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OD SZUKANIA S£OWA DO WO£ANIA DO YETI
BIOGRAFIA LITERACKA WIS£AWY SZYMBORSKIEJ 19451957 *

Wis³awa Szymborska debiutowa³a 14 marca 1945 wierszem Szukam s³owa 1,
wydrukowanym w trzecim numerze Walki  literackiego dodatku 2 do Dziennika Polskiego.
W lutym 1945 roku przysz³am do redakcji z kilkoma wierszami. Nie zna³am do tej pory
nikogo, kto by te wiersze fachowo móg³ oceniæ i powiedzieæ, czy s¹ co warte. [...] bardzo
ba³am siê tej konfrontacji. Nie wiem, jakby siê sta³o naprawdê  ale do dzisiaj jestem przekonana, ¿e gdyby ta moja pierwsza próba skoñczy³a siê klêsk¹, nie odwa¿y³abym siê po raz drugi
pokazaæ komukolwiek swoich wierszy.

 pisa³a poetka w licie do Dziennika z okazji jubileuszu 10-lecia jego istnienia 3.
Dziennik by³ gazet¹ krakowsk¹, ale Jerzy Borejsza  wydawca pisma  pocz¹tkowo stara³ siê nadaæ mu rangê i zasiêg ogólnopolski 4; pojawiaj¹cy siê na
jego ³amach autor móg³ zatem liczyæ na doæ szerokie grono czytelników, co zw³aszcza dla debiutantów mia³o istotne znaczenie. Niewiele wszak¿e brakowa³o, by 
mimo trafnego wyboru miejsca dla swej pierwszej publikacji  Szymborska rze* Jest to fragment ksi¹¿ki, która uka¿e siê nak³adem Wydawnictwa Poznañskiego.
Informacje o czasie i miejscu opublikowania kolejnych juweniliów znajduj¹ siê w aneksie.
Walka nie by³a dodatkiem prasowym sensu stricto, ale stron¹ literack¹ ukazuj¹c¹ siê
w Dzienniku Polskim jako jego integralna czêæ. Poniewa¿ jednak  za A. W ³ o d k i e m (W wirze Walki. W: Nasz ³up wojenny. Pamiêtnikarski aneks do dziejów literackiego startu wojennego
pokolenia pisarzy krakowskich. Kraków 1970)  przyjê³o siê nazywaæ j¹ w ten sposób, pos³ugujê siê
tym terminem w swych rozwa¿aniach (W³odek u¿ywa³ tak¿e  chyba jednak nieco przesadnie 
okrelenia pismo literackie m³odych).
Walka ukazywa³a siê co tydzieñ od 28 I do 7 VII 1945 i stanowi³a w owym czasie jedyne
prasowe forum m³odych literatów. Jej redagowanie zleci³ A. W³odkowi i T. Jêczalikowi  J. Putrament, wówczas redaktor naczelny Dziennika Krakowskiego, przemianowanego po kilku numerach na Dziennik Polski. Opublikowano 15 numerów (w nawiasie podajê numer Dziennika Polskiego, do którego dodatek by³ do³¹czony): 1  28 II (25); 2  7 III (32); 3  14 III (39); 4  21 III
(46); 5  28 III (53); 6  4 IV (58); 7  11 IV (65); 8  19 IV (72); 9  26 IV (79); 10  2 V (85); 11/
12  21 V (97); 13  25 V (107); 14  31 V (113); 15  7 VII (150).
3
W. S z y m b o r s k a, Kochany Dzienniku Polski! Dziennik Polski 1955, nr 20, s. 10.
4
Zob. A. S ³ o m k o w s k a, Prasa w PRL. Szkice historyczne. Warszawa 1980, s. 175177,
216, 228. Choæ to zamierzenie siê nie powiod³o, Dziennik Polski by³ niew¹tpliwie najpoczytniejsz¹ gazet¹ w Krakowie.
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czywicie ponios³a klêskê. Jak po latach przyzna³ Adam W³odek, który wraz z Tadeuszem Jêczalikiem za³o¿y³ i wspó³redagowa³ Walkê, jej wiersze nie wyró¿nia³y siê niczym nadzwyczajnym  co wiêcej: by³y po prostu s³abe, tasiemcowe (WD 147148) 5. Zosta³y te¿ odrzucone i tylko uporowi Witolda Zechentera,
zajmuj¹cego siê dzia³em kulturalnym, m³oda poetka zawdziêcza³a, ¿e Dziennik
zamieci³ jednak wiersz, ale  bez jej wiedzy skrócony, gruntownie przeredagowany i pod nowym tytu³em (pierwotny brzmia³: Jacy?).
Redakcja Walki by³a dla Szymborskiej pierwszym rodowiskiem literackim: tutaj po raz pierwszy zaczê³am powa¿nie myleæ o poezji  wspomina³a
autorka po latach 6. W Walce opublikowa³a jeszcze cztery utwory: Krucjatê dzieci,
*** (wiat umielimy kiedy na wyrywki...), O co wiêcej i Pokój. Wkrótce jednak
musia³a szukaæ dla swoich wierszy nowych ³amów, poniewa¿ w lipcu 1945 Walka przesta³a siê ukazywaæ 7.
Dla cis³oci trzeba wspomnieæ, ¿e wiersze, które Szymborska zdecydowa³a
siê przynieæ do redakcji Dziennika Polskiego, nie nale¿a³y do jej pierwszych
prób literackich 8. Autorka Wo³ania do Yeti zaczyna³a od pisania opowiadañ (g³ównie
5
W ten sposób odsy³am do: A. W ³ o d e k, Debiut z przygodami. W: Nasz ³up wojenny. Ponadto stosujê tu nastêpuj¹ce skróty: BSz = A. B i k o n t, J. S z c z ê s n a, Wis³awy Szymborskiej
pami¹tkowe rupiecie, przyjaciele i sny. Wyd. 3, zmien. i uzup. Warszawa 2003.  WS = spucizna po
A. W ³ o d k u, zbiory rêkopisów Bibl. Jagielloñskiej, sygn. Przyb.17/0167/01. W przypadku dwóch
pierwszych pozycji liczba po skrócie wskazuje stronicê, w przypadku pozycji trzeciej  numer sygnatury.
6
S z y m b o r s k a, loc. cit.
7
Trudno precyzyjnie ustaliæ przyczynê jej likwidacji. Wedle W ³ o d k a (W wirze Walki,
s. 139; Poezja z plecaka. W: Nasz ³up wojenny, s. 180)  którego wspomnienia stanowi¹ tu g³ówne
ród³o informacji  zosta³a zamkniêta z powodu nieporozumieñ miêdzy redaktorami a J. Putramentem co do traktowania pewnego rodzaju materia³ów (prawdopodobnie chodzi³o o nieudzielenie
przez redaktora naczelnego zgody na publikacjê wierszy T. Kubiaka). Wolno by zatem przypuszczaæ, ¿e likwidacja tego literackiego dodatku do Dziennika Polskiego mia³a pod³o¿e polityczne
i niewykluczone, ¿e w pewnej mierze tak w³anie by³o. Jeli jednak wnikn¹æ w doæ zagmatwane
wyjanienia, jakich W³odek udzieli³ w ostatnim numerze Walki, przyczyny te nie wydaj¹ siê szczególnie z³o¿one. W³odek oczekiwa³, i¿ demokracja ludowa zagwarantuje wszystkim m³odym twórcom swobodny dostêp do pism literackich. Uwa¿a³, ¿e nowy system kulturalny powinien umo¿liwiæ
ka¿demu, kto zdradza przejawy talentu, naukê literackiego rzemios³a oraz publikowanie w³asnych
prób na ³amach czasopism. Zgodnie zreszt¹ z tym przekonaniem zaanga¿owa³ siê w organizacjê
spotkañ Klubu M³odych. Tymczasem starsi literaci, odpowiedzialni za realizacjê nowej polityki kulturalnej, nie reagowali podobnym entuzjazmem na poczynania m³odych. W³odek czu³, ¿e mimo
podobieñstwa deklarowanych idei m³odzi nie s¹ dopuszczani do g³osu. Narzeka³ na brak zainteresowania i opieki ze strony starszych literatów, których postawê odbiera³ jako antydemokratyczn¹
i antysocjalistyczn¹ (zob. A. W ³ o d e k, Dlaczego ostatni. Walka nr 15)  inna rzecz, ¿e literackie
dokonania jego grupy nie mog³y wzbudziæ ¿ywych reakcji krytyki. Dodawa³ jednak uczciwie: przyczyny przerwania publikacji »Walki« le¿¹ przede wszystkim wród samych m³odych. Wydawanie
pisma straci³o sens, gdy wspó³pracownicy poczêli oci¹gaæ siê z dostarczaniem nam odpowiedniego
materia³u [...] (ibidem). Ostatnie wyjanienie wskazuje na chyba najbardziej prawdopodobn¹ przyczynê zamkniêcia Walki.
8
Pytana o pocz¹tki swej drogi twórczej, Szymborska wspomina ¿artobliwie, ¿e zawsze pisa³a
jakie wierszyki i ju¿ w dzieciñstwie na nich zarabia³a: Pisa³am je w domu i jak siê mojemu ojcu
spodoba³ jaki wierszyk  a zawsze musia³ byæ dowcipny, ¿adne tam liryczne wyznania  to ojciec
wyci¹ga³ portmonetkê i p³aci³ mi. Jakie dwadziecia groszy, ale nie pamiêtam ju¿ dobrze, ile p³aci³.
Wiêc zarabia³am na poezji od razu, nawet maj¹c piêæ lat (cyt. za: M. B a r a n o w s k a, Tak lekko
by³o nic o tym nie wiedzieæ... Szymborska i wiat. Wroc³aw 1996, s. 4647). Zazwyczaj by³ to jaki dwuwiersz albo krótka zwrotka (Lekcja zdziwienia wiatem. Pierwszy wywiad telewizyjny
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o tematyce okupacyjnej). Nigdy jednak nie zdecydowa³a siê na ich druk, uznaj¹c
je za pozbawione wartoci 9. W czasie wojny  jak podaj¹ Anna Bikont i Joanna
Szczêsna, powo³uj¹c siê na wspomnienia krakowskiego literata Tadeusza Kwiatkowskiego  pisywa³a równie¿ teksty piosenek 10, lecz nic nie wskazuje na to, aby
teksty te ocala³y. Przetrwa³ natomiast poemat Topielec z r. 1941, przechowywany
przez szkolne przyjació³ki Szymborskiej 11.
Poetka lata wojny prze¿y³a w Krakowie, gdzie wiosn¹ 1941 zrobi³a maturê na
tajnych kompletach. Choæ brak dowodu na to, by bra³a w tym okresie aktywny
udzia³ w  tocz¹cym siê bardzo intensywnie  konspiracyjnym ¿yciu kulturalnym,
nie jest wszak¿e wykluczone, ¿e bywa³a np. w kawiarni Domu Plastyków, gdzie
spotykali siê zarówno artyci, jak i literaci 12, czy te¿ na zebraniach dyskusyjnych
lub towarzyskich albo na przedstawieniach którego z dzia³aj¹cych w czasie wojny krakowskich teatrów podziemnych. W przedstawienia te mog³a nawet wnieæ
jaki drobny literacki wk³ad, jeli przyj¹æ za wiarygodne wspomnienie Kwiatkowskiego, który w r. 1942 lub 1943 mia³ czytaæ teksty pisanych przez ni¹ piosenek
(BSz 6566).
Momentem pierwszego bli¿szego kontaktu Wis³awy Szymborskiej z miejscowym rodowiskiem literackim by³ prawdopodobnie wielki poranek literacki, który
odby³ siê 31 stycznia 1945 w sali Starego Teatru w Krakowie 13. Tadeusz Kwiatkowski nazwa³ go manifestacj¹ polskiej literatury w wyzwolonym miecie z udziaz Wis³aw¹ Szymborsk¹ przeprowadzony przez Teresê Walas w dniu przyznania Poetce Nagrody Nobla. W zb.: Radoæ czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych. Oprac. S. B a l b u s, D. W o jd a. Kraków 1996, s. 21).
9
W wywiadzie, który przeprowadzi³ A. M i c h a j ³ ó w w kwietniu 1991 (Tygodnik Literacki 1991, nr 17, s. 3), Szymborska  zapytana o swe najwczeniejsze próby pisarskie  wspomina³a: Kiedy mia³am jakie szesnacie, siedemnacie lat, wydawa³o mi siê, ¿e bêdê pisa³a prozê.
I rzeczywicie napisa³am parê opowiadañ. Na pytanie, czy by³y one gdzie publikowane, poetka
zareagowa³a szczerym rozbawieniem: No wie pan! Nie, litoci! [miech]. Uczyni³a wszak¿e wyj¹tek dla jednego, które ukaza³o siê po wojnie w studenckiej jednodniówce. Informacjê tê podajê za:
WD 158 oraz BSz 66. Potwierdzi³am j¹ tak¿e u samej poetki. Niestety, nie uda³o mi siê wspomnianego opowiadania odnaleæ.
