,  w  jego  licznych 
językach.

JĘZYK HISTORII

Jednym  z  głównych  języków,  przy  pomocy 
których Szymborska odczytuje rzeczywistość, 
jest  historia.  Oprócz  starożytnych  Greków i 
Rzymian są w jej wierszach również plemiona 
przez  nich  podbite;  jest  druga  wojna 
światowa, są inne wydarzenia. Aż się roi od 
historycznych szczegółów, często drobiazgów, 
nabierających  w  wierszach  Szymborskiej 
znaczenia  specjalnego.  Często  historia 
niepostrzeżenie  zmienia  się  w  antropologię. 
W poezji  nie trzeba tylu słów,  co w nauce. 
Jakiś  drobny  rys,  jakiś  niewielki  szczegół 
może służyć wielkiej syntezie poetyckiej. Na 
przykład  taki  „skrót  myślenia 
antropologicznego”  o  człowieku  wszystkich 
czasów i kultur:  „z tym kółkiem w nosie, w 
tej todze, w tym swetrze”.

(…)

Wszystko to służy do syntezy, do znalezienia 
nowego  języka  dla  opisywania  świata. 
Szymborska  wytwarza  niesamowitą 
przestrzeń,  pełną  zapomnianych  przez  nas 
mieszkańców  wszystkich  epok  i  plemion.

Myśląc o tym, zawsze pamiętam, że ona jest 
kolekcjonerką.  Jak twierdzi,  nigdy nie miała 
co  prawda  dużych  kolekcji,  ale  musiała 
świadomie  wybierać  coś  z  większej  ilości 
rzeczy  podobnych.  Weźmy  pod  uwagę,  że 
zbiera  pocztówki.  Wybrać  z  tego  mnóstwa 
wcale  nie  jest  tak  łatwo.  Trzeba  wiedzieć 
dużo  o  wszystkim,  znać  język  pocztówek, 
żeby  móc  się  na  jakiś  wybór  świadomie 
zdecydować.
Więc  jednym  z  języków  twórczo 
odczytywanych przez Szymborską jest język 
historii.  Kolejnym –  język  baroku,  razem z 
językiem  francuskim,  który  musi  znać 
świetnie,  żeby  tłumaczyć  poetów 
francuskiego baroku, i oczywiście z językiem 
poetyckim,  bo  przekłada  na  język  poezji 
polskiej.
Szymborska zna również język muzyki, mimo 
że jej wiersze nie odznaczają się tym, co się 
zazwyczaj za muzyczność uważa. 

(…)

Ona chyba stale się uczy świata, choć nic o 
tym nie mówi. W każdym razie podpatruje go 
ciągle i podsłuchuje.

ISTNY CZŁOWIEK

Już w tomie „Wołanie do Yeti” okazało się, że 
Szymborska  jest  poetką  antropologiczną. 
Pierwszy zauważył to wtedy chyba Sandauer.
Ale  jej  cały  sposób  widzenia  świata  jest 
antropologiczny. Chodzi o to, że ona zawsze 
widzi j e d n e g o człowieka. U niej ten jeden 
człowiek jest jednym z wielkiej liczby ludzi ze 
wszystkich czasów, ze wszystkich miejsc, po 
prostu  –  z  ludzkości.  Dlaczego  waham  się 
użyć słowa ludzkość? Ponieważ to właśnie był 
błąd, który popełniła w młodości – uważała, 
że ważniejsza od pojedynczego człowieka jest 
ludzkość,  czyli  zbiorowość.  Później  się 
okazało, że nawet samo pojęcie ludzkości jest 
utopijne,  a  co  dopiero  jej  w  całości 
uszczęśliwienie.  Szymborska,  przemyślawszy 
tę  sprawę,  cały  czas  zajmuje się  tylko  tym 
jednym  z  wielkiej  liczby.  Jednocześnie 
przechodzi  drogę,  którą  przechodzi 
nowoczesna  antropologia:  od  rzeczy 
egzegetycznych,  dalekich  i  dawnych  do 
współczesnych  i  najbliższych  sobie.
(…)

PAMIĘĆ I ZAPOMNIENIE

W twórczości Szymborskiej są różne fazy. W 
ostatnim tomiku, z 1993 roku, jest wspaniały 
wiersz,  który  dał  tytuł  całości  –  „Koniec  i 
początek”.  I  w  nim  świetnie  widać  tę 
codzienność,  zwyczajność  życia  jednostki 
wobec  wielkich  wydarzeń  ludzkości  –  po 
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wojnach  ktoś  musi  sprzątnąć  –  twierdzi 
poetka,  a  rzeczywistość  niepostrzeżenie 
przeradza się w coś innego. Jakby powtórka 
była  istotą  historii,  porządku  świata,  istotą 
codzienności.  Dziwna  historia,  do  której 
należy i pamięć, i zapomnienie. 

(…)

DOBRY STOSUNEK DO ŚWIATA

Jeden  z  wielkiej  liczby  –  w  kosmosie 
Szymborskiej dotyczy to nie tylko człowieka – 
ludzi,  ale  i  zwierzęcia  –  zwierząt.  Dotyczy 
tego jednego motyla,  który ma własny cień 
(czyli każdego motyla), małpy, żaby, komara, 
konika polnego. Odnosi się do żyjącego, jak i 
poetka,  w  świecie,  w  naturze.  Wszędzie. 
Także w zwykłym, właściwie niezauważalnym 
krajobrazie.

(…) 

W.Sz.: – Chciałabym leciutko zakwestionować 
stwierdzenie,  że  jestem  jedyną  poetką  od 
tego.  Zapominamy  o  cudownym 
Białoszewskim. Jego poetyka była oczywiście 
zupełnie inna. Ale ogromnie lubiłam go czytać 
i  szanowałam go.  Może właśnie  dlatego,  że 
miał takie oko na szczegóły i potrafił z nich 
robić rzeczy wręcz trudne do pomyślenia dla 
zwykłego człowieka.  To jest  to.  No,  jeśli  ja 
uchodzę  za  osobę,  która  właśnie  żyje  taką 
małą  obserwacją,  detalem,  to  nie  będę 
protestowała, bo tak jest”.

