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Performatywny potencjał Logos 
jako element agitacyjno-propagandowej formuły 

socrealistycznych tomików Wisławy Szymborskiej

„[...] świat się zmienia i od słów, 
 nie tylko słowa od świata”.

(W. Myśliwski Ucho igielne, Kraków 2018, s. 73–74)

Główną cechą języka propagandy jest już w jej założeniach skuteczność perswazyj-
na, oczekiwanie na ukierunkowany efekt i działanie, jakie wywoła i jakie osiągnie 
konkretny, szczególnie językowy, choć nie tylko, przekaz. Słowa mają nieść ładunek 
ideowo-emocjonalny, przynosić pożądany, realny skutek, sprawiać, by odbiorca pod 
ich wpływem zmieniał nie tylko swój sposób myślenia i światopogląd, ale także, 
zwłaszcza – modus operandi. Włożenie debiutanckich zbiorów Szymborskiej, tomów 
Dlatego żyjemy i Pytania zdawane sobie, niewątpliwie zaangażowanych w nową so-
cjalistyczną wizję rzeczywistości, do szuflady z napisem „propaganda” byłoby chyba 
jednak zbyt daleko idącym uproszczeniem. Myślę, że warto i trzeba rzecz pogłębić 
i zniuansować, gdyż u podstaw nowomowy z jednej strony, a wierszy Szymborskiej 
z tego okresu wykorzystujących w dużym stopniu język propagandy i na pozór po-
dobne sformułowania i typy wypowiedzi – z drugiej, leżą jednak odmienne założenia 
i fundamenty myślowe. O ile bowiem w wersji oficjalnej język to wyłącznie użyteczne 
narzędzie do manipulowania świadomością, o tyle w jej ówczesnej poezji odnajdziemy 
coś więcej. Jej podstawę bowiem wydaje się stanowić nie pragmatyczny efekt spraw-
czy, ale wiara w słuszność idei, obdarzonej mocą i usankcjonowanej nadrzędną racją 
moralną. A to z kolei wyraża się także w przekonaniu, że dysponuje potęgą boskiego 
niemalże Logos, „stań się!”, rozumianego nawet szerzej, bo w odniesieniu do zawartej 
w nim domeny znaczeń, wartości, sensów i wyobrażeń, które przybierają charakter 
imperatywu oddziałującego na świadomość, a poprzez nią – na rzeczywistość. Słowo 
zostaje wówczas wsparte i ukonstytuowane autorytetem rozumianej na sposób pla-
toński idei, jaka za nim stoi, i która w sposób jednoznaczny obliguje i zobowiązuje 
do podjęcia określonych, wskazanych w wypowiedzi działań, by ideowy wzorzec 
zrealizować w świecie materii. Nie jest przy tym istotna forma przekazu, który nie musi 
być rozkaźnikiem, lecz może pozostawać wyłącznie sugestią, życzeniem czy zachętą, 
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gdyż performatywną siłę sprawczą ma nie sformułowanie samo w sobie i jego kształt 
językowy, ale leżące u jego podstaw założenie, że idea to rodzaj wewnętrznego dro-
gowskazu i powołania. I z taką sytuacją, co postaram się wykazać, mamy do czynienia 
w dwu pierwszych tomikach poetyckich Wisławy Szymborskiej, w których widać 
gorliwość neofity, świeżo nawróconego i przekonanego do nowej wiary, gotowego 
z przekonaniem partycypować w jej głoszeniu, a nie tylko cynicznie i koniunkturalnie 
z pomocą socjomanipulacyjnych technik i sztuczek powielać i utrwalać jej dogmaty, by 
zakorzeniły się w umysłach w postaci dających władzy rząd dusz – szablonów i klisz, 
a co za tym idzie – określonych, antycypujących działania, nastawień i przeświadczeń. 
Jest to zatem punkt wyjścia, kiedy idea nie przybrała jeszcze postaci ideologii, nie 
weszła w etap całkowicie pustej myślowo nowomowy, choć wykorzystuje podobne 
i w przeważającej większości dość prymitywne mechanizmy i chwyty, o których 
napisano już wiele1 i którymi tu nie będę się z powyższych względów zajmować. 
Postaram się za to na przykładzie tej twórczości wskazać różnice dzielące performans 
ideowy i ideologiczny (czy może lepiej – zideologizowany), a przede wszystkim, 
co za tym idzie – odmienne postawy i systemy wartości będące ich źródłem. Nie 
będziemy mieli więc tutaj do czynienia z podręcznikowym przypadkiem użycia tzw. 
drewnianego języka, charakterystycznego dla oficjalnych komunikatów i wystąpień 
w systemach totalitarnych, o którego specyfice pisze jego badaczka Françoise Thom, 
że „charakteryzuje się pewną liczbą cech gramatycznych, składniowych i stylistycz-
nych [...] i [...] jest [...] zjawiskiem dającym się łatwo identyfikować, zjawiskiem 
o wyraźnych, choć niezbyt poddających się definiowaniu rysach”2. Miejsca wspólne, 
takie jak jednoznaczne i biegunowe wartościowanie, rytualizację języka, utylitaryzm 
z jednej a myślenie w kategoriach magicznych z drugiej strony3, oczywiście można 
wskazać, jednak znów podstawowa różnica będzie zasadzała się na odmiennych prze-
słankach aksjologicznych i teleologicznych, gdyż w pierwszym przypadku będzie to 
przede wszystkim pragmatyczna chęć formatowania umysłów, zwalniania ich z kry-
tycznego rozumowania i sterowania nimi, w drugim – wynikające z autentycznego, 
szczerego, a nie tylko deklaratywnego i koniunkturalnego zaangażowania w ideową 
pracę u podstaw – dążenie do przekształcania sposobu myślenia w kierunku czynnego 
udziału w dziele budowania nowej rzeczywistości, gdyż również debiutanckie tomiki 
Szymborskiej przenika wiara w to, że, jak pisał Michał Głowiński o „socrealistycznej 
sielance”, „przodująca ideologia zaprojektowała świat idealny, a wielcy przywódcy 
zrozumieli sens dziejów i wcielają jej zasady w życie”4. Jeśli idzie o nastawienia samej 
poetki, możemy tu nawet mówić o sui generis performatywnej wizji świata, w którą 
wpisana jest interaktywna zależność między słowem a rzeczywistością, mającą pod 
jego wpływem ulegać postulowanym przemianom. Wiara w słuszność propagowanych 