10
Zob. BSz 6566: W 1942 albo 1943 roku Tadeusz Kwiatkowski, twórca jednego z podziemnych teatrów krakowskich, wpad³ na ulicê Rêkawka do Witolda Ka³ki. Póniejszy dyrektor
Filharmonii Narodowej (po wojnie zmieni³ nazwisko na Rowicki) siedzia³ przy fortepianie, obok
niego sta³a m³oda, szczup³a panna.  To Wisia Szymborska, przedstawi³ mi j¹ Witek, pisze ³adne
piosenki  wspomina³ Tadeusz Kwiatkowski.  Rzuci³em okiem na teksty, które pozwoli³a mi przejrzeæ. By³y frywolne, ¿artobliwe, pe³ne poetyckiej pikanterii. Ich klimat wci¹¿ pamiêtam, podoba³y
mi siê.
11
Poemat powsta³ wiosn¹ 1941, w okresie przygotowañ do tajnej matury, i mia³ zwi¹zek z przygod¹, jaka zdarzy³a siê poetce w drodze z kompletów: Jednego dnia [...] wraca³a pón¹ por¹ sama.
Z obu stron szosy by³y doæ g³êbokie rowy wype³nione wod¹, na wierzchu zamarzniêt¹. [...] stanê³a
na tej powierzchni i cienki lód siê za³ama³ (BSz 6364). Szymborska opisa³a, jak tonie, jak na
wodzie unosi siê beret uczniowski bez znaczka, jak potem siostry i kole¿anki id¹ na jej pogrzeb
(BSz 64). Wzmianka ta, mimo jej anegdotycznego charakteru, wydaje siê warta uwagi szczególnie
ze wzglêdu na wyran¹ zbie¿noæ motywów m³odzieñczego Topielca oraz napisanego po latach
wiersza Ka³u¿a z tomu Chwila (2002).
12
Zob. J. K y d r y ñ s k i, Uwaga, gong!... Opowieæ-pamiêtnik o teatrach krakowskich 1937
1948. Kraków 1962, s. 5156.
13
Zob. A. W ³ o d e k, Wracamy do swoich nazwisk. W: Nasz ³up wojenny, s. 127130. 
W. Z e c h e n t e r, Up³ywa szybko ¿ycie. Ksi¹¿ka wspomnieñ. Wyd. 2, popr. i uzup. T. 2. Kraków
1975, s. 198200.  T. K w i a t k o w s k i, Niedyskretny urok pamiêci. Kraków 1982, s. 104108.
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³em wybitnych poetów i m³odzie¿y literackiej wyros³ej w czasach okupacji, która zapocz¹tkowa³a wielk¹ seriê wystêpów autorskich, odczytów i dyskusji, odbywaj¹cych siê nawet kilka razy w tygodniu, zazwyczaj w domu przy ulicy Krupniczej 14. W poranku tym uczestniczyli: Stanis³aw Witold Balicki, W³adys³aw Bodnicki, Tadeusz Breza, Kazimierz Czachowski, Stanis³aw Dygat, Zygmunt Fijas,
Jan Huszcza, Mieczys³aw Jastrun, Tadeusz Jêczalik, Juliusz Kydryñski, Jerzy Lau,
Stanis³aw Lec, Czes³aw Mi³osz, Stanis³aw Piêtak, Julian Przybo, Jerzy Putrament, Stefan Szuman, Adam Wa¿yk, Helena Wielowieyska, Jan Wiktor, Adam
W³odek, Witold Zechenter i Wojciech ¯ukrowski. Czêæ wstêpna sk³ada³a siê g³ównie z podawanych na ¿ywo informacji o dzia³alnoci ró¿nych rodowisk literackich w czasie okupacji, a nastêpnie poeci (lub w ich zastêpstwie aktorzy) recytowali swoje wiersze 15.
Na znajduj¹cej siê wród t³umnie zgromadzonej publicznoci 22-letniej Wis³awie Szymborskiej wydarzenie to wywar³o du¿e wra¿enie. Mia³a wtedy m.in.
okazjê spotkaæ i s³uchaæ po raz pierwszy Czes³awa Mi³osza czytaj¹cego swoje
utwory, o czym  po ponad 50 latach  wspomnia³a w jednym z felietonów 16. Oko³o
miesi¹ca póniej poetka pojawi³a siê z w³asnymi wierszami w redakcji Walki.
Tam w³anie pozna³a Adama W³odka (by³o to wiosn¹ 1945 roku 17) i w krótkim
czasie zwi¹za³a siê ze skupion¹ wokó³ niego grup¹ lewicuj¹cych krakowskich pisarzy.
Grupa ta, tj. grupa Walki  straciwszy mo¿liwoæ og³aszania tekstów na
³amach Dziennika Polskiego  wyda³a we wrzeniu 1945 jednodniówkê spo³eczno-literack¹ Inaczej 18. Jako redaktorzy podpisali siê: W³odek, Jêczalik i Wilhelm Mach, choæ  jak wspomina W³odek  znaczny wk³ad pracy w przygotowanie tej jednodniówki w³o¿y³a równie¿ Hanka Piekarska 19. W publikacji tej Wis³awa Szymborska zamieci³a kolejny wiersz  Janko Muzykant. Odt¹d m³odych
krakowskich literatów identyfikowano w³anie jako grupê Inaczej (inaczejowców) 20. Utrzymywali oni bliskie kontakty towarzyskie, czemu sprzyja³a okoliczK w i a t k o w s k i, op. cit., s. 104.
Zob. W ³ o d e k, Wracamy do swoich nazwisk.
16
W. S z y m b o r s k a, Oniemielenie. W: Nowe lektury nadobowi¹zkowe. 19972002. Kraków 2002. Zob. te¿ BSz 69.
17
W. S z y m b o r s k a, *** W: Godzina dla Adama. Wspomnienia, wiersze, przek³ady. Kraków 2000, s. 48.
18
Publikacja musia³a byæ gotowa ju¿ wczeniej, poniewa¿ na pierwszym projekcie ok³adki
widnieje napis: Kraków sierpieñ 1945 (WS 36/01). rodki finansowe na ten cel (papier i druk, bez
honorariów) pochodzi³y z subwencji przydzielonej przez Kazimierza Czachowskiego z funduszów
Ministerstwa Kultury i Sztuki i przez Adama Polewkê z funduszów Ministerstwa Informacji i Propagandy oraz z p³atnego og³oszenia wietlicy Krakowskiej zamieszczonego na ostatniej stronicy
(zob. A. W ³ o d e k, Inaczej. W: Nasz ³up wojenny, s. 191)  nie mo¿na wiêc by³o zarzuciæ starszym opiekunom obojêtnoci dla nowego przedsiêwziêcia m³odych (W³odek i m³odzi poeci krakowscy doczekali siê zreszt¹ w r. 1946 publikacji swoich wierszy równie¿ na ³amach Odrodzenia).
19
Piekarska  powodowana przesadn¹ skromnoci¹  nie zgodzi³a siê na podanie jej nazwiska (W ³ o d e k, Inaczej, s. 191).
20
Jak pisa³ W ³ o d e k (Nasz ³up wojenny, s. 302), do osób dzia³aj¹cych pod szyldem Walki
i Inaczej nale¿eli: Roman Artymowski, Danuta Bleicherówna, Jerzy Dankiewicz, Stefan Dêbski,
Akwilina Gawlik, Helena Gruszczyñska-Dubowa (Dêbska), Zofia Jaremko (¯ytyñska), Tadeusz Jêczalik, Zofia Kara (Artymowska), Tadeusz Kubiak, Stanis³aw Lem, W³adys³aw Leniewski, Janina
Lipska, Jerzy Lovell, Wilhelm Mach, W³adys³aw Machejek, Edward Marzec, Tadeusz Nuckowski,
14
15
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noæ, ¿e wiêkszoæ z nich mieszka³a w tym samym budynku  kamienicy przy
Krupniczej 22. By³a ona zarazem domem mieszkalnym i siedzib¹ powo³anego
w sierpniu 1944 Zawodowego Zwi¹zku Literatów Polskich 21. Tam te¿ co tydzieñ,
od marca 1945, grupa W³odka oraz inni pocz¹tkuj¹cy literaci spotykali siê na zebraniach krakowskiego Ko³a M³odych. Istnia³o ono do r. 1950 jako Klub Literacki
przy ZZLP i mia³o stworzyæ m³odym pisarzom, którzy nie byli jeszcze cz³onkami
Zwi¹zku, mo¿liwoci wymiany myli, wspólnych dyskusji nad w³asnymi tekstami
oraz sta³ego kontaktu z uznanymi autorami 22. Szymborska uczestniczy³a w tych
zebraniach  w³aciwie od momentu powstania Klubu  najpierw jako pocz¹tkuj¹ca poetka, w latach za piêædziesi¹tych i póniej, w okresie jego reaktywacji, jako
cz³onek Zwi¹zku Literatów Polskich, osoba mog¹ca s³u¿yæ rad¹ m³odszym kolegom, a tak¿e jako jurorka organizowanych przez Klub konkursów literackich 23.
W latach czterdziestych, jak podaj¹ autorki jej biografii, na forum Ko³a przedstawi³a m.in. w³asne opowiadanie pod osobliwie brzmi¹cym tytu³em Le deszczu oraz
satyryczn¹ jednoaktówkê z ¿ycia emigracji w Londynie (BSz 72) 24.
Inaczejowcy mieli w planach kolejn¹ jednodniówkê, a tak¿e stworzenie regularnego tygodnika literackiego (pt. Inaczej) oraz satyrycznego tygodnika Balonik Krakowski i naukowo-rozrywkowego dwutygodnika Znak Zapytania, na
których wydawanie otrzymali w po³owie 1946 r. zezwolenie ówczesnego G³ówJerzy Totos-Orlewski, Jadwiga Orzechówna, Hanka Piekarska, Mieczys³aw Piek³o, Jerzy Pogorzelski, Nik (Miko³aj) Rostworowski, Tadeusz Sokó³, Wis³awa Szymborska, Tatiana Topolska, Adam
W³odek, Zdzis³aw Wróblewski.
21
ZZLP zosta³ przemianowany na ZLP podczas szczeciñskiego zjazdu Zwi¹zku w styczniu
1949. O historii powstania ZZLP, szczególnie za o kamienicy przy Krupniczej 22 barwnie opowiada³ w swych wspomnieniach m.in. K w i a t k o w s k i (op. cit., zw³aszcza s. 3238). O legendzie
dotycz¹cej Domu Literatów pisa³ te¿ w autobiografii S. M r o ¿ e k (Baltazar. Autobiografia. Warszawa 2006, s. 166).
22
Zob. A. W ³ o d e k, Krakowski Almanach M³odych. Zebra³ oraz s³owem wstêpnym poprzedzi³ ... Kraków 1964, s. 12. Zob. te¿ Drugi krakowski almanach m³odych. Wstêp. S. S t a b r o. Przypomnienie A. W ³ o d e k. Wybór A. K a l i s z e w s k i. Kraków 1980, s. 328348.  K. W y k a,
Pozycja Krakowa. Twórczoæ 1945, z. 2, s. 190. Opiekunem Ko³a, którego pierwsze zebranie odby³o siê 22 III 1945, zosta³ Stefan Otwinowski. W kolejnych spotkaniach brali gocinnie udzia³
starsi pisarze i krytycy, m.in. Jerzy Andrzejewski, Julian Przybo, Kazimierz Wyka, Jalu Kurek,
Wojciech Natanson, W³adys³aw Bodnicki oraz Czes³aw Mi³osz.
23
Tak wynika z protoko³ów zebrañ, list obecnoci oraz innych zapisków przechowanych przez
W³odka (WS 34/01 oraz 35/01).
24
Informacjê tê uzyska³y autorki od Hanny Jedlickiej, wówczas Piekarskiej, w której prywatnym mieszkaniu odbywa³y siê czêsto towarzyskie i robocze spotkania grupy Inaczej, wspó³tworz¹cej Ko³o M³odych (zob. A. W ³ o d e k, Jeszcze jedno gniazdo. W: Nasz ³up wojenny,
s. 234).
Mimo ¿e istnienie wspomnianych utworów (wobec braku tekstów lub dostêpu do nich) trzeba
uznaæ raczej za anegdotyczne ni¿ realne (co zauwa¿am z ¿alem: mog³yby one przecie¿ dostarczyæ
konkretnych wskazówek dotycz¹cych róde³ literackiej inspiracji poetki), nawet te u³amkowe informacje na temat najwczeniejszych utworów Szymborskiej zdaj¹ siê mieæ, z perspektywy historycznoliterackiej, istotne znaczenie. Twórczoæ Szymborskiej ³¹czy przecie¿ w sobie elementy serio i buffo
 poezjê na powa¿nie i poezjê lekk¹, s³u¿¹c¹ zabawie, grze s³owem (wiadcz¹ o tym chocia¿by
og³aszane przez tê autorkê limeryki czy wydane w 2003 r. Rymowanki dla du¿ych dzieci). Podobny 
zarazem powa¿ny i ¿artobliwy  jest stosunek poetki do samej literatury i do w³asnej twórczoci,
czego wiadectwem s¹ nie tylko jej wiersze, ale równie¿ lektury nadobowi¹zkowe czy rady udzielane w Poczcie literackiej. Satyryczne próbki literackie powsta³e jeszcze przed debiutem Szymborskiej mog³yby wiêc pos³u¿yæ za interesuj¹cy punkt odniesienia.