(…)
 

 WIELKIE SZCZĘŚCIE WIDZIEĆ WYDRĘ

„Mnie się wydaje, że jednak zwierzęta żyją w 
o  wiele  większej  niewoli...  Takie  ptaki:  bez 
przerwy w locie  w poszukiwaniu  muchy,  bo 
one muszą tyle zjeść, ile ważą. Potworność. 
Ssaki  mają  lepiej:  poleżą,  pośpią  i  mają 
wolne  chwile  poza  zaspokajaniem głównych 
potrzeb.  Miałam  kiedyś  wielkie  szczęście 
widzieć  wydrę.  Bardzo  cudowne  zwierzątko. 
Rzadkość. Złapie sobie taka rybę i połknie, i 
potem ma, cholera, czas na wylegiwanie się 
na  kamieniu,  pobaraszkowanie,  czas  na 
zabawę. Naprawdę zabawę! Zje i pogrzeje się 
w słońcu. Więc można powiedzieć, że wydra 
jest już o wiele bardziej wolna. A ptak – nic. 
Tylko przedłużać gatunek. W naszym pojęciu 
to przerażające trochę. A kot się bawi. Ktoś 
powie,  że  to  ćwiczenia  zaplanowane  przez 
naturę, żeby zaprawiać do życia. Niemniej to 
zabawa, czuje się radość, swobodę”.

(…)

No  więc  tak.  Szymborska  ma  naprawdę 
rzadki stosunek do zwierząt – rzadki nie tylko 
w  Polsce,  rzadki  w  ogóle,  bo  nawet  ci,  co 
deklarują  wielką  miłość  do  zwierząt,  nie 
zawsze  umieją  znaleźć  taką  miarę  w 
hierarchii  człowiek  –  zwierzę.  Natomiast 
Szymborska  po  prostu  zachowuje  się  w 
stosunku  do  zwierząt  w  sposób  naturalny. 
Ona  obserwuje  zwierzęta  i  zawsze  chyba  o 
nich  myśli.  I  to  nie  tylko  w  wierszach,  ale 
również  w  jej  „Lekturach 
nadobowiązkowych”,  gdzie  znalazłam  taki 
fragment  –  recenzję  książki  Güntera 
Tembrocka  pod  tytułem  „Głosy  zwierząt. 
Wprowadzenie  do  bioakustyki”.  Kto 
właściwie,  jaki  poeta  czyta  sobie  o 
bioakustyce?  Sądząc  z  tego,  że  to  wydało 
PWN,  jest  to  książka  raczej  trudna  do 
przeczytania  dla  poety.  No  i  dobrze.  A 
Szymborska ją czyta i pisze tak: „Możliwość 
wychwytywania  ultradźwięków  pozwala 
wychwycić głosy tych zwierząt, które do tej 
pory  uchodziły  za  nieme.  Możliwość 
zapisywania  głosów  na  taśmie 
magnetofonowej  pozwala  je  dużo  subtelniej 
rozróżniać  i  klasyfikować.  Okazało  się,  że 
młody  krokodyl  kwili  już  w  skorupce.  Że 
słonie  mają  słuch  absolutny,  którym  –  jak 
gdzieś przeczytałam – nie mogli się pochlubić 
ani  Wagner,  ani  Czajkowski.  Że  w  obrębie 
jednego  gatunku  ptaków  powstają  lokalne 
dialekty.  Że  żaby  kumkają  w  tercetach. 
Przemówiły ryby. Objawiła się ludzkości cała 
gadatliwość delfinów, nie wspominając już o 
szczurach, które są szczególnie wymowne w 
dźwiękach nieuchwytnych dla naszego ucha”.
Mówiąc  prawdę,  to  chyba  żaden  dorosły 
człowiek,  który ma ustalony zawód i  status 
społeczny, tak sam z siebie nad kwilącym w 
skorupce  krokodylem  się  nie  zastanawia. 
Zostawia to dzieciom, poetom, biologom. I na 
tym to polega. Poezja Szymborskiej żywi się 
życiem. Żywi się szczegółem.

(…)

Małgorzata Baronowska

Dostęp online:
http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/12/
baranow.html

***

Po  tym  jak  Wisława  Szymborska 
pojawiła  się  w  na  czołówkach  gazeta 
obok  Aleksandra  Kwaśniewskiego  i 
Andrzeja  Olechowskiego,  można  było 
usłyszeć  komentarze  wyrażające 
zdziwienie.  Co  może  w  towarzystwie 
skompromitowanych  polityków  robić, 
cicha  i  skromna  poetka  Wisława 
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Szymborska,  tak  zasłużona  noblistka? 
Niestety  wczesna  twórczość  Wisławy 
Szymborskiej  sytuuje  ją  w  jeszcze 
lepszym  towarzystwie.  Jej  portret 
powinien  być  umieszczony  między 
wizerunkami Lenina i Stalina.

Zwolenniczka  Ruchu  na  Rzecz  Demokracji 
miała  w  przeszłości  dużo  bardziej 
jednoznaczne  poglądy  polityczne.  Obce  jej 
były  demokratyczne  niuanse,  obrona  praw 
mniejszości,  nieskrępowane  wyrażanie 
poglądów,  wolność  słowa  czy  wolność 
gospodarcza.  Nic  z  tych  rzeczy,  Wisława 
Szymborska w drodze do kariery literackiej, 
firmowała najgorsze szaleństwo totalitaryzmu 
stalinowskiego. Pisała peany na cześć Stalina 
i  Lenina:  „Ten  dzień”,  wiersz  o  śmierci 
Stalina. 

”Jaki rozkaz przekazuje nam 
na sztandarach rewolucji profil czwarty? 

- Pod sztandarem rewolucji wzmacniać warty! 

Wzmocnić warty u wszystkich bram! 

Oto Partia - ludzkości wzrok. 
Oto Partia: siła ludów i sumienie. 
Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie. 

Jego Partia rozgarnia mrok. 

Niewzruszony drukarski znak 
drżenia ręki mej piszącej nie przekaże, 
nie wykrzywi go ból, łza nie zmaże. 
A to słusznie. A to nawet lepiej tak”. 

(…) Jej bóg – Lenin

Szymborska  chwali  wodzów  rewolucji.  Nie 
zapomniała o Włodzimierzu Leninie. Z wiersza 
„Lenin”: 

”Że w bój poprowadził krzywdzonych, że 
trwałość zwycięstwu nadał, 
dla nadchodzących epok 
stawiając mocny fundament – 
grób, w którym leżał ten 
nowego człowieczeństwa Adam, 
wieńczony będzie kwiatami 
z nieznanych dziś jeszcze planet”.

