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Wisława Szymborska, Kraków 2009, fot. Wikimedia Commons
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że patronką roku 2023 będzie Wisława
Szymborska. W 2023 roku obodzić będziemy 100-tną rocznicę jej urodzin.
Poetka urodziła się drugiego lipca 1923 roku w Kórniku w Wielkopolsce. Jest
laureatką literackiej Nagrody Nobla (1996), została również uhonorowana
najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego. Jej wiersze
przetłumaczono na ponad czterdzieści języków.
Jubileusz będzie szczególnie świętowany w Krakowie, mieście, gdzie Wisława
Szymborska spędziła większość swojego życia i gdzie działa Fundacja powołana na
podstawie zapisu testamentowego poetki, która opiekuje się jej spuścizną.
Organizowane będą też liczne wydarzenia literackie w kraju i za granicą.

*
Wiersz współczesnego brytyjskiego poety Michaela Swena, napisany pod wpływem
twóczości Wisławy Szymborskiej w tłumaczeniu Anny Marii Mickiewicz z Londynu.
Hołd dla Wisławy Szymborskiej
Kiedy to wszystko się rozpada
lub spala się
lub zastyga
(naukowcy jeszcze nie uzgodnili)
Która z tych rzeczy się stanie),
to mało prawdopodobne
że wszystko zniknie.
Na pewno pozostanie,
dryfując tu i tam
przez niezgłębione zakątki
roztrzaskanej przestrzeni,
trochę małych pamiątek
tego, kim byliśmy.
Może kilka taktów
z trzeciej partii;
kilka spinek do włosów;
bluzka dziecięca

wciąż się kręci;
horoskop;
koń Tang;
czyjaś ostatnia pieszczota;
i jeden z twoich wierszy.
© Michael Swan 2019,
tłum. Anna Maria Mickiewicz
Fragment książki Joanny Sokołowskiej-Gwizdka „Teatr spełnionych nadziei. Karki z
życia emigracyjnej sceny (Novae Res 2016) na temat spektaklu teatralnego, który
powstał w Toronto inspirowanego twórczością Wisłąwy Szymborskiej.

*
Wisława Szymborska – poetycki portret Noblistki
Salon Poezji i Muzyki wystawił„Szymborską”[1] po raz pierwszy w 1996 roku, kiedy
poetka otrzymala Nagrodę Nobla. Był to wieczór poświęcony poezji, powstały
spontanicznie i na gorąco, przygotowany w ogromnym tempie i zaprezentowany w
Konsulacie Generalnym w Toronto. W niedługim czasie, miało miejsce drugie
przedstawienie, wzbogacone o oprawę muzyczną przez Jerzego Boskiego i Dariusza
Króla. Odbyło się ono w nowo otwartej, a później znanej, cenionej i kulturotwórczej
Galerii PKO w Toronto na Bloor Street West, w pięknej przestrzeni ze specjalnie do
tego celu zaaranżowaną widownią, pośród rzeźb aktualnej ekspozycji. Potem doszedł
obraz. Spektakl z monologu jednego aktora, przerodził się w widowisko słowno-

muzyczne, pełne krakowskich klimatów.
Maria i Agata zwróciły się do Leszka Szurkowskiego, fotografika i grafika
komputerowego, w którego archiwum znalazły miejsca korespondujące z wierszami
Szymborskiej.
Maria Nowotarska:
Niektóre momenty tego przedstawienia niosą szczególną siłę ekspresji. Np.
fotografia przedstawiająca wejście do katakumb kościoła Pijarów, na końcu ulicy Św.
Jana, przywołuje moje wspomnienia. Gdy byłam dzieckiem, może jeszcze podczas
okupacji, w okresie wielkanocnym, odwiedzało się groby Chrystusa w kościołach. W
podziemiach koscioła Pijarów, był jeden z najpiękniejszych grobów, jakie pamiętam,
zawsze pełen białych kwiatów. Widzę bramę, prowadzącą do katakumb, która przy
całym bogactwie tego barokowego kościoła, była dramatycznie smutna. I właśnie tak
ją sfotografował Leszek Szurkowski.
***
Agata mówi przejmujący wiersz „Koniec świata”, prawie jej nie widać, wtapia się
w czarną bramę. Obraz wywołuje duże wrażenie.
Podobnie komponuje się obraz cmentarza żydowskiego, ze „ścianą płaczu”
zbudowaną ze starych nagrobków, z wierszem „W zaplombowanych wagonach”, z
muzyką z żydowskimi elementami. Agata stoi na tle ściany, śpiewa o stukocie kół
pociągu, wymienia imiona, widz odnosi wrażenie jakby poezja była zwielokrotniona
poprzez siłę różnych środków wyrazu.
W spektaklu pojawiają się mniej dramatyczne elementy, spacer dorożką po
Krakowie, zaułki i tajemnice miasta, poezja zostaje wzbogacona poprzez elementy
teatralne. Np. w wierszu o kobiecie zranionej przez utraconą miłość, która umarła,
choć fizycznie żyje. Na scenie pojawia się okno pełne kwiatów na ulicy Kanoniczej.
Widz domyśla się, że bohaterka wiersza jest w środku. Agata, prawie niewidoczna,
stoi pod oknem, po czym wchodzi do środka i czesze włosy, które rosną za każdym
pociągnięciem grzebienia.
Agata w spektaklu nie gra Szymborskiej, nie udaje poetki. Jest po prostu