206

ANNA ZARZYCKA

nego Urzêdu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 25. Poniewa¿ jednak nie dostali
obiecanych na ten cel pieniêdzy, musieli poprzestaæ na przygotowaniu kilkunastu
kolumn literackich w ró¿nych czasopismach: Odrodzeniu (tu ukaza³ siê wiersz
Szymborskiej Z Autobiografii Dnia), Trybunie Robotniczej, G³osie Pracy,
Walce M³odych, Echu Krakowa, zw³aszcza za w pimie Naprzód, gdzie
w jednym z numerów Szymborska przedrukowa³a wiesz O co wiêcej, oraz w dwutygodniku wietlica Krakowska 26, stanowi¹cym  jak wspomina W³odek  po
wyganiêciu »Walki« [...] g³ówn¹, aczkolwiek nieoficjaln¹, bazê [...] [tego] szybko rozrastaj¹cego siê zespo³u najm³odszych podówczas pisz¹cych 27.
W³anie ze wietlic¹ Krakowsk¹ Szymborska zwi¹za³a siê bli¿ej w latach
19461948. Publikowa³a tam swoje utwory, a w r. 1947 i przez pierwszy kwarta³
1948 (póniej pismo zlikwidowano 28) pe³ni³a funkcjê sekretarza redakcji. Na ³amach tego pisma zamieci³a nowe wiersze: Fragment poematu, Liniê ¿ycia, Zaduszki, oraz og³oszone wczeniej (niektóre z ró¿nymi zmianami, równie¿ w tytu³ach: Krucjata dzieci jako Dzieci warszawskie; *** 〈wiat umielimy kiedy na
wyrywki...〉 jako Wiedza o wiecie). Prócz poezji w wietlicowej rubryce Z teatrów krakowskich znalaz³y siê tak¿e jej cztery minirecenzje, oceniaj¹ce spektakle
z bie¿¹cego repertuaru Miejskich Teatrów Dramatycznych: Starego Teatru oraz
Teatru im. Juliusza S³owackiego 29.
W notach teatralnych Szymborska przede wszystkim poddawa³a ocenie walory artystyczne przedstawieñ i komentowa³a dobór repertuaru pod k¹tem zainteresowañ wspó³czesnego widza. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e w owych drobnych próbach zacz¹³ ju¿ kszta³towaæ siê jêzyk jej przysz³ych ¿artobliwych felietonów. Oto
przyk³ad:
Medycyna i lekarze to dziedzina, nad któr¹ Molier znêca³ siê bodaj najczêciej. Sam s³abowity, stale zagro¿ony chorob¹ p³uc, mia³ du¿o sposobnoci do poznania tego osobliwego
rodowiska. Dowiadczenia swego u¿y³ jako narzêdzia demaskuj¹cego i omieszaj¹cego niedo³êstwo ówczesnej medycyny i ob³udn¹ wszechwiedzê jej kap³anów. Trudno znaleæ sztukê,
w której by oszczêdzi³ sobie chocia¿ jednego jadowitego s³ówka na ten temat. Jego kpiny, dzi
budz¹ce tylko beztrosk¹ weso³oæ, mia³y ówczenie daleko wa¿niejsz¹ rolê spo³eczn¹  jeliby
tylko zacytowaæ znane powiedzenie, i¿ Molier swymi ¿artami z puszczania krwi wiêkszej iloci ludzi ocali³ ¿ycie, ni¿ Jenner wynalazkiem szczepienia ospy 30.
25
Zob. W ³ o d e k, Inaczej, s. 192 i s. 301, przypis 2. Jak wynika z treci otrzymanych zezwoleñ, pisma te mia³y ukazywaæ siê w doæ du¿ym nak³adzie i objêtoci: Balonik Krakowski 
40 tys. egzemplarzy; Inaczej 30 tys. egzemplarzy i 8 stronic objêtoci; Znak Zapytania  nak³ad
30 tys. i 16 stronic druku (WS 36/01).
26
Zob. E. G ³ ê b i c k a, Grupy literackie w Polsce 19451989. Wyd. 2, poszerz. Warszawa
2000, has³o Inaczej.
27
W ³ o d e k, Inaczej, s. 188.
28
Zob. ibidem, s. 189. wietlica ukazywa³a siê od czerwca 1945, pod redakcj¹ Ireny Pancerz-Grabowskiej. Jak pisze Z e c h e n t e r (op. cit., s. 210), zosta³a zlikwidowana w zwi¹zku z centralizacj¹ ¿ycia kulturalnego w 1948 roku.
29
Rubryka dotyczy³a aktualnoci teatralnych i mia³a przede wszystkim charakter informacyjny. Sk³ada³y siê na ni¹ jedna lub dwie krótkie recenzje ró¿nych autorów. Teksty W. S z y m b o rs k i e j omawia³y kolejno: Dom otwarty Ba³uckiego w Teatrze im. Juliusza S³owackiego (wietlica
Krakowska 1947, nr 4, s. 58), Promienistych Krystyny Grzybowskiej w Starym Teatrze (jw., nr 5,
s. 74), Chorego z urojenia Moliera w Teatrze im. Juliusza S³owackiego (jw., nr 7, s. 107108) oraz
Ich czworo Zapolskiej w Starym Teatrze (jw., nr 8, s. 126).
30
W. S z y m b o r s k a, rec.: Molier, Chory z urojenia. Teatr im. Juliusza S³owackiego. wietlica Krakowska 1947, nr 7, s. 107.
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I jeszcze fragment omówienia kreacji poszczególnych postaci:
Natomiast jej [tj. Antosi] zalotnik (ten ze wzajemnoci¹) nie bardzo siê uda³. Nic jednak
dziwnego: któ¿ ubrany tak pstrokato (fioletowy kaftan, bia³e poñczochy, ¿ó³ta peruka, czerwony kapelusz z zielonymi piórami) nie czu³by siê trochê nieswojo? 31

W grudniu 1946 poetka wziê³a udzia³ w zjedzie m³odych pisarzy, artystów
i naukowców, który odby³ siê w Warszawie, w gmachu Sejmu, z inicjatywy Zarz¹du G³ównego Akademickiego Zwi¹zku Walki M³odych ¯ycie oraz Spó³dzielni
Wydawniczej P³omienie, gdzie ukazywa³o siê Pokolenie  warszawski dwutygodnik redagowany przez Romana Bratnego. Jednym z nieoficjalnych celów
zjazdu by³a reorganizacja tego czasopisma. Jest to szczegó³ nie bez znaczenia,
poniewa¿ dwa kolejne wiersze: Miejsce na pomnik oraz Ulica Polna (jedyne og³oszone drukiem w r. 1947), Szymborska zamieci³a w³anie w Pokoleniu, co prawdopodobnie nie pozostawa³o bez zwi¹zku z jej uczestnictwem we wspomnianym
zjedzie. W periodyku tym mia³a siê ukazaæ równie¿ jedna z nowel napisanych
przez poetkê podczas wojny 32, ale numer Pokolenia, do którego zosta³a w³¹czona, nie pojawi³ siê ju¿ w druku 33.
Z kolei w styczniu 1948 Szymborska uczestniczy³a w zorganizowanym przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki seminarium dla m³odych pisarzy w Nieborowie 34.
Wydarzenie to, daj¹c mo¿liwoæ bezporedniej konfrontacji pocz¹tkuj¹cych autorów z twórcami starszego pokolenia, wp³ynê³o na uaktywnienie siê grupy m³odych komunistów  nazwanych póniej pryszczatymi  i oficjalne zabranie przez
nich g³osu w sprawach literatury.
W tym samym czasie, tj. w styczniu 1948, Szymborska zwi¹za³a siê z Dziennikiem Literackim. By³ to kolejny dodatek do Dziennika Polskiego, powo³any
do istnienia w marcu 1947. Mia³ on zape³niæ lukê powsta³¹ w krakowskiej prasie
Ibidem, s. 108.
Informacjê tê poda³a poetka w wywiadzie udzielonym T. W a n t u l e , odpowiadaj¹c na pytanie, czy próbowa³a kiedykolwiek pisaæ prozê. Stwierdzi³a wówczas: Przede wszystkim ja zaczê³am pisaæ prozê. Jeszcze w ostatnim roku wojny. Napisa³am kilka nowel. Nawet jedna by³a drukowana w jakim tam studenckim pimie. Druga mia³a ukazaæ siê w takim pimie, które nazywa³o siê
»Pokolenie«  redagowa³ go [!] Roman Bratny  ale niestety, numer, w którym mia³a siê ona pokazaæ, nie zosta³ ju¿ wydany (Jedynaczka Wspó³czesnoci Wis³awa Szymborska. G³os Ludu 1975,
nr 38, z 20 III, s. 6).
33
Pokolenie istnia³o do kwietnia 1947. Na prze³omie 1946 i 1947 r. zosta³o zreorganizowane
(m.in. w rezultacie nowych, przyjêtych na wspomnianym grudniowym zjedzie ustaleñ dotycz¹cych
roli m³odego pokolenia w kszta³towaniu ¿ycia kulturalnego). Pierwszy styczniowy numer (ten sam,
w którym ukaza³y siê dwa wiersze Szymborskiej) mia³ ju¿ charakter wyranie odmienny od dotychczasowej linii pisma. W ramach sprostowania nale¿a³oby odnotowaæ, ¿e w hale Pryszczaci autorstwa G. W o ³ o w c a (w: S³ownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. £apiñski, W. Tomasik. Kraków
2004, s. 226) pojawi³a siê omy³kowo informacja, jakoby pismo zlikwidowano w styczniu.
34
W czasie tego seminarium uczestnicy redagowali cienn¹ gazetkê G³os Nieborowa (przygotowano cztery numery). By³ tam m.in. konkurs na utwory poetyckie i numer specjalny powiêcony sprawie Ziem Odzyskanych w literaturze wspó³czesnej (zob. A. W ³ o d e k, Spotkania, rozmowy
i umiechy. Studium m³odych pisarzy w Nieborowie 〈II〉. Dziennik Literacki 1948, nr 7, z 1218 II,
s. 7). Wis³awa Szymborska wraz z Helen¹ Jaworsk¹ wesz³y do redakcji Dzia³u Kobiecego numeru 3 (z 13 I), który uznano za najbardziej udany. Nosi³ on tytu³ »Tygodnik Powszechny G³osu Nieborowa« (numer dla ducha). Sk³ad zespo³u redakcyjnego pod przewodnictwem R. Bratnego stanowili ponadto: L. M. Bartelski, T. Borowski, K. Gruszczyñski, T. Konwicki, S. Marczak-Oborski,
J. Piórkowski, W. Woroszylski i S. Ziembicki (zob. L. M. B a r t e l s k i, Na studium w Nieborowie.
Nowiny Literackie 1948, nr 7, z 15 II, s. 2).
31
32
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kulturalnej na skutek przeniesienia redakcji Odrodzenia z Krakowa do Warszawy 35. Poetka zamieci³a tu szeæ nowych utworów: Pamiêæ o wrzeniu 1939, Poca³unek nieznanego ¿o³nierza, Pamiêæ o styczniu 1945, Transport ¯ydów, Zwyciêstwo oraz wiersz Niedziela w szkole, który wywo³a³ na ³amach gazety dyskusjê,
zainicjowan¹ listem uczniów rzeszowskiego liceum ogólnokszta³c¹cego, zarzucaj¹cych autorce niezrozumia³oæ.
Po tej dyskusji nie pisa³am prawie przez dwa lata. Wiedzia³am ju¿, ¿e trzeba
pisaæ inaczej, zupe³nie inaczej  wyzna³a Szymborska w cytowanym ju¿ jubileuszowym licie do Dziennika Polskiego 36. Rzeczywicie, miêdzy listopadem
1948 a czerwcem 1950 ukaza³ siê w prasie tylko jeden wiersz poetki  Szycie sztandaru, z podtytu³em: Z poematu Wêdrówki, sugeruj¹cym, ¿e utwór móg³ powstaæ
wczeniej, prawdopodobnie oko³o r. 1946  opublikowany w kwietniu 1949. Natomiast nowe utwory, które od czerwca 1950 mo¿na by³o przeczytaæ w Dzienniku Literackim, Echu Tygodnia (ich przedruki ukazywa³y siê w Gazecie Krakowskiej, Po prostu oraz w nowo powsta³ym pimie Budujemy Socjalizm 37),
a od r. 1951 tak¿e w ¯yciu Literackim, Od A do Z 38 czy w Nowej Kulturze
 by³y ju¿ pisane zgodnie z za³o¿eniami realizmu socrealistycznego. Wkrótce te¿
z³o¿y³y siê one na pierwszy tomik Szymborskiej: Dlatego ¿yjemy (1952).
W zwi¹zku z owym niemal dwuletnim okresem milczenia pojawiaj¹ siê w biografii Szymborskiej znacz¹ce niedopowiedzenia i niecis³oci. Badacze twórczoci poetki powtarzaj¹ za Adamem W³odkiem informacjê, ¿e Szymborska przygotowa³a w tym czasie do druku pierwszy zbiór wierszy, lecz zadekretowanie
w styczniu 1949 realizmu socjalistycznego jako obowi¹zuj¹cego stylu w literaturze uniemo¿liwi³o wydanie ksi¹¿ki. W³odek przedstawi³ tê sprawê nastêpuj¹co:
Faktem obiektywnym jest to, ¿e po owej dyskusji nast¹pi³a bardzo d³uga przerwa w tej
jak¿e ambitnie zapocz¹tkowanej twórczoci. A potem przyszed³ (1949) zjazd szczeciñski. Tomik, którego m a s z y n o p i s stanowi³ s³usznie wystarczaj¹c¹ podstawê do przyjêcia autorki
w poczet Zwi¹zku Literatów, nie móg³ ju¿ ukazaæ siê w druku. Do oficjalnego debiutu ksi¹¿kowego przyjêto z wierszy wczeniejszych tylko jeden (Poca³unek nieznanego ¿o³nierza), a nawet i on zosta³ powa¿nie okrojony.
I chocia¿ ten pierwszy z wydanych tomików (Dlatego ¿yjemy, 1952), podobnie zreszt¹ jak
nastêpny (Pytania zadawane sobie, 1954), zosta³ jak najbardziej s³usznie dostrze¿ony jako
jeden z nielicznych pozytywnych wyj¹tków na tle ówczesnej praktyki ogólnej [...], to jednak
za p r a w d z i w y debiut Wis³awy Szymborskiej powinien byæ chyba uwa¿any zbiór n i e
w y d a n y (dla którego przewidziany by³ zgrzebny tytu³: Wiersze), bli¿szy na pewno w klimacie artystycznym jej póniejszym najwybitniejszym osi¹gniêciom ni¿ dwie pierwsze publikacje ksi¹¿kowe. [WD 163]