Toż Lenin awansował w wierszu Szymborskiej 
nie tylko do rangi  nadczłowieka, to zupełny 
bóg,  któremu  nawet  UFO  będzie  zwozić 
kwiaty na plac Czerwony. Biblijne skojarzenia 
Szymborskiej były zwykłą grafomanią, gdyby 
nie  kontekst  w  jakim  zostały  napisane. 
Szymborska  próbowała  nie  tylko  kreować 
nowe  bóstwa,  ale  też  słowem  i  postawą 
przyłączyć  się  do  zbrojnego  ramienia 
komunistycznej sprawiedliwość.

Podpisywaczka apeli 

W  1953  roku  podpisała  się  pod  rezolucją 
Związku  Literatów  Polskich  w  sprawie 
więzionych duchownych. 

„W  ostatnich  dniach  toczył  się  w  Krakowie 
proces  grupy  szpiegów  amerykańskich 
powiązanych  z  krakowską  Kurią 
Metropolitarną. My, zebrani w dniu 8 lutego 
1953  członkowie  krakowskiego  Odział 
Związku  Literatów  Polskich  wyrażamy 
bezwzględne  potępienie  zdrajców  Ojczyzny, 
którzy  wykorzystując  swe  duchowne 
stanowiska  i  wpływ  na  część  młodzieży 
skupionej w KSM działali wrogo wobec narodu 
i  państwa  ludowego,  uprawiali  –  za 
amerykańskie  pieniądze  –  szpiegostwo  i 
dywersję.  Potępiamy  tych  dostojników  z 
wyższej hierarchii kościelnej, którzy sprzyjali 
knowaniom antypolskim i okazywali zdrajcom 
pomoc,  oraz  niszczyli  cenne  zabytki 
kulturalne.  Wobec  tych  faktów 
zobowiązujemy  się  w  twórczości  swojej 
jeszcze  bardziej  bojowo  i  wnikliwiej  niż 
dotychczas  podejmować  aktualne  problemy 
walki o socjalizm i ostrzej piętnować wrogów 
narodu  –  dla  dobra  Polski  silnej  i 
sprawiedliwe”.

Działaczka partyjna

Wisława  Szymborska  nie  stała  z  boku, 
aktywnie  zasilała  szeregi  Polskiej  Partii 
Robotniczej, od pierwszych lat, aż do połowy 
dekady  lat  sześćdziesiątych.  (Wystąpiła  z 
PZPR w 1966 roku). 
Dla  murarza  czynem  partyjnym  było 
współzawodnictwo  w  układaniu  cegieł,  dla 
górnika  czynem  partyjnym  wydobycie  jak 
największej  ilości  węgla,  dla  ubeka 
zakatowanie  przesłuchiwanych,  a  dla 
Szymborskiej czynem partyjnym było pisanie 
wierszy.  Chociaż  raczej  partia  postawiła 
Szymborską bardziej na odcinku propagandy 
niż literatury.

(…)  
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Jak Ezra Pond

Jeszcze,  gdy  błędy  i  wypaczenia  stalinizmu 
odeszły  w  wydawało  się  zapomnianą  na 
zawsze przeszłość to poetka nadal działała na 
froncie ideologicznym. Przygotowała śpiewnik 
harcerski,  w  którym  znalazły  się 
„Międzynarodówka”  i  „Czerwony  sztandar”.  

Wisława  Szymborska  ma  zdecydowanie 
więcej  szczęścia  niż  Ezra  Pound.
Ten  amerykański  poeta,  zafascynował  się 
włoskim faszyzmem i postacią Duce - Benitto 
Mussoliniego. W latach czterdziestych miał we 
włoskim  radiu  audycje  propagandowe.  Po 
wojnie został bardzo brutalnie potraktowany. 
Amerykanie uznali, że zwolennik Mussoliniego 
musi odpokutować za swoje winny. Wsadzili 
go  więc  na  25  dni  do  klatki.  Ezra  Pound 
zapłacił za to poniżenie chorobą psychiczną. 

W „Gazecie Wyborczej” Wisława Szymborska 
pisze  tak:  „Bo  zawsze  ktoś  może  (...) 
napisać, że jestem autorką wiersza o Stalinie, 
co  jest  prawdą,  i  dodać,  że  nic  poza  tym 
dobrego nie napisałam”.  Bez wątpienia Ezra 
Pound napisał mnóstwo znakomitych wierszy, 
nie tylko wychwalał morderców. 

Noblistka

Klatka  ominęła  Wisławę  Szymborską, 
otrzymała natomiast literacką nagrodę Nobla. 
Nagroda  ta  uznawana  za  szczyt,  wszelkich 
nagród  zdecydowanie  w  ostatnich  latach 
straciła  na znaczeniu.  Dawno minęły  czasy, 
gdy  ktoś  na  miarę  Henryka  Sienkiewicza 
mógłby  uzyskać  uznanie  szwedzkich 
akademików. Ostatnim autorem, który obok 
talentu i wielkiego dorobku, był człowiekiem o 
niezłomnym  charakterze  był  Aleksander 
Sołżenicyn.  Ale  otrzymał  on  Nobla  w  1970 
roku. Szwedzka Akademia przyznaje nagrody 
czasem  tak  zaskakujące,  że  wprawiają  w 
osłupienie. Czasem trudno nawet powiedź, że 
są to gwiazdy jednego sezonu. Bardzo często 
ich twórczość jest zdecydowanie naznaczona 
ideologicznie.  Dario  Fo  (kto  dziś  o  nim 
pamięta),  o  którym  trudno  powiedzieć,  że 
jest  pisarzem lub poetą otrzymał  Nobla rok 
po  Szymborskiej.  Znany  był  z  olbrzymich 
sympatii  do  komunizmu  i  anarchizmu.

(…)W Polsce Szymborska  nadal  kreuje  się i 
jest  kreowana  na  autorytet  moralny.  Ze 
względu  na  otrzymaną  Nagrodę  Nobla 
stawiana jest w jednym szeregu z Czesławem 
Miłoszem. Przy tej okazji zapomina się często 
o  Henryku  Sienkiewiczu  i  Władysławie 
Reymoncie. Ale nawet porównanie z Miłoszem 
jest zupełnie nieadekwatne.

Czesław  Miłosz  także  zaangażowany  w 

komunizm, nie klecił przynajmniej wierszy o 
Stalinie  i  Leninie.  Jego  dorobek  jest  bez 
porównania  większy,  bogatszy  i  bardziej 
różnorodny.  Nawet  przy  całej  swojej 
lewicowości, niezrozumieniu czym jest Polska 
i polski patriotyzm, Miłosz jest poetą o klasę 
przewyższającym Szymborską. 