człowiekiem pochłoniętym jej poezją. Za pomocą słów porozumiewa się i wyraża
swoje uczucia. Sama wybierała teksty, bo jak twierdzi, nie umie mówić wiersza,
którego nie rozumie.
Agata Pilitowska:
W spektaklu tym są wiersze, do których jestem bardzo przywiązana. Czym częściej je
mówię, tym bardziej cieszę się, że mogę je przekazać. Spotkałam się z wieloma
komentarzami, że spektakl zbliża odbiorcę do Szymborskiej i sprawia, że poetka
staje się bardziej zrozumiała. Ja sama też tego doświadczyłam, myślę, że dzięki temu,
że weszłam głębiej w przedstawienie, bardziej czuję i rozumiem tę poezję.
Co jeszcze kierowało moim wyborem? Chciałam pokazać piękno słowa i podzielić się
tym z widzem. Wybrałam wiersze z różnych tomików, aby widz mógł poznać różne
etapy twórczości Szymborskiej. Myślę jednak, że najważniejszą rzeczą, którą mam
nadzieję udało mi się uchwycić, jest wyraźna i odrębna, specyficzna dla Szymborskiej
filozofia życia, zainteresowanie szczegółem, stosunek do ludzi, uczuć. Niektórzy
mówią, że poetka jest zimna, ale ja tego w jej twórczości nie widzę. Szymborska
pokazuje w swoich wierszach ulotność życia, oddaje te chwile, w których człowiek
jest na ziemi, poddaje pod dyskusję, czy my jesteśmy tylko doświadczalnym
materiałem, kontrolowanym przez jakąś niewidzialną siłę. Jej wiersze są proste w
konstrukcji, ale skomplikowane w treści i wieloznaczne.
***
Przedstawienie grane było w wielu miejscach, począwszy od Toronto i
Mississaugi[2], przez Montreal[3], do Calgary, Edmonton i Winnipeg, a skończywszy
na Buffalo, Waszyngtonie, San Diego, czy Phoenix w Arizonie. Agata Pilitowska
zapraszana była na Uniwersytety w Calgary[4], Edmonton i Buffalo. Wszędzie
przedstawienie było przyjmowane z dużym aplauzem i to zarówno w wersji polskiej,
jak i angielskiej, w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Wyróżniono je nawet jako
jedno z siedmiu najciekawszych wydarzeń artystycznych 1997 roku w Calgary.
Agata Pilitowska występowała też w ramach International Writers Festival w
Ottawie[5], gdzie miała miejsce prezentacja kultur nowych krajów członkowskich
Unii Europejskiej. Spektakl pokazujący twórczość Noblistki był jedynym, który

przedstawił na szerokim, międzynarodowym forum polską kulturę.
Maria Nowotarska:
„Szymborska” według mnie najlepiej została pokazana właśnie w Ottawie. Pojechał z
nami Krzysztof Sajdak – specjalista od światła i dźwięku. Stworzył on wyrazisty
obraz przestrzeni. Agata była oświetlona jednym reflektorem, który za nią chodził i
ją ujawniał. Dało to bardzo piękny efekt artystyczny.

*
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Książkę Joanny Sokołowskiej-Gwizdka można kupić przez Amazon lub
bezpośrednio od autorki klikając na okładkę książki na głównej stronie
magazynu „Culture Avenue”. W Polsce książka jest dostępna w księgarniach,
po uprzednim zamówieniu.
*
Zobacz też:
Spotkanie z Wisławą Szymborską

„Teatr spełnionych nadziei” – opowieść o polskim teatrze w Toronto.

Więcej niż monografia. „Teatr spełnionych nadziei” Joanny Sokołowskiej-Gwizdka.