Trudno podwa¿aæ wiarygodnoæ tych s³ów, zw³aszcza ¿e w pocz¹tkowym okre35
Kraków potrzebowa³ w³asnego pisma kulturalnego, dlatego niemal natychmiast po przeniesieniu redakcji Odrodzenia powo³ano do ¿ycia Dziennik Literacki. Zob. S. W. B a l i c k i, Czy
w Krakowie pustka? Dziennik Literacki 1947, nr 1, z 713 III, s. 5. Zob. te¿ J. A. S z c z e p a ñs k i, Trzeci etap Odrodzenia. Jw., s. 4.
36
S z y m b o r s k a, Kochany Dzienniku Polski!, s. 10. Dalej pisa³a: Stara³am siê potem
osi¹gn¹æ przynajmniej to, aby moje nastêpne wiersze  mniej lub bardziej udane  nie spotyka³y siê
ju¿ wiêcej z najbardziej chyba druzgoc¹cym dla autora wyrokiem: nie rozumiemy.
37
By³o to pismo Komitetu Powiatowego PZPR, Powiatowej Rady Zwi¹zków Zawodowych
i Powiatowego Zarz¹du ZMP przy Nowej Hucie.
38
Chodzi o kolejny dodatek do Dziennika Polskiego, wydawany w latach 19461956.

OD SZUKANIA S£OWA DO WO£ANIA DO YETI

209

sie twórczoci Szymborskiej by³ W³odek w istocie przewodnikiem literackim poetki, a przez kilka lat równie¿ towarzyszem ¿ycia 39. Zapewne wiêc orientowa³ siê
w jej planach wydawniczych. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e wspomnienia W³odka
nie do koñca zgadzaj¹ siê z informacjami, jakie na swój temat poda³a sama poetka
w karcie kandydata oraz w ankiecie cz³onkowskiej ZLP 40.
Oba dokumenty zosta³y wype³nione i podpisane przez Szymborsk¹. Pierwszy
liczy trzy stronice i mo¿na go nazwaæ kart¹ lub ankiet¹ kandydata do ZLP (dalej:
KK ZLP). W nag³ówku widnieje napis: ZLP Oddzia³ w Krakowie, i data: 25 sierpnia 1950, a pod dat¹ dwa okrelenia: cz³onek rzeczywisty oraz kandydat (wyra¿enie cz³onek rzeczywisty zosta³o przekrelone). Drugi dokument to ankieta
cz³onkowska Zwi¹zku Literatów Polskich (dalej: ACz ZLP). Liczy ona 7 stronic;
na ostatniej rêk¹ poetki wpisana jest data: 10 III 1952 roku. Wród dokumentów,
oprócz ankiety, znajduje siê druk informuj¹cy o przyznaniu Szymborskiej 22 padziernika 1953 statusu cz³onka rzeczywistego ZLP. Druk zosta³ opatrzony dat¹:
23 X 1953 roku, i podpisany przez Jana Mariê Gisgesa, sekretarza Zarz¹du G³ównego ZLP. Oprócz tych dokumentów znajduj¹ siê tam równie¿ dwie charakterystyki poetki  pierwsza wystawiona przez Gisgesa, druga przez Erwina Wolfa (dyrektora ZLP). ¯adna z nich nie zawiera daty. Pierwsza mog³a powstaæ oko³o r. 1956
lub 1957, poniewa¿ obok podanego w dorobku poetki tytu³u tomu Wo³anie do Yeti
brak dok³adnej daty, wpisane zosta³y tylko cyfry 195..., tomów kolejnych natomiast nie uwzglêdniono. W drugiej pojawia siê informacja o przyznaniu Szymborskiej Z³otego Krzy¿a Zas³ugi (w lipcu 1955), zatem nie mog³a ona powstaæ
wczeniej ni¿ w drugiej po³owie 1955 roku.
Z dokumentów tych wynika, ¿e Szymborsk¹ przyjêto do ZLP w grudniu 1949
(ACz ZLP, s. 3, pkt 14). Najprawdopodobniej przyznano jej wówczas status kandydata, poniewa¿ cz³onkiem rzeczywistym Zwi¹zku sta³a siê dopiero w padzierniku 1953 (a zatem wtedy, gdy mia³a ju¿ w swoim dorobku pierwsz¹ publikacjê
39
Poetka wysz³a za m¹¿ za Adama W³odka w kwietniu 1948. Ich ma³¿eñstwo nie trwa³o d³ugo.
Rozstali siê w r. 1954  w przyjani, jak podkrela Szymborska. Przyjañ ta trwa³a a¿ do mierci
W³odka, a w³aciwie trwa nadal  w dobrej pamiêci, jak¹ poetka zachowuje o zmar³ym, czego wiadectwem s¹ jej wspomnienia zamieszczone w ksi¹¿ce Godzina dla Adama. Szymborska pisze tam
m.in.: Ju¿ podczas pierwszej rozmowy Adam zorientowa³ siê, ¿e moja znajomoæ poezji wspó³czesnej jest bliska zeru. W prozie by³am jako tako oczytana, natomiast nazwiska poetów, o których
wspomina³, mo¿e z wyj¹tkiem Tuwima, nie mówi³y mi nic. Wynios³am z tego spotkania pierwszy
pakiet ksi¹¿ek, które koniecznie i to zaraz mia³am w domu przeczytaæ. Potem tych obowi¹zkowych
lektur przybywa³o. Adam nie mówi³ mi wprost, ¿e moje wierszyki s¹ straszne, ale przez umiejêtnie
podsuwane ksi¹¿ki pozwala³ mi to zrozumieæ. Nie wytyka³ mielizn w mojej pisaninie, ale stara³ siê
podkrelaæ te nieliczne wersy czy choæby urywki wersów, które uzna³ za lepsze od ca³ej, przewa¿nie
d³ugiej reszty. [...] Ka¿dy pisarz na pocz¹tku potrzebuje takiego ¿yczliwego, cierpliwego czytelnika
(s. 49). Warto dodaæ, ¿e w 1947 r. razem z W³odkiem opracowali wspólnie ksi¹¿eczkê dla dzieci
Mruczek w butach, która ukaza³a siê w r. 1948 nak³adem wydawnictwa Horyzont w Krakowie.
Szymborska opracowa³a do niej ilustracje, natomiast W³odek by³ autorem tekstu. Nie po raz pierwszy zreszt¹ poetka podjê³a siê roli ilustratora. W czasie wojny wykona³a rysunki do podrêcznika
First steps in English J. S t a n i s ³ a w s k i e g o (zob. BSz 65).
40
Dokumenty te znajduj¹ siê w archiwum Zwi¹zku Literatów Polskich w Warszawie, przy ul.
Krakowskie Przedmiecie 87/89. Rzecz¹ nie bez znaczenia jest fakt, ¿e poetka najprawdopodobniej
sk³ada³a (mo¿e równie¿ wype³nia³a) oba dokumenty razem z W³odkiem. W jego spucinie znajduj¹
siê bowiem dwie ankiety cz³onkowskie ZLP datowane, podobnie jak ankiety Szymborskiej, 25 VIII
1950 oraz 10 III 1952 i wype³nione w podobny sposób (zob. WS 17/01).

210

ANNA ZARZYCKA

ksi¹¿kow¹) 41. W formularzu z sierpnia 1950 w punkcie dotycz¹cym w³asnej pracy literackiej poetka wymieni³a nastêpuj¹ce pozycje:
Prace w rêkopisach
[Rok ukoñczenia:] 1950 [tytu³:] S z y c i e s z t a n d a r u 43 [rodzaj utworu:] tom wierszy lirycznych o tematyce wojennej i wspó³czesnej
1950 t o m p r z e k ³ a d ó w z p o e z j i f r a n c u s k i e j
1948 opracowanie sceniczne bajki Byczek Fernando dla Teatru Groteska w Krakowie.
Prace na warsztacie
42

1) K s i ¹ ¿ k a o N o w e j H u c i e opracowywana wspólnie z Maciejem S³omczyñskim
i Adamem W³odkiem
2) Z b i ó r w i e r s z y o tematyce Planu Szecioletniego
3) W y b ó r p r z e k ³ a d ó w w³asnych z t w ó r c z o  c i p o e t y c k i e j niemieckiego
poety komunistycznego Ericha Weinerta. [KK ZLP, s. 3]

Natomiast w ankiecie z marca 1952 jako prace oryginalne (nieopublikowane) Szymborska wymienia jedynie:
1) Dlatego ¿yjemy  tom wierszy 194552 z³o¿ony [zamiast tego s³owa pierwotnie by³o
kilka wyrazów, zamazanych i nieczytelnych  A. Z.] w Spó³dz. Wyd. Owiatowej Czytelnik
w Warszawie
2) Kilkanacie wierszy lirycznych  znajduj¹ siê w stadium ostatecznej redakcji. [Acz ZLP,
s. 4]