(…) 

Jak Kwaśniewski i Olechowski

Wisława  Szymborska  nie  daje  o  sobie 
zapomnieć.  Co  prawda  nie  zasypuje 
czytelników  jakąś  lawiną  wierszy.  Przez 
kilkanaście lat po otrzymaniu nagrody Nobla, 
wydała  jedynie  jeden  tomik  wierszy. 
Podpisuje się natomiast po apelami, jak ten 
nazwany  apelem  trzeciomajowym,  który 
wsparła  razem  z  Kwaśniewskim  i 
Olechowskim.

„Obecnie  rządzący  mają  zasadniczo  inną 
wizję państwa i jego roli, nie rozumieją zasad 
demokracji,  lekceważą  zasady  państwa 
prawa,  dążą  do  jego  upartyjnienia  i 
ideologizacji.  Próbują osłabić i zdezawuować 
istotne dla funkcjonowania demokratycznego 
państwa  instytucje,  takie  jak  Trybunał 
Konstytucyjny, niezawisłe sądy, wolne media. 
Społeczeństwo  traktują  nie  jako  zbiór 
obywateli,  partnera  dialogu,  ale  jako 
zawłaszczony obiekt swych rządów: dzielą je, 
skłócają,  niszczą  autorytety,  próbują 
wypchnąć na margines życia obywatelskiego 
całe  grupy  społeczne.  Uczciwą  debatę 
społeczną  zastępuje  demagogia  i  populizm 
rządzących.  W  konsekwencji  atmosfera 
społeczna  jest  zła,  poziom  i  klimat  debaty 
publicznej  jest  gorszący.  (...)  Popieramy  i 
gotowi  jesteśmy  popierać  w  przyszłości 
wszelkie rozumne działania służące naprawie 
lub  usprawnianiu  państwa.  W  szczególności 
gotowi jesteśmy poprzeć rzeczywiste reformy 
służby  zdrowia,  administracji,  wymiaru 
sprawiedliwości  i  edukacji.  (...)  Chcemy 
państwa  sprawnego,  taniego, 
odpartyjnionego,  służącego  społeczeństwu. 
Chcemy  apolitycznych  organów  ścigania  i 
administracji, w których dobór na stanowiska 
odbywa  się  z  zasady  w  drodze  konkursu 
uwzględniającego  rzeczywiste  kwalifikacje 
kandydata. Za jedną z największych porażek 
III  Rzeczypospolitej  uważamy  ogromne 
rozwarstwienie – od wielomilionowych fortun 
aż  po  nędzę  bezrobotnych.  Jesteśmy 
przekonani,  że  poprzez  rozwój  gospodarki 
wolnorynkowej, właściwą politykę podatkową 
i  społeczną,  edukację,  programy aktywizacji 
zawodowej  można  w  istotny  sposób 
ograniczyć  bezrobocie,  stworzyć  młodemu 
pokoleniu  szansę  na  pracę  w  Polsce  i  dla 
Polski.  Służące  temu  działania  państwa 
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chcemy  wspierać.  Chcemy,  by  Polska  była 
domem, w którym wszyscy Polacy czują się u 
siebie, a zarazem czują się odpowiedzialni za 
wspólny dom. Mamy nadzieję,  że nasz głos 
zostanie  usłyszany  zarówno  przez  osoby, 
które mają realny wpływ na życie publiczne, 
jak  i  przez  tych,  którzy  zniechęceni  do 
polityki,  świadomie  zrezygnowali  z 
uczestnictwa  w  życiu  publicznym.  Od  nas 
wszystkich  zależy  przyszły  kształt  polskiej 
demokracji, losy Polski i Polaków. Wyrażamy 
przekonanie,  że  ujawnią  się  siły  polityczne, 
które  potrafią  nasz  obywatelski  sprzeciw,  a 
zarazem  gotowość  do  pracy  i  działania 
spożytkować  dla  dobra  Rzeczypospolitej”.  

I  kto  by  pomyślał,  że  polska  demokracja 
będzie  tak  cenna,  dla  admiratorki  Lenina  i 
Stalina.  

Sebastian Pasławski

Dostęp online: 
http://prawy.pl/r2_index.php?dz=felietony&i
d=27894&subdz=11

***
Szymborska jest kapryśna

"Lektury  nadobowiązkowe"  Wisławy 
Szymborskiej  to  cykl  niezwykłych 
felietonów,  który  rozwija  się 
nieprzerwanie  od  1967  r.  Piąty  zbiór 
książkowy  prezentowany  dziś  z 
"Dziennikiem"  to  wybór  z  lat  1997  - 
2002  i  właściwie  nie  powinien  nosić 
tytułu "Nowe lektury nadobowiązkowe", 
ale co najmniej: "jeszcze nowsze".

(…)Ktoś  niechętny  poetce,  a  wyjątkowo 
pedantyczny  mógłby  stwierdzić,  że  ich 
doborem  nie  rządzi  żadna  dyscyplina, 
przeciwnie,  panuje  tu  straszny  bałagan.  No 
bo co sądzić o kimś, kto nie będąc żadnym 
specjalistą,  wypowiada  się  o  podręcznym 
słowniku  polsko-bułgarskim  (i  odwrotnie), 
studiuje poradnik "Jak mieszkać wygodniej", 
pasjonuje  się  drugim  wydaniem  pracy  o 
jeleniach  i  sięga po podręcznik  tapetowania 
mieszkań? Przykłady te czerpię z drugiego z 
kolei zbioru "Lektur"; piąty świadczy dobitnie, 
że w tej dziedzinie niewiele się zmieniło. Od 
poważnych prac naukowych po pospolity bryk 
szkolny  z  wzorami  pisania  wypracowań!  

Szymborska  to  czytelniczka  przekorna,  o 
nieujarzmionej i kapryśnej ciekawości świata. 
Ma  szczególne  zamiłowanie  do  dziwactw  i 
kuriozów.  Poradnik  na  temat 
psychologicznego  wpływu  kamieni 
szlachetnych? No, cóż, trudno się mu oprzeć! 
Poetka nie sięga po taką książkę po to,  by 

nauczyć  się,  które  z  kamieni  leczą 
melancholię,  a  które  podnoszą  witalność. 
Studiuje raczej zawiłości ludzkiej duszy, która 
skłonna  jest  wierzyć,  że  kamienie 
rzeczywiście wywierają przemożny wpływ na 
ludzką  psychikę  i  co  najmniej  w  jednym 
wypadku udaje się stwierdzić, że to może być 
prawda, a mianowicie w wypadku brylantów, 
które  w  postaci  drogiej  biżuterii  wywierają 
przemożny wpływ na kobiety. Ale - trzeba to 
przyznać - tak reagują tylko niektóre panie! I 
chyba nie jest to moc wywoływania szczerej 
miłości, choć prawda, że wyzwala emocje. Ale 
innego  rodzaju  i  mniej  głębokie.  