1 Zob. m. in. M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, 
Open, Warszawa 1992; M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Pen, Warszawa 1990; M. Gło-
wiński, Zła mowa. Jak nie dać się propagandzie, Wielka Litera, Warszawa 2016.

2 F. Thom, Drewniany język, konsultacja i posłowie M. Głowiński, tłum. I. Bielicka, Wydawnic-
two CDN, Warszawa 1990, s. 10.

3 Zob. M. Głowiński, Nowomowa po polsku.
4 M. Głowiński, Rytuał i demagogia, s. 135.
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treści ideowych obliguje do uczciwości wobec odbiorcy, stając się w tym kontekście 
głównym zobowiązaniem i warunkiem brzegowym dla poety idealisty, a jednocześnie 
orędownika i wyraziciela idei, który pragnie ujrzeć jej zmaterializowaną, wcieloną 
postać: „Żeby choć jeden wiersz – żarliwie pragnę – / z takim uśmiechem nieść do wsi 
i fabryk, / cudzą radością być – uradowaną. // Gdybyś te słowa spalił, płomień szedłby 
wysoko, / bo jest w nich niecierpliwy o nowe wiersze niepokój / i troska nienajbłahsza. 
I miłość”5. Emocjonalny ton wypowiedzi nie jest jednak u Szymborskiej podyktowany 
tylko względami czysto utylitarnymi, mimo że pozostaje zgodny z jednym z podsta-
wowych zaleceń propagandy głoszącym, że:

[...] skuteczny wpływ opiera się na kontrolowaniu uczuć i przestrzega prostej zasady: 
wzbudź w odbiorcach określone emocje, a następnie podsuń im sposób reakcji na te 
emocje, który – tak się składa – pokrywa się z działaniem, do którego próbujesz ich 
nakłonić6.