Z informacji podanych przez Szymborsk¹ w cytowanych tu dokumentach
wynika³oby, ¿e istotnie poetka mog³a mieæ oko³o r. 1949, jak pisa³ W³odek, przygotowany do druku tom wierszy, sk³adaj¹cy siê w wiêkszoci z utworów opublikowanych wczeniej w prasie. W¹tpliwoci budzi jednak kwestia jego tytu³u i czasu opracowania. W formularzu ZLP poetka nie wymieni³a bowiem ¿adnej ksi¹¿ki zatytu³owanej Wiersze. Jedyny odnotowany przez ni¹ tomik utworów mia³
41
Rodzaj aplikantury (status kandydata na cz³onka ZLP) ustanowiono na pierwszym zjedzie ZZLP w 1945 roku. Zwi¹zek podj¹³ wtedy decyzjê, by roztoczyæ specjaln¹ opiekê nad m³odzie¿¹ literack¹ (zob. S. O t w i n o w s k i, Zjazd literatów polskich. Twórczoæ 1945, z. 3
〈padziernik〉, s. 182). Czas jej trwania by³ zale¿ny od osi¹gniêæ kandydata i opinii starszych kolegów-pisarzy. Kandydaci na cz³onków Zwi¹zku musieli z³o¿yæ do zarz¹du miejscowego oddzia³u
podanie z uzasadnieniem proby o przyjêcie do ZLP oraz zaprezentowaæ swój dotychczasowy
literacki dorobek (zob. A. W ³ o d e k, Wilek. W: Nasz ³up wojenny, s. 220221). Prawdopodobnie
wiêc maszynopis, o którym wspomina W³odek, by³ podstaw¹ do zaliczenia poetki w poczet kandydatów. Natomiast aby zostaæ cz³onkiem ZLP, nale¿a³o mieæ co najmniej dwie publikacje ksi¹¿kowe (zob. K w i a t k o w s k i, op. cit., s. 172). Wynika³oby st¹d, ¿e literackie dokonania poetki
oceniono na tyle wysoko, by mog³a ona zostaæ rzeczywistym cz³onkiem Zwi¹zku maj¹c zaledwie
jedn¹ publikacjê (Dlatego ¿yjemy). Niewykluczone równie¿, ¿e oprócz tej ksi¹¿ki za wystarczaj¹cy dowód literackiego talentu autorki uznano tak¿e wspomniany przez W³odka maszynopis niewydanego tomu.
Warto zauwa¿yæ, ¿e W³odek w pierwszej ze swoich ankiet zg³osi³ przynale¿noæ do ZLP jako
kandydat od stycznia 1945, natomiast jako cz³onek rzeczywisty  od stycznia 1950. W drugiej poda³
jednak, ¿e jako kandydat nale¿a³ do Zwi¹zku od stycznia 1945 do listopada 1949, a cz³onkiem rzeczywistym ZLP zosta³ w listopadzie 1949.
42
Tekst w nawiasach kwadratowych by³ wydrukowany na formularzu, resztê wpisa³a Szymborska.
43
Podkrelenia pochodz¹ od Szymborskiej. Zapewne mia³y s³u¿yæ graficznemu wyró¿nieniu
tytu³u czy rodzaju wymienianej pracy.
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tytu³ Szycie sztandaru  taki sam, jaki nosi³ wiersz wydrukowany wczeniej
w Echu Tygodnia 44. W tym wypadku mo¿na wszak¿e za³o¿yæ, ¿e chodzi o jeden i ten sam zbiór, a nazwa Wiersze by³a po prostu jego tytu³em roboczym.
Mniej jasna natomiast wydaje siê kwestia chronologii. W³odek w swych wspomnieniach przedstawia historiê niewydanego tomu poetki w taki sposób, ¿e czytelnik odnosi wra¿enie, jakoby zjazd szczeciñski (który, przypomnijmy, odby³
siê w styczniu 1949) i nastanie realizmu socjalistycznego uniemo¿liwi³y wydanie ksi¹¿ki j u ¿ g o t o w e j do druku. £atwo wysnuæ st¹d wniosek, ¿e na prze³omie 1948 i 1949 r. Szymborska mia³a u³o¿ony tom wierszy, planowa³a jego
wydanie, ale wskutek zadekretowania socrealizmu nie dosz³o ono do skutku 45.
Tymczasem, jeli wzi¹æ pod uwagê informacje, jakich udzieli³a o sobie sama
poetka, nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e nad owym pierwszym, niewydanym tomem musia³a pracowaæ dopiero w r. 1949 i na prze³omie 1949 i 1950 r. (zgadza³oby siê
to jednoczenie ze stwierdzeniem W³odka, i¿ na podstawie maszynopisu owego
tomu zosta³a przyjêta do ZLP, co nast¹pi³o w grudniu 1949). Poza tym brakuje
przes³anek, aby s¹dziæ, ¿e Szymborska faktycznie z³o¿y³a ten zbiorek do druku.
Nie wiadomo równie¿, kto w istocie (ona sama czy te¿ wydawca? cenzor?) zadecydowa³, by ksi¹¿ki nie publikowaæ. W zwi¹zku z tym nale¿a³oby raczej uznaæ,
¿e jeszcze przed ksi¹¿kowym debiutem Szymborska opracowa³a tom wierszy,
który zatytu³owa³a Szycie sztandaru i ukoñczy³a najprawdopodobniej w pierw44
Drobn¹ wzmiankê na temat pierwszego, nie wydanego tomu Szymborskiej mo¿na znaleæ
równie¿ w ksi¹¿ce T. D r e w n o w s k i e g o Literatura polska 19441989. Próba scalenia. Obiegi
 wzorce  style (wyd. 2, popr. i uzup. Kraków 2004, s. 182183). Drewnowski by³  co warto dodaæ
 aktywnym uczestnikiem ówczesnego ¿ycia kulturalnego. Wedle niego pierwszy planowany przez
poetkê tomik, który jednak nie zd¹¿y³ siê ukazaæ przed zwrotem 1949 roku, nosi³ tytu³ Szycie
sztandarów. Nie wiadomo, sk¹d krytyk zaczerpn¹³ tê informacjê, ale  jak widaæ  jest ona bliska
temu, co na temat w³asnej pracy twórczej napisa³a sama Szymborska.
45
Tak s³owa W³odka interpretuj¹ W. Ligêza, T. Nyczek i J. £ukasiewicz. Tomik Szymborskiej z³o¿ony z jej wczesnych wierszy nie doczeka³ siê druku  pisze J. £ u k a s i e w i c z (Wiersz
wewn¹trz gazety. Teksty Drugie 1991, nr 4, s. 29). Podobnie formu³uje to W. L i g ê z a (O poezji
Wis³awy Szymborskiej. wiat w stanie korekty. Kraków 2001, s. 1617): Publikowane w prasie utwory
poetyckie Wis³awy Szymborskiej nie zosta³y zebrane pod wspóln¹ ok³adk¹ z neutralnym tytu³em
Wiersze. [...] W czasach ofensywy stalinizmu, po wprowadzeniu w ¿ycie szczególnej nowoci z importu, jak¹ by³a doktryna osobliwego realizmu z przedrostkiem »soc«, ksi¹¿ka poetycka o niejednoznacznym wydwiêku ideowym i zmieszanych jakociach emotywnych nie mog³a siê ju¿ ukazaæ. Jeszcze czytelniej ten kierunek interpretacyjny widaæ u T. N y c z k a, który w szkicu o wierszu
*** (wiat umielimy kiedy na wyrywki...) stwierdza: wiaty rzeczywiste zosta³y odwrócone.
Nic ju¿ nie bêdzie jak by³o. Szymborska, której nazwisko zadomowi³o siê ju¿ w prasie literackiej,
decyduje siê nie tylko zaakceptowaæ nowy wiat, ale zaakceptowaæ te¿ ostatecznie swoj¹ rolê
pisarza w tym wiecie. Sk³ada utwory w debiutancki tomik, gotowy do druku w 1949. Ma nosiæ
skromny tytu³ Wiersze. Ale nad ludmi i s³owami zaczynaj¹ siê gromadziæ czarne chmury. ¯elazna piêæ towarzysza Stalina zaciska siê powoli na Polsce. [...] Wiersze Szymborskiej nie okaza³y
siê w³aciwe na nowe czasy ani w treci, ani w formie. [...] Rêkopis wróci³ do autorki. Na debiut
ksi¹¿kowy przyjdzie poczekaæ jeszcze trzy lata (Tyle naraz wiata. 27 × Szymborska. Kraków
2005, s. 1920; Nyczek nie powo³uje siê przy tym na ¿adne ród³o informacji). Równie¿ w jednej
z not biograficznych Szymborskiej mo¿na znaleæ nastêpuj¹ce zdanie: Prawdziwy tomik pani
Wis³awy zosta³ z³o¿ony do druku w 1948 roku i nie ukaza³ siê nigdy (Wis³awa Szymborska 
laureatka Literackiej Nagrody Nobla. Notka biograficzna i zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Be³chatowie. Be³chatów 1997, s. 2). Sk¹d
zosta³a zaczerpniêta ta informacja, nie wiadomo. To zapewne kolejny przyk³ad mylnej interpretacji s³ów W³odka.
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szej po³owie 1950 roku. Tom ów jednak, z nie znanych bli¿ej przyczyn, nie ukaza³ siê drukiem.
W kwietniu 1950 poetka wst¹pi³a do PZPR 46. W lutym 1952 uczci³a rz¹dowy
projekt nowej konstytucji wierszem Gdy nad ko³ysk¹ Ludowej Konstytucji do
wspomnieñ siêga stara robotnica, za który zdoby³a drug¹ nagrodê w konkursie
og³oszonym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 47. Utwór ten zamieci³a póniej
w swym pierwszym opublikowanym tomiku Dlatego ¿yjemy. Wyda³a go w grudniu tego samego roku spó³dzielnia Czytelnik.
Debiutancki tom zebra³ dziesiêæ bardzo pochlebnych recenzji 48. Dwa lata póniej, w maju 1954, ukaza³o siê jego drugie wydanie  niemal równoczenie z kolejnym zbiorkiem wierszy, zatytu³owanym Pytania zadawane sobie, który zosta³
przyjêty z podobnym zainteresowaniem 49. W roku 1955 oba wyró¿ni³ Komitet
Nagród Pañstwowych, przyznaj¹cy nagrody za osi¹gniêcia w dziedzinie nauki,
46
Informacjê tê podajê na podstawie KK ZLP, w której poetka zadeklarowa³a przynale¿noæ
do PZPR (s. 1), oraz ACz ZLP, gdzie równie¿ pojawia siê taka deklaracja z dopiskiem: od kwietnia
1950 (pkt 16c). W kwietniu tego roku do PZPR wst¹pi³ tak¿e W³odek (pkt 16c w jego ankiecie
cz³onkowskiej z r. 1952  zob. WS 17/01). Po latach Szymborska wspomina: Przyjmowaniem do
partii zajmowa³ siê Adam Polewka i on ³apa³, kogo siê da. To on mnie skusi³. Ka¿dy ma takiego
diab³a, na jakiego sobie zas³u¿y³ (cyt. BSz 85). Legitymacjê partyjn¹ poetka odda³a w 1966 roku.
Wyst¹pi³am [...] w zwi¹zku ze spraw¹ Ko³akowskiego. Do tej pory wyrzucam sobie, ¿e tak póno,
i jednoczenie gratulujê, ¿e jednak zd¹¿y³am w porê i nie musia³am, nawet jako bierny cz³onek partii, prze¿ywaæ wydarzeñ 1968 roku  pisze w ksi¹¿ce powiêconej W³odkowi (Godzina dla Adama, s. 5051). W innym miejscu dopowiada: Wtedy by³o takie mylenie, ¿e trzeba byæ w rodku
i staraæ siê naprawiaæ [...]. Ja by³am gotowa wczeniej spaæ z tego drzewa, ale czeka³o siê (cyt.
BSz 120).
47
Utwór ten po raz pierwszy ukaza³ siê drukiem w ¯yciu Literackim (1952, nr 4, z 17 II,
s. 9), w kolumnie zbieraj¹cej g³osy pisarzy o projekcie Konstytucji. Znalaz³y siê tam wypowiedzi
J. Andrzejewskiego, J. Kurka, S. Otwinowskiego, J. Tuwima, A. Wa¿yka i W. Szymborskiej w³anie, która jako jedyna wypowiedzia³a siê wierszem. W konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, ZLP oraz SDP na utwór zwi¹zany z konstytucj¹ wiersz ten otrzyma³ drug¹
nagrodê (pierwszej nie przyznano). Prócz Szymborskiej drugie miejsce zajêli W. Mach i K. Koniewski; trzecie: E. Niziurski, A. cibor-Rylski, J. Lovell i Cz. Bia³ow¹s. Przyznano te¿ 7 wyró¿nieñ (zob. komunikat o wynikach: ¯ycie Literackie 1952, nr 16, s. 15).
48
Zob. J. B o c h e ñ s k i, Cenny debiut poetycki. Trybuna Wolnoci 1953, nr 20, z 2026 V.
 L. F l a s z e n, Poezja agitacji osobistej. ¯ycie Literackie 1953, nr 13, z 29 III.  L. H e r d eg e n: Dwa tomiki poezji. wiat 1953, nr 27, z 5 XII; Uwagi o wierszach Wis³awy Szymborskiej.
Dziennik Polski 1953, nr 61, z 16 III.  Z. J a s t r z ê b s k i, Poezja dnia dzisiejszego. Tygodnik
Powszechny 1953, nr 28, z 22 XI.  O. J ê d r z e j c z y k, Poezja naszych czasów. Echo Tygodnia
1953, nr 7, z 21 II.  J. L a u, G³os Pracy 1954, nr 13, z 15 I.  Z. L i c h n i a k, Dlatego czekamy.