Jedno  trzeba  powiedzieć  wyraźnie: 
Szymborska jest racjonalistką. To widać, taki 
jest jej styl myślenia i tradycja. Nie nabierze 
się  na  magię  kamieni,  choć  pewnie  jako 
poetka  uważnie  studiuje  ich  kulturową 
symbolikę.  Bardzo  wiele  osób  sądzi,  że 
racjonalizm  jest  przeciwny  poetyckości  i 
stanowi  mało  interesującą  intelektualną 
propozycję - bo niezbyt głęboką. Tak nie jest. 
Świadczą o tym felietony Szymborskiej, które 
są wędrówką umysłu żywego, a to znaczy - 
zdolnego  do  odkrywania  świata.  I  nic  nie 
cieszy  autorki  bardziej  niż  ujawnienie 
paradoksów i  zawikłania ludzkiego umysłu.  

To nie  jest  naiwny scjentyzm w duchu XIX 
wieku.  Szymborska  nie  będzie  więc  gromić 
tych,  którzy  wierzą  w  to,  że  noszenie 
odpowiednich  korali  zapewni  im  zdrowie, 
raczej się nad tym pochyli nie bez zdziwienia. 
Zgromi  za  to  popularną  wersję  ekologii,  bo 
nie  wierzy  w  możliwość  cofnięcia  się  do 
siermiężnej  pierwotności,  choć  ekologię 
popiera. Ale nie naiwną. 

(…)Szymborska  nie  należy  do  twórców, 
którzy  sądzą,  że  poezję  robi  się  z  innej 
poezji,  a  literatura  jest  systemem 
zamkniętym.  To  przygoda  niespokojnego 
umysłu,  który  zachował  zdolność  dziwienia 
się,  którą  można  pielęgnować  i  podsycać, 
także  przez  lektury.  Felietony  Szymborskiej 
są  trochę  pamiętnikiem  zdziwień.  Wiersze 
mówią  przede  wszystkim  o  zdziwieniach 
bezpośrednich, na przykład na widok chmur, 
zdarzeń  czy  dat.  Felietony  to  zdziwienia  za 
pośrednictwem książek, które mają zdolność 
podsycania  tej  reakcji.  Przez  to,  o  czym 
opowiadają,  ale  także  dlatego,  że  każda 
książka  jest  spotkaniem  z  ciekawością  i 
sposobem  myślenia  autora.  Czytanie  jest 
więc  wędrówką  po  dziwnych  światach 
ludzkiego  umysłu,  które  okazują  się 
nieprzewidywalne  i  fantastyczne.  

Zdziwienia  podczas  lektury  są  dwojakiego 
rodzaju.  Pierwszy  to  bunt  przeciwko 
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pospolitej  głupocie  a  także  różnego rodzaju 
szlachetniejszym  złudzeniom.  Drugi  z  nich 
bierze  się  z  lektur  o  ludziach  twórczych, 
którzy zachowali zdolność wyzwalania się ze 
stereotypów.  W  felietonie  Szymborskiej 
czytamy  na  przykład  o  Einsteinie,  że  gdy 
zasypywano go pracami naukowymi z prośbą 
o  opinię  (pochwalną  oczywiście),  miał 
zwyczaj  odpowiadać:  "Co  się  tyczy 
nadesłanych  przez  Pana  publikacji,  profesor 
Einstein  usilnie  prosi,  aby  przez  jakiś  czas 
uważał  go  Pan  za  umarłego".  

Przypomina się wtedy reakcja Szymborskiej, 
która na któreś z bardzo licznych zaproszeń 
po  przyznaniu  jej  literackiego  Nobla 
odpowiedziała  mniej  brutalnie  i  z  większą 
galanterią, ale w podobnym stylu: "Przyjadę, 
jak  tylko  zrobię  się  trochę  młodsza".  

Szymborska  ma  umysł  sceptyczny  i 
sarkastyczny. Daje się zauważyć, że wybiera 
jako  temat  swoich  uwag  najczęściej  książki 
tłumaczone, więc polscy autorzy mogą raczej 
spać spokojnie,  a nawet od czasu do czasu 
podsyłać  jej  dzieła  własne  bez  specjalnego 
strachu, co zrobi z nimi jej krytyczny umysł. 
Ale  i  bez  specjalnej  nadziei,  że  o  nich 
napisze!  Szymborska  jest  czytelnikiem 
niepokornym  i  niezależnym,  który  ma 
zwyczaj chadzać własnymi drogami. I nic w 
tej  sprawie  nie  zmieniło  się  od  lat.  (…)
Czy  czytanie  o  cudzych  lekturach  ma  jakiś 
sens,  jeśli  nie  ma  się  zamiaru  sięgnąć  po 
podręcznik  tapetowania  czy  bryk  dla 
licealistów? Gdyby była to pospolita krytyka, 
trudno  by  sobie  wyobrazić  nudniejszą 
książkę.  Ale  nie  jest.  Właściwie  -  to  nawet 
dość intymny pamiętnik... Jedyny możliwy w 
tym wypadku... Wisława Szymborska bardzo 
dba  o  to,  by  zwracano  uwagę  na  jej 
twórczość, a nie na jej osobę. Wielu poetów 
buduje  swoją  sławę  na  legendzie 
biograficznej.  Dramatyczne  dzieje  życia 
inspirują  czytelników  w  nie  mniejszym 
stopniu niż utwory. Czasami nawet biografia 
wydaje  się  od  nich  ważniejsza,  mocniejsza 
jako  przekaz.  Szymborska  jest  od  tego  jak 
najdalsza.  

Nigdy nie  lubiła  opowiadać  o sobie.  Rzadko 
udziela  wywiadów.  Nie  lubi  spotkań 
autorskich.  Nie  ma  mowy,  by  dała  się 
namówić na wywiad w kolorowym piśmie czy 
występ  w  popularnym  programie 
telewizyjnym.  Nawet  kiedy  sprawa  jest 
słuszna i  godna poparcia.  Raczej  nie ma co 
liczyć,  że  napisze  autobiografię  albo  ujawni 
pisane w skrytości dzienniki. Ona uważa, że 
każda z form opowieści narzuca sposób ujęcia 
i nieuchronnie fałszuje wieloznaczność życia. 
"Lektury  nadobowiązkowe"  -  to  pamiętnik 
myśli. Kapryśny, dowcipny i przekorny. Wciąż 

niedokończony,  a  więc  otwarty  na  to,  co 
jeszcze  może  się  zdarzyć.  Świadectwo 
niezależności,  które  oferuje  czytelnikowi 
przyjemność spotkania. Czy czytając "Lektury 
nadobowiązkowe"  można  się  poczuć  jak  na 
herbatce  u  noblistki?  Myślę,  że  tak.  