W debiutanckich zbiorkach noblistki nie czuje się tego intencjonalnego wyracho-
wania, jej wiersze agitacyjne mają bardziej charakter wyznań niż pouczeń, co zresztą 
potwierdza tezę o utożsamianiu idei, o której słuszności jest się przekonanym, z Lo-
gos nadającym jej widzialną postać. Język i styl egzaltowanej pensjonarki opowiada-
jącej o swojej pierwszej miłości i idealizującej jej obiekt świadczą paradoksalnie na 
korzyść poetki, której naiwne zaangażowanie, mimo rażącej hasłowości niektórych 
sformułowań, wydaje się autentyczne i szczere. Dowodem na to mogą być także – 
sąsiadujące dość niespodziewanie z agitacyjnymi – wiersze miłosne, jakie znalazły 
się w zbiorze Pytania zadawane sobie, a więc jednym z dwóch, obok Dlatego żyjemy, 
omawianych tomików o formule jednoznacznie agitacyjnej, zaangażowanej ideowo.

Jedną z głównych cech nowomowy zaś jest bez wątpienia świadoma rezy-
gnacja z pełnej pasji edukacji na rzecz indoktrynacji, co oznacza między innymi 
zastępowanie logicznego wynikania między przesłankami a wnioskami celowym 
logicznym błędem odwróconej akcydentalizacji, kiedy konkluzje wyprowadzane 
są z niezwiązanych z nimi założeń, z czym spotykamy się we wczesnych wierszach 
Szymborskiej stosunkowo rzadko7. Perswazyjność wiąże się dla niej bowiem wła-

5 W. Szymborska, Osobiste, [w:] taż Dlatego żyjemy, Czytelnik, Warszawa 1952, s. 34.
6 A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, 

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004, s. 49.
7 Być może jednak, nawet przy czystym ideowo punkcie wyjścia, każdy zamiar upowszech-

niania idei sprawia, że – odwrotnie proporcjonalnie do intencji i starań – uniknięcie takich 
błędów nie jest możliwe, ich pojawienie się ma jednak charakter bardziej przypadkowy niż 
celowy, wynikający z metajęzykowej świadomości wykorzystanej w niecnym najczęściej celu 
narzucenia odbiorcy określonego przekazu. Tak dzieje się na przykład w wierszu Dowódca 
kompanii strzelców – Koleganow, którego treść, przy całej poruszającej wiarygodności opisy-
wanej sytuacji i postaci, w żaden sposób nie uzasadnia hasłowej puenty, dla której jest tylko 
pretekstem: „Już kul poświstu nie słyszał, / schwytany w obręcz wystrzałów. / Dymów natarcia 
nie widział. / Był już w ciemności i ciszy, / gdy mówił garstce żyjących: / Gwardziści się nie 
cofają. / Zginiemy? – Naród zostanie. / On wszystko widzi i słyszy” (tomik Dlatego żyjemy, 
Warszawa 1954, s. 3–4).
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śnie z idealistycznie pojmowaną misją edukacyjną, jakiej celem jest przejrzysta, 
obrazowa i weryfikowalna empirycznie eksplikacja i egzemplifikacja przedsta-
wianych tez połączona z wynikającą z niej, często nawet nie wyrażaną expressis 
verbis zachętą do działania, do przekuwania słów w czyny, bo nie ma takiej po-
trzeby, gdy samo słowo jest utożsamiane z czynem stając się, jako takie, obiektem 
osobnego kultu. Dla obrońców Stalingradu – wymienionych z nazwisk żołnierzy, 
którym dedykuje Szymborska otwierający tomik Dlatego żyjemy minicykl pod 
tym samym tytułem (z adnotacją „Notatki z lektury materiałów historycznych 
o obronie Stalingradu”) taki sposób widzenia świata wydaje się oczywistością, 
a trybut z życia hołdem dla wypełniającej go i nadającej mu sens idei, a przede 
wszystkim dowodem najwyższego stopnia jej uwewnętrznienia, kiedy słowo owo-
cuje całopalną ofiarą z siebie samego, tragicznym performansem jako ostatecznym 
wyrazem sprawczej mocy Logos:

W maszynie, w pełni akcji,
ucicha warkot motoru.
Trzeba wyskoczyć. Lub zginąć.
Zginąć. Ale najdrożej.
Lotnik spadając mierzy
w węzeł niemieckich taborów.
Wstrząsnęły frontem wybuchy.
On do nich życie dołożył8.