Dzi i Jutro 1953, nr 12, z 22 III.  R. M a t u s z e w s k i, Liryka podw³adna myli. Nowa Kultura 1953, nr 29, z 19 VII.  J. T r z n a d e l, Wis³awa Szymborska: Dlatego ¿yjemy. Twórczoæ
1953, z. 3.  W. Z e c h e n t e r, Nad wierszami Wis³awy Szymborskiej. Echo Krakowa 1953, nr 45,
z 21 II.
49
Zob.: anonimowa notka o tomiku. Radio i wiat 1954, nr 50, z 12 XII.  L. H e r d eg e n: Myli i wiersze. ¯ycie Literackie 1954, nr 35, z 5 X; Wiersze wspó³czesne. Gazeta Krakowska 1954, nr 253, z 2324 X.  J. K w i a t k o w s k i, Ton wie¿y i czysty. Dziennik Polski
1954, nr 259, z 30 X.  Z. M a c u ¿ a n k a, Czy na pewno wszystko odczytujesz z ludzi? Polonistyka 1955, nr 4.  W. N a t a n s o n, Pytania i odpowiedzi. Nowa Kultura 1955, nr 12, z 20 III.
 Z. P ê d z i ñ s k i, Poezja szukaj¹ca wspó³czesnoci. Dzi i Jutro 1955, nr 20, z 22 V. 
J. T r z n a d e l, Wis³awa Szymborska: Pytania zadawane sobie. Twórczoæ 1954, z. 12.
 W. Z e c h e n t e r, Pytania zadawane sobie  zbiór wierszy W. Szymborskiej. Echo Krakowskie 1954, nr 241, z 9 X.
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postêpu technicznego, literatury i sztuki 50. W tym samym roku poetka znalaz³a siê
równie¿ w gronie 252 osób, które uhonorowano Z³otym Krzy¿em Zas³ugi za szczególny wk³ad w dziedzinie kultury i sztuki (uchwa³¹ Rady Pañstwa z 19 lipca 1955,
w 10 rocznicê Polski Ludowej) 51. Nieco wczeniej za, tj. w listopadzie 1954, otrzyma³a Nagrodê Literack¹ w konkursie Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie 52.
Wtedy te¿ wysuniêto jej kandydaturê na radn¹ do MRN 53.
Prócz poezji Szymborska próbowa³a swych si³ w publicystyce i pracy translatorskiej. Od roku 1949 zaczê³y pojawiaæ siê w gazetach i czasopismach przek³ady
jej autorstwa 54, przede wszystkim z twórczoci takich poetów, jak Pablo Neruda
i Alexandru Toma (t³umaczone z wersji francuskich), Paul Eluard, Louis Aragon,
Robert Desnos, Hikmet Nazim, Stephan Hermlin, Erich Weinert, Paul Wiens i Niko³a Wapcarow (jako t³umaczka Wapcarowa zosta³a, wraz z Halin¹ Olszewsk¹,
wydelegowana w 1954 r. do Bu³garii w ramach miêdzynarodowej wymiany kulturalnej 55). Prowadzi³a tak¿e, pocz¹wszy od lipca 1948 do czerwca 1949, sta³¹ ru50
By³y to nagrody i wyró¿nienia przyznane uchwa³¹ Rady Ministrów z 11 VI 1955. W sekcji
literatury nagrodzeni zostali: W. Broniewski, M. D¹browska, J. Iwaszkiewicz, M. Jastrun, L. Kruczkowski, A. S³onimski, L. Staff, K. Brandys, M. Kierczyñska, J. Kott, J. Minkiewicz, E. Osmañczyk,
J. Putrament, T. Ró¿ewicz, A. Rudnicki; wyró¿nieni: A. Braun, M. Jarochowska, J. Jurandot, A. Kamieñska, T. Konwicki, K. Korcelli, W. Mach, S. Piêtak, S. Pollak, Z. Skowroñski, W. Szymborska,
W. Tropaczewska-Ogarkowa oraz zespó³ autorski ksi¹¿ki Pamiêtniki opolan. Zob. m.in. ¯ycie Literackie 1955, nr 31, s. 3.
51
Zob. Monitor Polski 1955, nr 96, poz. 1298. Wród odznaczonych znaleli siê m.in. K. Filipowicz, L. Gomolicki, A. Lenica, J. Lenica, S. Lem, H. Mortkowicz-Olczakowa, E. Paukszta, T. Ró¿ewicz i K. Szpalski.
52
Jak poda³o ¯ycie Warszawy (1954, nr 272, z 1415 XI), kandydaturê Szymborskiej [...]
wysunêli dziennikarze i literaci krakowscy (zob. podpis pod zdjêciem poetki). Zob. te¿ Laureaci
nagród artystycznych miasta Krakowa. Dziennik Polski 1954, nr 259, z 30 X, s. 1. W kolejnym
numerze tej gazety W. Cybulski, K. Szwajca i K. Zbijewska przeprowadzili krótkie wywiady z laureatami. Wród nich zabrak³o jednak komentarza Szymborskiej (poetka by³a nieobecna w Krakowie). W miejsce jej s³ów dziennikarze zacytowali wiersz Nie doæ (Dziennik Polski 1954, nr 260,
z 31 X, s. 4).
53
Zob. (l o v) [J. L o v e l l - O b o r s k a], Szymborska kandydatk¹ do MRN. Echo Krakowskie 1954, nr 281, z 25 XI, s. 1: Poród kandydatów na radnych znalaz³a siê równie¿ wybitna
poetka Wis³awa Szymborska. Niedawno otrzyma³a ona zaszczytn¹ nagrodê artystyczn¹ miasta Krakowa. Krakowianie znaj¹ zreszt¹ i ceni¹ jej twórczoæ od dawna. Szymborska jest bowiem rodowit¹
krakowiank¹ [!] i tu w³anie rozpoczê³a przed dziesiêciu laty swój start poetycki. Wiersze jej, zebrane w dwu tomikach: Dlatego ¿yjemy i Pytania zadawane sobie, zdoby³y jej wysok¹ rangê we wspó³czesnej poezji polskiej. [...] »Jeli zostanê radn¹, pracowaæ bêdê nad podniesieniem na wy¿szy poziom ¿ycia kulturalnego naszego miasta, staraæ siê bêdê równie¿ i o to, aby Krakowskie Wydawnictwo Literackie  pracuj¹ce dot¹d w op³akanych warunkach  otrzyma³o odpowiedni lokal«  stwierdza
Wis³awa Szymborska w rozmowie z przedstawicielami »Echa«. (Nie dotar³am do informacji, czy
poetka ostatecznie zosta³a wybrana radn¹, jest to jednak ma³o prawdopodobne.) Zob. te¿ podpis pod
zdjêciem na pierwszej stronicy w S³owie Tygodnia (1954, nr 43, z 13 XI).
54
W ankiecie cz³onkowskiej ZLP w rubryce Przek³ady opublikowane poetka napisa³a: od
1948 a¿ do chwili obecnej drukowa³am w czasopismach lit., codz. i antologiach oko³o 50 przek³adów wierszy poetów francuskich i niemieckich oraz hiszpañskich, tureckich, chiñskich i rumuñskich
(poprzez jêzyk francuski) (s. 5). W rubryce Przek³ady nieopublikowane odnotowa³a natomiast
kilkanacie wierszy poetów francuskich i niemieckich (s. 6). Choæ Szymborska zaznacza, ¿e drukowa³a przek³ady ju¿ w r. 1948, podajê w pracy datê póniejsz¹, poniewa¿ nie znalaz³am t³umaczeñ,
które ukaza³yby siê wczeniej.
55
Wydarzenie to odnotowa³o m.in. ¯ycie Literackie (1954, nr 48, z 5 XII, s. 8): W ramach
uk³adu o wymianie kulturalnej miêdzy Polsk¹ a Bu³gari¹ przyby³y do Sofii poetka Wis³awa Szym-
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brykê Czytamy czasopisma w Dzienniku Literackim. W sierpniu 1949 podobny
przegl¹d prasy  pod nag³ówkiem Co pisz¹ inni  zaczê³a redagowaæ w nowo
utworzonym periodyku Echo Tygodnia (dodatku kulturalnym do Gazety Krakowskiej) i robi³a to do koñca roku. W latach 19511955 przegl¹dy prasy oraz
inne teksty publicystyczne og³asza³a na ³amach ¯ycia Literackiego 56.
Z ¯yciem Literackim poetka by³a zwi¹zana w³aciwie od chwili jego powstania: ju¿ w pierwszym numerze, z 4 lutego 1951, pojawi³ siê jej wiersz Pieñ
o zbrodniarzu wojennym. Pismo to  jak podaje Zechenter  mia³o zast¹piæ zlikwidowany Dziennik Literacki 57. Wspó³pracuj¹c z ¯yciem Literackim kontynuowa³a wiêc Szymborska w pewnym sensie dotychczasow¹ dzia³alnoæ redakcyjn¹. Pocz¹tkowo publikowa³a tam swoje utwory i artyku³y, wykonywa³a tak¿e drobne
prace pomocnicze. Dwa lata póniej, w styczniu 1953, zaczê³a kierowaæ dzia³em
poezji (BSz 121) 58.
Do obowi¹zków redakcyjnych nale¿a³y wówczas, o czym równie¿ wspomina
Zechenter, liczne wyjazdy propagandowe pod wodz¹ W³adys³awa Machejka. [...]
Na wielu jest te¿ Wis³awa Szymborska  czytamy 59. Szymborska uczestniczy³a
zreszt¹ w rozmaitych spotkaniach z czytelnikami.
O tym, ¿e poetka prezentowa³a swoje wiersze na ró¿nych spotkaniach kulturalnych, mo¿na siê dowiedzieæ m.in. z recenzji jej dwu pierwszych tomików. Witold Zechenter pisa³ np., ¿e utwory Szymborskiej by³y nieraz mówione z estrady 60, a Zygmunt Lichniak podkrela³, ¿e wyró¿nia³y siê [one] na zbiorowych
borska i filolog Halina Olszewska. Wis³awa Szymborska bra³a udzia³ w opracowywaniu antologii
poezji bu³garskiej, która ukaza³a siê na polskim rynku ksiêgarskim w bie¿¹cym roku. Szymborska
znana jest w Polsce i w Bu³garii jako t³umaczka utworów poetyckich rewolucyjnego poety bu³garskiego N. Wapcarowa. W czasie swego pobytu w Bu³garii Szymborska zaznajomi³a siê z najnowszymi osi¹gniêciami literatury bu³garskiej.
56
W roku 1951 W. S z y m b o r s k a opublikowa³a w ¯yciu Literackim 17 sprawozdañ z lektury czasopism. Pozosta³ych artyku³ów jej autorstwa w sumie ukaza³o siê 7: Kolor spraw wa¿nych
[reporta¿ z wyjazdu do podkrakowskich S³omnik]. ¯ycie Literackie 1951, nr 7, s. 89; W tej samej
sprawie [trzy miniopowiadania-obrazki, ilustruj¹ce stan wiadomoci politycznej w USA, Francji
i Polsce]. Jw., 1953, nr 16, s. 1; Czego nie widaæ w szklanej kuli [gospodarka w Polsce Ludowej].
Jw., nr 52, s. 1; Narody pamiêtaj¹ [w 10 rocznicê wyzwolenia Pary¿a]. Jw., 1954, nr 35, s. 1; 1 Maja.
Jw., 1955, nr 18, s. 1; Sprawy graniczne. Jw., nr 28, s. 1; Malarstwo nie zadomowione. Jw., nr 51,
s. 6.
57
Z e c h e n t e r, Up³ywa szybko ¿ycie, s. 301. Dziennik przesta³ siê ukazywaæ z koñcem 1950
roku.
58
Dzia³em tym Szymborska zajmowa³a siê do r. 1966, kiedy w konsekwencji swego wyst¹pienia z partii zosta³a pozbawiona funkcji kierownika. Poniewa¿ jednak redaktor naczelny, W. Machejek, nie chcia³ zupe³nie zrywaæ wspó³pracy z Szymborsk¹, zaproponowa³ jej, by z wolnej stopy pisa³a dla ¯ycia felietony i recenzje. W ten sposób powsta³a rubryka Lektury nadobowi¹zkowe, któr¹ poetka prowadzi³a do 1981 r. (celowo piszê o powstaniu rubryki, nie za samego cyklu,
Szymborska bowiem recenzje zamieszcza³a w ¯yciu ju¿ od 1956 roku). Póniej Lektury ukazywa³y siê w Pimie, Odrze, a od 1993 r. w Gazecie Wyborczej. S. B a l b u s w biograficznym Szkicu do portretu powiêconym Wis³awie Szymborskiej (Dekada Literacka 1996, nr 3,
s. 1011) stwierdza, ¿e poetka publikowa³a swe felietony w ¯yciu Literackim do r. 1976, kiedy
po tzw. wypadkach radomskich zdecydowa³a, ¿e dalsza jej wspó³praca z tym pismem jest niemo¿liwa, i z³o¿y³a rezygnacjê (s. 10). Informacji tej nie potwierdza zawartoæ numerów ¯ycia Literackiego z lat 19761981.
59
Z e c h e n t e r, Up³ywa szybko ¿ycie, s. 328329.
60
Z e c h e n t e r, Nad wierszami Wis³awy Szymborskiej, s. 4.
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wieczorach poetyckich m³odej kadry krakowskiej 61. ladem tych spotkañ s¹ anonse
prasowe w rodzaju:
Najbli¿szy czwartek literacki wype³ni wieczór poetycki Wis³awy Szymborskiej, laureatki
nagrody artystycznej miasta Krakowa w 1954 r. i nagrody pañstwowej w 1955 r. Autorka dwóch
tomików wierszy pt. Dlatego ¿yjemy i Pytania zadawane sobie zaznajomi publicznoæ z najnowsz¹ swoj¹ twórczoci¹ poetyck¹. Czwartek Wis³awy Szymborskiej odbêdzie siê jak zwykle w Sali Odrodzenia Starego Ratusza o godz. 19. Wstêp wolny 62.