Wisława  Szymborska,  "Nowe  lektury 
nadobowiązkowe" 1997 - 2002 

Anna Nasiłowska

Dostęp online: 
http://www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=
298&ShowArticleId=60759

***

Z  okazji  przyznania  Wisławie 
Szymborskiej  literackiej  Nagrody  Nobla 
przedstawiono  jej  dorobek  w  liczbach. 
Zdziwieniu ludzi okazjonalnie obcującym 
ze sztuką nie było końca, gdy dowiedzieli 
się,  że od debiutu w 1945 roku poetka 
opublikowała  około  dwustu  wierszy  i 
dwa zbiorki felietonów o książkach.

A przecież już ćwierć wieku temu, gdy miała 
na  swoim  koncie  dopiero  pięć  z  dziewięciu 
tomów  poezji  wydanych  do  1996  roku  - 
według Jerzego Kwiatkowskiego zaś właściwie 
trzy, co liczą się naprawdę - poważni krytycy 
twierdzili,  że  ukazanie  się  ich  stało  się 
sygnałem  zobowiązującym  poniekąd  do 
uznania  w  niej  poetki  rangi  najwyższej 
(Ryszard  Matuszewski),  że  Szymborska 
stanowi jedno z najważniejszych zjawisk we 
współczesnej  poezji  polskiej  (Jerzy 
Kwiatkowski),  że  jest  po  prostu  doskonała 
(Artur Sandauer).

Można  by  rzec,  że  do  tej  pory  otaczała  ją 
"cicha  sława".  "Cicha",  bo  odznaczająca  się 
klimatem  wyważonego  spokoju  i 
kameralnością,  które  nie  tylko  pasują  do 
poezji  Szymborskiej,  ale  są  również  ważne, 
wręcz  niezbędne  dla  autorki  w  jej  życiu 
prywatnym. Nie lubi ona tłumnych wieczorów 
autorskich,  przekonana,  że  i  "jej"  czytelnik 
woli  lekturę  w  zaciszu  domowym. Zawsze 
myślę  o  pojedynczym  czytelniku,  który 
zechce  siąść  i  przeczytać  mój  wiersz  dla 
siebie albo dla kogoś, kto jest obok niego  - 
powiedziała niedawno dziennikarce "Polityki". 
Ze  względu  na  kameralność  i  ściszenie, 
podstawowe  atrybuty  pisarstwa 
Szymborskiej,  poetka  porównywana  bywa 
niekiedy z Marią Pawlikowską-Jasnorzewską.
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Oszołomiona,  uradowana,  zdumiona 
Szymborska,  udzielając  pierwszych 
wywiadów jako Noblistka, powiedziała: Zdaję 
sobie  sprawę,  że  Nobel  Miłosza był  o  wiele 
poważniejszy niż mój Nobel. Dzień później w 
oświadczeniu  dla  PAP  dodała: mój  dorobek 
twórczy w porównaniu z jego dorobkiem jest 
bardzo skromny. I zaznaczyła, że co najmniej 
dwóch arcyświetnych polskich poetów na tę 
nagrodę zasługiwało. Miała na myśli zapewne 
Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta.

(…)Przecież  od lat  nie  wydrukowała  wiersza 
nieważnego.  Stąd  dorobek  Szymborskiej 
powiększał się powoli. Zapytana niedawno o 
przyczynę,  rzecz  ujęła  żartobliwie: Mam  w 
pokoju  kosz  na  śmieci.  Z  podobnie 
zaznaczonym  dystansem  i  autoironią  kreśli 
swój wizerunek w wierszach.  A przecież nie 
zwątpiła  dotąd  -  właśnie  jej  wiersze  tego 
dowodzą  -  w  tradycyjne  "narzędzia",  dzięki 
którym  przez  lata  wyrażała  egzystencjalne 
"wątpliwości"  i  swoje  "zdziwienie"  światem: 
styl,  język.  Pod  tym  względem  stoi  na 
przeciwnym biegunie niż na przykład Tadeusz 
Różewicz.  Ma pełną świadomość  literackości 
kreowanych  wizji,  czemu  towarzyszy  nie 
bunt,  nie  rozpacz,  tylko  swoista  radość 
pisania 

(…)

Ukrywa  jednak  swój  kunszt  i  formalne 
wyrafinowanie  -  nie  skazuje  czytelnika  na 
ciężkie  norwidy,  co  więcej,  poważne 
rozważania  egzystencjalne  potrafi 
zamaskować żartem, ironią, paradoksem:

Obmyślam świat, wydanie drugie,
wydanie drugie, poprawione,
idiotom na śmiech,
melancholikom na płacz,
łysym na grzebień,
psom na buty.

Nikt - może oprócz Zbigniewa Herberta - nie 
operował  już  trzydzieści  lat  temu  ironią 
równie sprawnie, elastycznie i pomysłowo jak 
Szymborska.  I  do  dziś  nie  zrezygnowała  z 
"polowania"  na  słowa,  powiedzonka,  dzięki 
którym  w  jej  poezji  dokonuje  się 
"przeprowadzka z dosłowności do przenośni". 
Poszukuje  ich  nie  dla  awangardowo-
artystowskiej  zachcianki,  lecz  z  powodu 
pytań,  do  których  wciąż  na nowo powraca: 
jak  żyć?  Czy  świat  jest  poznawalny?  Jak 

przezwyciężyć  tragizm  istnienia?  Z  drugiej 
strony nie jest też Szymborska tradycjonalnie 
moralistyczna. Wypracowała sobie całkowicie 
odrębną pozycję między różnymi skrzydłami 
współczesnej  literatury.  Granicą 
indywidualizmu  poezji  Szymborskiej  jest 
jednak,  podkreślał  to  niegdyś  Matuszewski, 
jej  stała dążność  do nawiązania  kontaktu  z 
drugim człowiekiem.