Mamy tu zresztą do czynienia z zależnością dwustronną i reakcją zwrotną w stronę 
przeciwległego wektora, gdyż tragizm wojennych śmierci służy w tych wierszach 
także jako uzasadnienie dla pełnych patosu deklaracji o nadrzędności idei, które są 
większe od jednostkowego istnienia i których zwerbalizowanie oznacza dawanie 
życia słowu, jakie je wyraża. Dowodem tej prawdy, pomijając kwestię rażącej bez-
pośredniości uproszczonego propagandowego przekazu9, są żołnierze umierający 
w płonącym czołgu z międzynarodówką na ustach, podczas gdy pieśń, jak chciałoby 
się powiedzieć słowami wieszcza, uchodzi cało: „Potem dym zmieszał się z pie-
śnią”10. Aktywistyczny, performatywny stosunek do słowa pozwala przekroczyć 
granice śmierci, pokonuje ją w pewien sposób, na wzór religijny niemalże wyraża 
triumf nad nią i zwycięstwo idei, w którą się wierzy, jak w wierszu poświęconym 
„Pamięci Proletariatczyków straconych 28 stycznia 1886 r. na stoku Cytadeli”:

8 W. Szymborska, Lotnik myśliwiec – Rogalski, [w:] taż Dlatego żyjemy, s. 4.
9 Trudno posądzać Szymborską o brak konceptu myślowego i językowej finezji, zatem jedynym 

przekonującym wyjaśnieniem łopatologii przekazu może być świadoma z nich rezygnacja, 
dokonywana w imię większej sprawy, na ołtarzu której składa się ofiarę z wyrafinowania in-
telektualnego, formalnego i stylistycznego. Zniżanie się do poziomu postulowanego odbiorcy 
też zresztą nie jest zadaniem łatwym, dowodzi jednak stopnia poświęcenia poety: „Nie dość, 
że serce po lewej stronie. / Uczę się myśleć, działać, mówić. / [...] / Nie dość swą klasę rzu-
cić. Trudniej / jest żyć potrzebnie pośród ludzi. / [...] / Niech lekkość wiersza was nie złudzi” 
(W. Szymborska, Nie dość, [w:] taż Dlatego żyjemy, s. 9).

10 W. Szymborska, Komendant załogi czołgu – Jambekow, [w:] taż Dlatego żyjemy, s. 5.
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Czterej skazani na stracenie
śpiewają pieśń rewolucyjną.
Nie dla nich rozpacz i zwątpienie.
Śmierć z podniesionym czołem przyjmą.
Rozpacz jest tylko w sercach małych,
takich, co nie dość pokochały.

Śpiewając patrzą sobie w oczy.
Widzą: przeżyje myśl zwycięska.
Dla klasy, która naprzód kroczy,
śmierć ich to strata, lecz nie klęska.
Robotnik swej nie złoży broni,
chociaż za chwilę będzie po nich11.

Ideę nobilituje także patetyczny język i wzniosły styl, w dużym stopniu dzielony 
z kościelną frazeologią, składnią i liturgią, z których splendoru, autorytetu i rangi, ale też 
apodyktyczności sformułowań propaganda chętnie korzysta. Zerojedynkowa kategorycz-
ność wypowiedzeń na płaszczyźnie świadomościowej ma przynosić poczucie absolutnej 
pewności i aksjomatyczności twierdzeń, przybierających postać prawd objawionych:

Najwyższą formą materii
jest człowiek, ziemi mieszkaniec.
Najwyższą formą istnienia –
świadome jego działanie12.