Jedno z takich spotkañ mia³o miejsce w r. 1952, o czym mo¿na dowiedzieæ
siê ze sprawozdania krakowskich studentek, opublikowanego w numerze 15 Po
prostu z 1952 roku. Spotkania autorskie odbywa³y siê równie¿ w ramach prac
Sekcji Poezji krakowskiego oddzia³u ZLP. Czytamy w relacji Leszka Herdegena:
14 II wyruszy³a z Krakowa grupa poetów w sk³adzie: Jerzy Horodyñski, Tadeusz Nowak,
Wis³awa Szymborska, Adam W³odek, Jerzy Zagórski, z Leszkiem Herdegenem jako prelegentem, aby w warszawskim Domu Literatury czytaæ swe utwory i s³uchaæ uwag wypowiadanych
przez warszawskich kolegów 63.

Z kolei Tadeusz liwiak pisa³ o poranku poezji Wis³awy Szymborskiej zorganizowanym w Starym Teatrze w Krakowie 64. Warto zauwa¿yæ, ¿e poetka znalaz³a siê tu w gronie znakomitych autorów. Pierwszy z zaplanowanych jako impreza
cykliczna poranków zosta³ bowiem powiêcony poezji Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego, kolejne za mia³y przedstawiaæ twórczoæ Jerzego Szaniawskiego,
Jana Kochanowskiego, Christiana Andersena, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima
i Federica Garcii Lorki.
Szymborska wspó³pracowa³a tak¿e z radiem, bior¹c udzia³ w tzw. kwadransach poetyckich 65.
Poza zajêciami redakcyjnymi w ¯yciu Literackim poetka razem z Iren¹
Garzteck¹ przygotowa³a do druku piewnik harcerski Dru¿yna piewa, wydany
przez Polskie Towarzystwo Muzyczne w Krakowie w 1955 roku. Znalaz³y siê w nim
bardzo ró¿ne teksty  od piosenek ludowych i wierszy Konopnickiej, Tuwima, Brzechwy, Ga³czyñskiego, Aleksandra Rymkiewicza po utwory m³odszych poetów:
Krzysztofa Gruszczyñskiego, Jacka Bocheñskiego, Jerzego Ficowskiego oraz autoL i c h n i a k, op. cit., s. 4.
Czwartek literacki Wis³awy Szymborskiej. G³os Wielkopolski [Poznañ] 1955, nr 230,
z 27 IX, s. 6. Zob. te¿ Wis³awa Szymborska dzi  na czwartku literackim. Ilustrowany Kurier Polski
[Bydgoszcz] 1955, nr 232, z 29 IX.  Anons w: Gazeta Krakowska 1955, nr 236, z 9 X.  Wieczór
autorski Wis³awy Szymborskiej. Ilustrowany Kurier Polski 1956, nr 215, z 8 IX. Jeszcze inny anons,
informuj¹cy o wieczorze autorskim pisarzy krakowskich, w którym prócz Szymborskiej brali udzia³:
T. Ho³uj, L. J. Kern, J. Kurek, J. Kurczab, T. Kwiatkowski, J. Zagórski, M. Za³ucki, mo¿na znaleæ
w tygodniku Od A do Z (1956, nr 24, z 10 VI, s. 4).
63
L. H e r d e g e n, Z krakowskiej Sekcji Poezji. ¯ycie Literackie 1952, nr 9, z 27 IV, s. 15.
64
T.  l i w i a k, M³oda Estrada Poetycka. Od A do Z 1955, nr 12, z 17 III, s. 2, 4.
65
W tygodniku Radio i wiat z 27 II 1952 (nr 9, s. 1) oraz z 12 XII 1954 (nr 50, s. 3)
mo¿na odnaleæ dwa anonse programów powiêconych poezji Szymborskiej. Pierwszy dotyczy³
audycji pt. Kobietom  matkom pieni (wiersze ró¿nych autorów: A. Kamieñskiej, T. Kubiaka,
W. Szymborskiej, A. Wa¿yka i in.), nadanej 9 III 1952 o godz. 11.10 w PR II w cyklu Poezja i muzyka; drugi  audycji przygotowanej przez Rozg³oniê Krakowsk¹, nadanej 16 XII 1954 w PR II
o godz. 19.25, powiêconej wierszom z nowo wówczas opublikowanego zbioru Pytania zadawane sobie.
61
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rów obcych, t³umaczone m.in. przez W³odka, Ficowskiego, liwiaka. Do kilku piosenek muzykê skomponowa³ W³adys³aw Szpilman. piewnik ten nie zawiera³ ¿adnych tekstów Szymborskiej. Udzia³ poetki w tym przedsiêwziêciu móg³ byæ zwi¹zany z faktem, ¿e w latach piêædziesi¹tych wspó³pracowa³a z Pañstwowym Wydawnictwem Muzycznym, gdzie do jej obowi¹zków nale¿a³o doprowadzenie do
stanu czytelnoci i elementarnej sprawnoci poetyckiej starych polskich przek³adów librett operowych (BSz 187). Wydawniczym rezultatem jej pracy by³o przygotowanie do druku romansów Micha³a Kleofasa Ogiñskiego z nutami na g³os
i fortepian 66 oraz publikacja pt. Rozkoszna Amaryli 67.
Od lipca 1954 nie ukaza³y siê w druku ¿adne nowe wiersze socrealistyczne
poetki. W latach 1955 i 1956 na ³amach ró¿nych czasopism pojawi³y siê natomiast
utwory, które  z wyj¹tkiem dwóch, zatytu³owanych: Piosenki z Bonn 68 oraz Srebrna kula 69  znalaz³y siê póniej w tomie Wo³anie do Yeti. Oprócz nich Szymborska
opublikowa³a dwa ¿artobliwe wiersze, których nigdy nie w³¹czy³a do ¿adnego
tomiku: Spowied królowej (na motywie starej angielskiej ballady) oraz Do swojego gospodarstwa mówi poetka. Pierwszy ukaza³ siê w styczniu 1956 w Szpilkach 70, drugi  w maju 1957 w nowo powsta³ym pimie Zebra 71. Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e dopiero rok 1956 przyniós³ wyrane zmiany we wszystkich
dziedzinach jej twórczoci. Wskazuje na to nie tylko nowa, nie maj¹ca nic wspólnego ze stalinowsk¹ propagand¹, tematyka wierszy, ale równie¿ inny repertuar
t³umaczonych tekstów. Szymborska zrezygnowa³a z t³umaczenia wierszy autorów komunistycznych, zaczê³a natomiast przek³adaæ utwory Alfreda de Musseta,
Jacquesa Préverta, Desanki Maksimovíæ i Charlesa Baudelairea. Zmieni³ siê tak¿e
charakter jej wypowiedzi publicystycznych, które ograniczy³a do recenzji ksi¹¿ek
w ¯yciu Literackim.
Czytelnym sygna³em radykalnej przemiany, jaka niew¹tpliwie musia³a dokonaæ siê w stosunku poetki do komunistycznej rzeczywistoci, by³ równie¿ list
skierowany przez ni¹ w grudniu 1956 do redakcji Przegl¹du Kulturalnego.
Domaga³a siê w nim publicznego zaanga¿owania ludzi zwi¹zanych z kultur¹
w sprawê przywrócenia dzia³alnoci zlikwidowanego w 1953 r. krakowskiego
Teatru Rapsodycznego 72. O tym, ¿e postawa Szymborskiej uleg³a zasadniczemu
M. K. O g i ñ s k i, Romanse. Wersjê polsk¹ tekstów oprac. W. S z y m b o r s k a. Kraków 1962.
Rozkoszna Amaryli: duet na sopran i bas z towarzyszeniem klawesynu (wed³ug rêkopisu
z r. ok. 1630). Oprac. Z. M. S z w e y k o w s k i, L. M. K a s z y c k i. Tekst stylizowany: W. S z y m b o r s k a. Kraków 1961.
68
¯ycie Literackie 1955, nr 6, z 6 II, s. 2.
69
Szymborska og³osi³a go w numerze 1 ¯ycia Literackiego z 1956 r. wraz z wierszami: Noc,
Hania, Jeszcze oraz Spotkanie.
70
Szpilki 1956, nr 2, z 15 I, s. 7.
71
Zebra 1957, nr 5, z 16 V, s. 3. By³ to studencki magazyn graficzno-literacki pod redakcj¹
T. liwiaka, ukazuj¹cy siê w Krakowie od 1 I 1957 do maja 1958, stworzony przy radzie Okrêgowej
ZSP. Na jego ³amach publikowali g³ównie poeci, którzy debiutowali oko³o r. 1955: cz³onkowie Grupy Muszyna (Harasymowicz, liwiak), ponadto Czycz, Bursa, Powiatowska oraz ci, którzy  jak
T. Karpowicz  wznowili w r. 1956 aktywnoæ literack¹ (zob. Polskie ¿ycie artystyczne w latach
19451960. Red. A. Wojciechowski. Wroc³aw 1992). W. S z y m b o r s k a, poza publikacj¹ wiersza, opracowa³a jeszcze dla Zebry (1957, nr 13, z 7 X, s. 1011) dowcipne zestawienie fragmentów pamiêtników J. Ch. Paska i S. Pepysa zatytu³owane W jednym wieku.
72
W. S z y m b o r s k a, A co z Teatrem Rapsodycznym? Przegl¹d Kulturalny 1956, nr 50,
z 1319 XII, s. 11.
66
67
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przewartociowaniu, wiadczy nie tylko treæ listu, ale przede wszystkim ironiczny i bezporedni ton wypowiedzi, zdecydowanie ró¿ny od stylu artyku³ów
poetki z lat poprzednich.
W kontekcie wszystkich tych zmian, zachodz¹cych w literackiej dzia³alnoci Wis³awy Szymborskiej od r. 1954, mo¿na powiedzieæ, ¿e wydany w lipcu
1957 trzeci jej tom wierszy  Wo³anie do Yeti  by³ ju¿ nie tyle znakiem, ile
literackim potwierdzeniem prze³omu poetyckiego i zapocz¹tkowa³ nowy etap
jej twórczoci.
ANEKS