Dzieje się tak już od wiersza  Szukam słowa, 
którym zadebiutowała wiosną 1945 roku na 
łamach  "Walki",  dodatku  literackiego  do 
"Dziennika  Polskiego".  Jego  tytuł  okazał  się 
symboliczny nie  tylko z  racji  przynależności 
poetki  z  Krakowa  do  pokolenia,  które  po 
wojnie  okrzyknięto  "generacją  Kolumbów". 
Tego pokolenia...

Nie  witała  historia  zwycięską  fanfarą
- sypnęła w oczy brudny piach.

Różewicz,  Herbert,  także  i  Szymborska, 
próbują  w  swych  pierwszych  wierszach 
uporządkować nasz łup wojenny, czyli wiedzę 
o  świecie,  który  jest  tak  dziwny,  jak  w 
modlitwie  echo  starych  prawd.  Warto 
przypomnieć  jej  Wyjście  z  kina  (1945)  - 
zaszyfrowaną  przypowieść  o  pierwszych 
rozczarowaniach:  świat  po  bajce  jest  siny. 
Ten  wiersz  jest  ściszony,  pełny  gorzkich 
niedopowiedzeń,  zbudowany  z  okruchów 
codzienności  powojennej  i  adresowany  do 
pokolenia autorki:

jednoręki chłopcze pod bramą
i dziewczyno o oczach daremnych.

(…)Pierwszy  tom  wierszy  Dlatego  żyjemy 
wydała  w  siedem  lat  po  wspomnianym 
debiucie,  w  1952  roku.  W  połowie  lat 
pięćdziesiątych  z  grona  młodych  autorów, 
ugrzęzłych  przeważnie  w  sprawach 
doraźnych,  Wisławę  Szymborską  wyróżniała 
zdolność  do  uogólniania  z  pominięciem 
socrealistycznych schematów. Jej historyjkę o 
zgubionym  kluczu  do  mieszkania  czyta  się 
dziś  jak  obrachunek  z  dogmatyzmem:  Był 
klucz  i  nagle  nie  ma  klucza.  Wyobraźnia 
poetycka zderzyła się tu z predyspozycją do 
myślenia krytycznego.

Drugi zbiór,  Pytania zadawane sobie  (1954), 
potwierdził, że autorka nie daje się złapać w 
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sidła  gotowych  odpowiedzi.  Dlatego  i 
poetycka  reakcja  Szymborskiej  na 
wydarzenia 1956 roku okaże się filozoficznie i 
moralnie  głębsza.  Bo  nie  o 
samousprawiedliwienie  -  jak  tylu  innym 
twórcom - jej chodziło: oskarżała samą siebie 
o  równowagę  ducha  pomiędzy  nie 
sprawdzoną  a  sprawdzoną  prawdą.  Tracąc 
zaufanie  do  przemijających  prawd  historii, 
relatywizm  uzna  za  regułę  rządzącą  nawet 
pamięcią zbiorową:

Dziś o wieczności więcej wiem:
można ją dawać i odbierać.

Tak  pisała  w  dramatycznym  wierszu 
Rehabilitacja z kolejnego tomiku, Wołanie do 
Yeti (1957),  próbując  ironią  pomniejszyć 
gorycz  zdobytego  doświadczenia. 
Rozwiązanie  znalazła  na  miarę  przeżytego 
wstrząsu: czas własną głowę w ręce brać... - i 
nie tylko na "własną" epokę, także na dzieje 
ludzkości spojrzeć z dystansu, a miłość opisać 
w  stylu  "buffo",  czyli  nie  przyjąć  do 
wiadomości  klęski  nie  do  uniknięcia,  strach 
zaś ukryć pod maską groteski. Wtedy łatwiej 
pogodzić się z tym, że na koniec człowiek jest 
tylko  ciałem  i  urwanym  szeptem,  że 
wszystkim rządzi wszelki wypadek.

Z  takich  refleksji  wyrażających  kruchość 
ludzkiego  istnienia  ukształtował  się 
autoironiczny,  prześmiewczy  heroizm 
Szymborskiej (określenie J. Kwiatkowskiego). 
Z  tym  że  nie  sposób  wypreparować  go  z 
wierszy,  oddzielić  od  ich  warstwy 
anegdotycznej  i  kolejnych  pięter  metafor. 
Zresztą czy warto to robić?

Zbiór Wołanie do Yeti wiele łączy z kolejnymi: 
Sól  (1962),  Sto  pociech  (1967),  Wszelki 
wypadek  (1972).  Powtórzmy  za  samą 
autorką,  że  wiersz  po  wierszu  wymyśla  w 
nich  świat,  wydanie  drugie,  poprawione  - 
całkowicie  po  swojemu,  z  elementami 
karykatury,  parodii,  groteski,  łagodnej 
drwiny. Potwierdza to na różne sposoby, ale 
zawsze z autoironią: jestem jednorazowa aż 
do szpiku kości...

W  tych  tomach  wykształciła  już  w  pełni 
własną,  aforystycznie  zwięzłą  formę 
wypowiedzi  lirycznej,  opartą  najczęściej  na 
zaskakującym koncepcie - intelektualnym lub 
emocjonalnym - przy czym punktem wyjścia 
są zwykle obserwacje konkretnych zdarzeń i 

problemów:  pójście  do  kina,  rozstanie  na 
dworcu, wizyta w zoo, łowienie ryb w rzece. 
Nauczyła się mówić głosami różnych osób, by 
móc  wcielić  się  w  maturzystkę, 
przewodniczkę w muzeum, "być" staruszką z 
przytułku, mityczną Kasandrą, czy... pastylką 
na uspokojenie.  A  gdy zaintryguje ją  obraz 
starego  mistrza  (Rubensa  lub  Vermeera), 
wokaliza  śpiewaczki  -  sopranistki  z  opery 
włoskiej  -  jak  iluzjonistka  ze  słów  potrafi 
wyczarowywać ich świat; co więcej, wejść w 
niego, jakby istniał naprawdę.

Tak  uczyniła  na  przykład  w  Kobietach 
Rubensa, Pejzażu i Koloraturze. Żaden z tych 
wierszy  nie  został  skonstruowany  tylko  dla 
zademonstrowania  efektownego  chwytu, 
nastroju:  każdy  z  nich  "dźwiga"  jakiś 
problem.  Są  parodią  różnych  stylów,  a 
jednocześnie  skłaniają do refleksji  na temat 
ograniczeń  w  sztuce  i  życiu,  odrzuconych 
"skorup  świadomości",  zafałszowań 
kulturowych  i  nadużywania  "wielkich  słów" 
bez  pokrycia,  które  -  zdarza  się  -  robią  w 
pewnych okolicznościach zawrotną karierę.

Koloratura z wariacjami na temat człowieka 
przez wysokie C to wiersz-aria, jakiego dotąd 
nie  było  w  naszej  poezji.  Jest  bowiem  nie 
tylko  opisem wirtuozerii,  ale  i  swoistym jej 
popisem  -  w  sferze  dźwięków  i  w 
konsekwentnej  metaforyzacji  pojęć  na 
wyższych piętrach.

W  latach  siedemdziesiątych  Wisława 
Szymborska  przyjęła  postawę  outsiderki, 
która  źle  sobie  radzi  z  wielkimi  liczbami, 
ciągle ją wzrusza poszczególność i zachowuje 
czułość  dla  rzeczy  nieważnych.  Kiepsko 
przygotowana  do  zaszczytu  życia  w 
gierkowskich  "dekoracjach"  postrzegała  tym 
wyraźniej  absurdy  nowej  "utopii"  wokół 
siebie. Warto porównać jej tom Wielka liczba 
(1976) ze zbiorem Ludzie na moście (1986), 
który  zawiera  wiersze  pisane  już  w  okresie 
stanu  wojennego.  Po  raz  drugi,  po  latach, 
Szymborska  znalazła  się  w pułapce historii. 
Obrona  własnej,  prywatnej  apolityczności 
pomiędzy 13 grudnia 1981 a 4 czerwca 1989 
roku  stała  się  kwestią  podstawową,  skoro 
wszystko...

O czym mówisz, ma rezonans,
o czym myślisz, ma wymowę
tak czy owak polityczną.
Nawet idąc borem lasem
stawiasz kroki polityczne
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na podłożu politycznym.
Wiersze apolityczne też są polityczne,
a w górze świeci księżyc,
obiekt już nie księżycowy.
Być albo nie być, oto jest pytanie.
Jakie pytanie, odpowiedz kochanie.
Pytanie polityczne.

Nie  tylko Szymborska  okazała  się  w  owych 
latach konsekwentna i bezkompromisowa, ale 
tylko  ona  jedna  potrafiła  połączyć  odwagę 
myśli i sformułowań z humorem, lotną ironią, 
gazetową  publicystykę  zaś  zmienić  w  lirykę 
(np. w wierszu Możliwości). I przedstawić to, 
co  się  wówczas  działo,  z  pozoru  całkiem 
niepoważnie  jako  jarmark  cudów,  gdzie 
wszystko  może  się  zdarzyć,  nawet  kilka 
cudów w jednym i jeszcze...

Cud dodatkowy, jak dodatkowe jest 
wszystko:
co nie do pomyślenia
jest do pomyślenia.

Nieprzemienna w nic - nie poszukała oparcia 
na przykład w tradycji romantycznej. Zawsze 
były  jej  bliższe  idee  racjonalistyczne, 
zwłaszcza  osiemnastowiecznych, 
oświeceniowych  poetów  i  filozofów.  A 
przecież u nas uwikłanie w romantyzm wciąż 
określa  postawy  wielu  twórców,  także 
Różewicza i Herberta. Dlatego może autorce 
Stu  pociech łatwiej  przyszło  osiągnąć 
"umiarkowany optymizm", w czym znów różni 
się  od  wspomnianych  wyżej  poetów. 
Tłumacze jej wierszy na angielski zaznaczają, 
że i od wielu poetów europejskich, którzy z 
kolei  ulegają  chętnie  pesymizmowi  filozofii 
egzystencjalnej.  Od  tej  ostatniej  poetka 
zdystansowała  się  kilka  lat  temu  sama: 
egzystencjaliści  są  monumentalnie  i 
monotonnie poważni, nie lubią żartować.

Najnowsze wiersze Szymborskiej, pisane już 
w  latach  dziewięćdziesiątych,  wyrastają 
przede wszystkim ze zdziwienia i zdumienia:

Wielkie to szczęście
nie wiedzieć dokładnie,
na jakim świecie się żyje.

(…)Co jest  ważne, czego wymaga od nas 
życie?  Obchodzić  należy  okrągłe  rocznice 
czy może kamyki na brzegu? Niewiadome 
jest piękne, piękniejsze od...? - to kolejna 
zagadka nie do rozwiązania w tym świecie. 
Przypadek  pokazuje  swoje  sztuczki  z 
czasem i z przestrzenią. Wszystko zmienia 
się, jak w kalejdoskopie:

Tak wiele jest Wszystkiego,
że Nic jest całkiem nieźle zasłonięte.

Szymborska  nadaje  każdemu wersowi  wagę 
jak największą, dopełnia znaczeniami tak, że 
wiele z nich to gotowe aforyzmy. Przez lata 
dochodziła  do  takiej  precyzji  stylu  i 
lapidarności.  W  zbiorze  Ludzie  na  moście 
powściągliwość  słów  stała  się  aż  bolesna. 
Osaczona  przez  rzeczywistość,  lubiąca  ludzi 
poetka  wyznała:  Wolę  piekło  chaosu  od 
piekła porządku. W wierszach z tomu Koniec i  
początek pojawił się nowy ton "elegijny" w jej 
obrachunkach z samą sobą.

Autorka  Stu  pociech spróbowała  osiągnąć 
równowagę  między  sceptycyzmem  wobec 
świata,  po  którym poruszamy  się  właściwie 
po  omacku,  a  podziwem  dla  jego 
różnorodności. Tej, z jaką spotykamy się na 
co  dzień.  Od  dawna  Szymborska  niezwykle 
ceni Michela Montaigne'a. Patrzcie, ile ten kij  
ma końców! - ten paradoks autora  Prób stał 
się dla niej zachętą do przekraczania myślą 
oczywistości.

W  wywiadzie  udzielonym  4  października 
dziennikarzom  "Gazety  Wyborczej" 
Szymborska  zaznaczyła:  jestem  po  stronie 
świata. Nie. Po stronie ludzi. Bo świat to za 
duże  pojęcie.  Dotykając  spraw  naprawdę 
ważnych  dla  niej,  wypowiedziała  się  z 
charakterystyczną  dla  siebie  skromnością. 
Obmyślając  swój  poetycki  świat  -  wydanie 
drugie,  poprawione  -  pozostała  wierna 
zasadzie: wybieram, odrzucając. Jest w tym 
zarazem pokora i doskonałość. I jest  triumf 
zwięzłości, czyli po prostu triumf Poezji.

Barbra Riss

Dostęp online: 
http://archiwum.wiz.pl/1996/96123700.asp
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