Juwenilia poetki
Wiersze opublikowane przez poetkê przed debiutem ksi¹¿kowym nie by³y dot¹d prezentowane
w ca³oci. Piêæ z nich przedrukowa³a Szymborska w kolejnych wyborach poezji 73. Fragmenty innych znaleæ mo¿na u Adama W³odka, Jacka £ukasiewicza i Wojciecha Ligêzy 74. Wiêkszoæ jednak
pozostaje rozproszona po czasopismach. Mo¿na równie¿ przypuszczaæ, ¿e czêæ juweniliów  nieznana  znajduje siê w prywatnych zbiorach autorki.
Wed³ug informacji Adama W³odka, w tece rêkopisów i wycinków prasowych zawieraj¹cych
wiersze Wis³awy Szymborskiej z lat 19451948 by³o ponad 30 tekstów (WD 152153) 75 . Kwerendy pozwoli³y mi odnaleæ 23 utwory (podajê wed³ug kolejnoci powstania):
1. Krucjata dzieci  Pierwodruk: Dziennik Polski 1945, nr 53, z 28 III, s. 3 (dodatek Walka,
nr 5). Przedruk: wietlica Krakowska 1946, nr 19, z 1 X, s. 295. Wiersz powsta³ w 1944; datê
pozwala ustaliæ adnotacja pod tekstem w wietlicy Krakowskiej. Tytu³: Krucjata dzieci || wietlica Krakowska: Dzieci warszawskie.
2. O co wiêcej  Pierwodruk: Dziennik Polski 1945, nr 85, z 2 V, s. 5 (dodatek Walka,
nr 10). Przedruki: wietlica Krakowska 1946, nr 5, z 1 III, s. 73; Naprzód 1946, nr 84, z 2 V, s. 7
(kolumna zespo³u literackiego Inaczej). Wiersz powsta³ w 1944; datê pozwala ustaliæ adnotacja
pod tekstem w wietlicy Krakowskiej.
3. Szukam s³owa  Pierwodruk: Dziennik Polski 1945, nr 39, z 14 III, s. 3 (dodatek Walka,
nr 3). Przedruk: wietlica Krakowska 1946, nr 19, z 1 X, s. 295. Wiersz powsta³ w 1945; datê
pozwalaj¹ ustaliæ zarówno adnotacja pod tekstem w wietlicy Krakowskiej, jak i informacje podane w WD 147149. Tytu³: Szukam s³owa || maszynopis: Jacy?
4. *** (wiat umielimy kiedy na wyrywki...)  Pierwodruk: Dziennik Polski 1945, nr 72,
z 19 IV, s. 3 (dodatek Walka, nr 8). Przedruki: wietlica Krakowska 1946, nr 16, z 15 VIII,
s. 243; Wiersze wybrane (1964); Poeci polscy. Wis³awa Szymborska; Wiersze wybrane (2000);
Wiersze wybrane (2002); Wiersze wybrane (2004); Debiuty poetyckie 19441960. Utwór powsta³
73
W. S z y m b o r s k a: *** (wiat umielimy kiedy na wyrywki...)  w: Wiersze wybrane (Warszawa 1964), Poeci polscy. Wis³awa Szymborska [wybór poezji] (Warszawa 1970), Wiersze wybrane
(Wybór i uk³ad Autorki. Kraków 2000 i 2002), Wiersze wybrane (Wybór i uk³ad Autorki. Wyd. nowe,
rozszerz. Kraków 2004) oraz Debiuty poetyckie 19441960. Wiersze, autointerpretacje, opinie krytyczne (Wybór i oprac. J. K a j t o c h, J. S k ó r n i c k i. Warszawa 1972); Pamiêæ o wrzeniu 
w: Wiersze wybrane (1964); Pamiêæ o styczniu  w: Wiersze wybrane (1964); Wyjcie z kina  w:
Wiersze wybrane (1964), Poeci polscy. Wis³awa Szymborska, Wiersze wybrane (2000, 2002 i wyd.
nowe, rozszerz.: 2004) oraz Debiuty poetyckie 19441960; Czarna piosenka  w: Wiersze wybrane
(1964), Wiersze wybrane (2000, 2002 i wyd. nowe, rozszerz.: 2004) oraz Debiuty poetyckie 1944
1960.
74
WD.  £ u k a s i e w i c z, op. cit.  L i g ê z a, op. cit.
75
W spucinie po W³odku zgromadzonej w zbiorach Bibl. Jagielloñskiej brak wspomnianej
teki. Znajduje siê ona najprawdopodobniej w posiadaniu Wis³awy Szymborskiej, która sama uporz¹dkowa³a archiwum Adama W³odka i przekaza³a je Bibliotece.
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w 1945 (WD 151; Debiuty poetyckie 19441960, s. 221). Tytu³: *** || wietlica Krakowska:
Wiedza o wiecie.
5. Pokój  Pierwodruk: Dziennik Polski 1945, nr 104, z 21 V, s. 5 (dodatek Walka, nr 11).
Przedruk: wietlica Krakowska 1946, nr 19, z 1 X, s. 295. Wiersz najprawdopodobniej, jak wskazuje adnotacja przed tekstem, zosta³ napisany 6 V 1945.
6. Janko Muzykant  Pierwodruk: Inaczej. Jednodniówka literacko-spo³eczna. Kraków 1945
(wrzesieñ), s. 8. Przedruk fragmentu (w. 2639), pt. Fragment poematu: wietlica Krakowska
1946, nr 19, z 1 X, s. 295. Wiersz powsta³ w 1945 (WD 153).
7. Fragment poematu  Wiersz stanowi fragment Janka Muzykanta. Wydaje siê jednak, ¿e
mo¿na go traktowaæ jako osobny utwór: wydrukowany w wietlicy Krakowskiej wraz z Lini¹
¿ycia i Zaduszkami, tworzy now¹ kompozycyjn¹ ca³oæ. Poza tym wyodrêbnienie i powtórzenie tego
fragmentu przez poetkê wskazuje, ¿e by³ dla niej szczególnie istotny. Mniej istotne by³o natomiast,
z jakiego poematu czy z jakiej wiêkszej ca³oci pochodzi, skoro autorka nie zaznaczy³a tego w tytule. Pierwodruk fragmentu jako osobnego wiersza: wietlica Krakowska 1946, nr 19, z 1 X, s. 295.
Wiersz powsta³ w 1945 (zob. notê do wiersza Janko Muzykant).
8. Z Autobiografii Dnia  Pierwodruk: Odrodzenie 1946, nr 5, z 3 II, s. 4 (kolumna M³odzi
poeci krakowscy). Wiersz napisany w 1945 (WD 159). Tytu³: Z Autobiografii Dnia || WD 159:
Z autobiografii Dnia.
9. Wyjcie z kina  Pierwodruk: Wiersze wybrane (1964), s. 9. Przedruki: Poeci polscy. Wis³awa
Szymborska; Wiersze wybrane (2000); Wiersze wybrane (2002); Wiersze wybrane (2004); Debiuty
poetyckie 19441960. Wed³ug informacji W³odka wiersz powsta³ w 1945 (WD 159) i nale¿a³ do
cyklu Z Autobiografii Dnia. W tomie Debiuty poetyckie 19441960 pod tekstem wiersza data:
1946. Zosta³a ona podana redaktorom niew¹tpliwie przez Wis³awê Szymborsk¹ (autorzy sami przygotowali wybór wierszy i ustalili kolejnoæ, w jakiej s¹ wydrukowane, w wiêkszoci kieruj¹c siê
intencj¹ przypomnienia trzech utworów z pierwszego i kolejnych trzech z aktualnego okresu twórczoci, s. 6).
10. Linia ¿ycia  Pierwodruk: wietlica Krakowska 1946, nr 19, z 1 X, s. 295. Wiersz powsta³ prawdopodobnie w 1946.
11. Zaduszki  Pierwodruk: wietlica Krakowska 1946, nr 19, z 1 X, s. 295. Wiersz powsta³
prawdopodobnie w 1946.
12. Miejsce na pomnik. (Fragment poematu Wêdrówki)  Pierwodruk: Pokolenie 1947, nr
1, z 1530 I, s. 3. Przedruk: Dziennik Literacki 1948, nr 6, z 511 II, s. 1. Wiersz napisany w 1946
(WD 155). W Pokoleniu wiersz zosta³ wydrukowany prawdopodobnie z wieloma omy³kami, dlatego za w³aciwy tekst nale¿a³oby uznaæ wersjê opublikowan¹ w Dzienniku Literackim. Tytu³:
Miejsce na pomnik. (Fragment poematu Wêdrówki) || pierwodruk: Miejsce na pomnik.
13. Ulica Polna  Pierwodruk: Pokolenie 1947, nr 1, z 1530 I, s. 3. Wiersz opublikowany
w jednej kolumnie z wierszem Miejsce na pomnik, datowanym na r. 1946  powsta³ prawdopodobnie w tym samym roku.
14. Szycie sztandaru. Z poematu Wêdrówki  Pierwodruk: Echo Tygodnia 1949, nr 2,
z 9 IV, s. 2. Wiersz napisany prawdopodobnie w tym samym czasie co poemat Wêdrówki, tj. w 1946
(WD 155).
15. Zwyciêstwo  Pierwodruk: Dziennik Literacki , z 1319 VI, s. 3. Wiersz napisany w 1946
(WD 157 oraz 300, przypis 12).
16. Czarna piosenka  Pierwodruk: Wiersze wybrane (1964), s. 10. Przedruki: Wiersze wybrane
(2000); Wiersze wybrane (2002); Wiersze wybrane (2004); Debiuty poetyckie 19441960. Wed³ug
W³odka utwór móg³ nale¿eæ do poematu Wêdrówki, powsta³ego w 1946 (WD 156). W tomie Debiuty poetyckie 19441960 pod tekstem utworu data: 1947, najpewniej podana przez autorkê (zob. notê
do wiersza Wyjcie z kina).
17. Powrót ¿alu  Wiersz (fragment wiersza?) z nieog³oszonego rêkopisu. Tekst z: WD 154.
W³odek okrela czas powstania na 1947 (WD 154).
18. Pamiêæ o wrzeniu 1939  Pierwodruk: Dziennik Literacki 1948, nr 2, z 814 I, s. 7.
Przedruk: Wiersze wybrane (1964), s. 6. Utwór powsta³ prawdopodobnie w 1948. Tytu³: Pamiêæ
o wrzeniu 1939 || Wiersze wybrane (1964): Pamiêæ o wrzeniu.
19. Poca³unek nieznanego ¿o³nierza  Pierwodruk: Dziennik Literacki 1948, nr 2, z 814 I,
s. 7. Przedruki: Dlatego ¿yjemy. Warszawa 1952; wyd. 2: 1954. Wiersz powsta³ prawdopodobnie
w 1948. W tomie Dlatego ¿yjemy poetka przedrukowa³a tylko dwie ostatnie strofy utworu, z istotnymi zmianami.
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20. Pamiêæ o styczniu 1945  Pierwodruk: Dziennik Literacki 1948, nr 3, z 1521 I, s. 1.
Przedruk: Wiersze wybrane (1964), s. 7. Utwór powsta³ prawdopodobnie w 1948. Tytu³: Pamiêæ
o styczniu 1945 || Wiersze wybrane (1964): Pamiêæ o styczniu.
21. Transport ¯ydów 1943  Pierwodruk: Dziennik Literacki 1948, nr 17, z 25 IV  1 V, s. 2.
Wiersz napisany prawdopodobnie w 1948.
22. Niedziela w szkole  Pierwodruk: Dziennik Literacki 1948, nr 42, z 1723 X, s. 1. Wiersz
powsta³ prawdopodobnie w 1948.
23. Erotyk ¿artobliwy  Koñcowe strofy wiersza nie publikowanego przez poetkê. Tekst z:
WD 157. Wed³ug W³odka wiersz powsta³ przed 1949 (WD 152, 157).
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FROM LOOKING FOR WORDS TO CALLING OUT TO YETI.
WIS£AWA SZYMBORSKAS 19451957 LITERARY BIOGRAPHY
The article is a part of doctoral dissertation on Wis³awa Szymborskas 19451957 literary
creativity. As settled during search queries in libraries and archives, it accurately presents the
poetess biographical and literary data which refer respectively to the period of juvenilia and her
work to complete the first, unpublished collection of poems, the years of socialist realist literary
creativity, and the period of ideological transformation closed with the date of publishing of the
collection Calling out to Yeti. As far as its theme is concerned, the article includes pieces of poetry
and journalistic and translation activities, and its background is the then cultural events directly
referring to the figure of the poetess. An annex to the article contains a bibliographical description of
Szymborskas 23 juvenilia.