Tych skojarzeń ze sferą sacrum jest tu zresztą – świadomie i nieświadomie – 
znacznie więcej, wzmacniają one bowiem i przenoszą ideę do przestrzeni metafizycz-
nych, w których dogmatem jest wiara w słowo przyoblekające cielesny kształt, a obie 
płaszczyzny – Logosu (słowa, symbolu, abstrakcyjnego pojęcia) i jego realizacji 
bezustannie się przenikają i uzupełniają, są równowartościowe i równoważne:

Z asfaltu i woli wytrwałej
będzie szerokość ulic.
Z cegieł i dumnej odwagi
będzie wysokość budynków.
Z żelaza i świadomości
powstaną przęsła mostów.
Z nadziei będzie drzew zieleń.
Z radości – świeża biel tynku13.

Ten transfer znaczeń i symetria modeli i struktur ideologii świeckich i religij-
nych są typowe dla dyskursów doktryn autorytarnych, bardzo chętnie, mimo często 
towarzyszącej tym pierwszym deklaratywnej niechęci do religii i transcendencji, 

11 W. Szymborska, Czterej, [w:] taż Dlatego żyjemy, s. 10.
12 W. Szymborska, Z elementarza, [w:] taż Dlatego żyjemy, s. 26.
13 W. Szymborska, Na powitanie budowy socjalistycznego miasta, [w:] taż Dlatego żyjemy, s. 14.
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korzystających z tego samego, sprawdzonego i skutecznego zasobu pojęciowego, 
instrumentalnego i wyobrażeniowego. Doktryna jednego boga w religiach monote-
istycznych zostaje tu przeniesiona na inny pojedynczy, abstrakcyjny podmiot – partię, 
która reprezentuje w tych systemach najwyższy i jedyny porządek i prawo, uzyskując 
w poezji agitacyjnej postać osobowego bytu dysponującego ponadnaturalnymi siłami: 
„Oto Partia – ludzkości wzrok. / Oto Partia – siła ludów i sumienie”14, którego pasem 
transmisyjnym ukierunkowanym na działanie (i jednocześnie unieważniającym rolę 
poety, który jest tu tylko pośrednikiem między słowem i wyrażającą go wcieloną 
ideą) jest słowo i wzmacniający jego performatywną funkcję – druk:

Niewzruszony drukarski znak
drżenia ręki mej piszącej nie przekaże,
nie wykrzywi go ból, łza nie zmaże.
A to słusznie. A to nawet lepiej tak15.

Reprezentatywną ilustracją takiego myślenia, choć utrzymaną na znacznie mniej 
wysokim i dramatycznym diapazonie, jest też wiersz o Janku murarzu i zarazem 
początkującym poecie, w którym uwznioślająca leksyka obejmuje w tym samym 
stopniu murarkę, co poezję, by w końcowym rozrachunku opowiedzieć się jednak 
za materią i konkretem jako efektami pracy idei i słowa:

Janek. Dwa lata nie minęły,
jak pasał cudze krowy Janek.
[...]
Dziś z wysokości rusztowania
zabiera świat ten w posiadanie
rękami siedemnastu sił,
oczami siedemnastu lat.

A kiedy dzień i cień zaczyna się wydłużać,
Janek zaszyty w kąt palce w czuprynie kryje
i pisze wiersz w skupieniu oczy mrużąc,
i serce mu podwójnie bije.

[...]
Czy rym, czy mur układać piękniej?
[...]

Chodzi Janek w koszuli zielonej,
aż z zielonej zrobiła się biała.
Czy może tynk tak mocno przylgnął do niej?
Czy może w blasku gwiazd tak bardzo wypłowiała?16

14 W. Szymborska, Ten dzień, [w:] taż Pytania zadawane sobie, Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 1954, s. 11.

15 Tamże, s. 12.
16 W. Szymborska, Wzrastanie, [w:] taż Dlatego żyjemy, s. 29–30.
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Metafora budowania odnosi się więc zarówno do poezji, jak i murarki, jednak, 
co znamienne, tej drugiej – w obliczu oczekiwań i potrzeb nowych czasów – przy-
znaje się palmę pierwszeństwa i najwyższy priorytet otaczając nimbem powołania 
i anielskości. Symbolika i obrazowanie nie tyle korzystają z zasobów gotowych 
frazesów nowomowy, ile przenoszą czytelnika w świat jej życzeniowych formuł, 
w której rzeczywistości się nie opisuje, ale ją projektuje, odsyłając do baśnio-
wej krainy cudów i nieskończonych potencji, jaką oferuje nowy ideowy Logos 
wyrażający jedyną wówczas prawdę objawioną i jedyną drogę do zbawienia. 
Oddanie sprawie oznacza niezachwianą w nią wiarę, ale też – jak w przypadku 
bohaterów baśni – czyn, działanie, wybór drogi trudniejszej, bo tylko taka może 
zaprowadzić do celu:

Jeśli jak kamień w wodzie
będzie twe czuwanie,
gdy oczy zamiast widzieć
będą tylko patrzeć,
gdy wrząca miłość w chłodne
zmieni się sprzyjanie,
jeśli stopa przywyknie
do drogi najgładszej –
nie, nie dokończę zdania,
choć myśl jest wyraźna.
Sam tego spustoszenia
wyobraźnią zaznaj.

Partia. Należeć do niej,
z nią działać, z nią marzyć,
z nią w planach nieulękłych,
z nią w trosce bezsennej –
wierz mi – to najpiękniejsze
co się może zdarzyć
w czasie naszej młodości
– gwiazdy dwuramiennej17.

Idea ożywia i wprawia w ruch to, co nieożywione i nieruchome, stając się spiritus 
movens wszystkich form bytu (jak w wierszu, gdzie domy pną się do nieba: „Nowe 
domy to domy gorliwe. / Idą w górę jak nuty w piosence”18), a przykładem determi-
nacji w przekuwaniu idei w konkret bytu namacalnego jest końcowy rezultat wiary, 
uporu i wspólnych dążeń małżeństwa Marii i Piotra Curie:

Upływa czwarty rok nadziei.
Drżą pod naporem wytrwałości
wrota materii zardzewiałe.
Drążone kolumnami liczb,

17 W. Szymborska, Wstępującemu do partii, [w:] taż Pytania zadawane sobie, s. 15.
18 W. Szymborska, W oknie, [w:] taż Dlatego żyjemy, s. 31.
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prażone ogniem stu doświadczeń
runą i człowiek wejdzie w głąb19.

Aktywność jest w tym języku domeną pojęć abstrakcyjnych, które ożywają i stają 
się prekursorami działań, z którymi kojarzone są ich znaczenia. Ta dosłowność w ich 
pojmowaniu i odczytywaniu jest znakiem rozpoznawczym myślenia w kategoriach 
idei, wywodzących się z ducha platońskiego, gdzie pojmowane były jako paradygmat 
i pierwowzór świata realnego z tym zastrzeżeniem jednak, że tu nie są tylko odzwier-
ciedleniem pasywnej relacji łączącej je ze światem materii, lecz aktywnie działającym 
czynnikiem sprawczym i bodźcem inicjującym zmiany w obrębie rzeczywistości:

wszystko co piękne – a więc wszystko,
co sprawiedliwym jest działaniem,
ust prawdomówność, oczu bystrość
oddzielająca zło od dobra,
rąk utrudzonych pobratanie,
gniew, który w walce nie ustanie
– aż się nie cofnie przed nim zbrodnia20.

Kreowanie nowej, poprawionej wersji rzeczywistości to w tym przypadku nie-
malże boski gest oddzielenia światła od ciemności, dobra od zła, stworzenie świata 
przez akt woli, jakiej emanacją jest słowo jako nośnik idei – trzeba tylko w nią 
uwierzyć. W przeciwnym wypadku – jak w wierszu o lotniku, który po zrzuceniu 
bomby atomowej na Hiroszimę w geście ekspiacji przywdział mniszy habit – zostanie 
wypowiedziane nadaremno, tracąc swą moc i twórczą potencję:

Zrzuciłem mundur, który splamił
sumienie moje. Czegóż chcecie?
Rozstałem się z nieprawościami,
wzgardziłem sławą na tym świecie,
łzami oblałem swoje ręce.
Nie mogłem nic uczynić więcej.

Klęczący cień na ścianie rośnie.
Z klasztornej wieży północ bije.
O, jakże myli się żałośnie
ten, który w mroku twarz swą kryje!
Rachunek nie jest wyrównany.
Najczystsza łza nie spadła jeszcze.
Podbiega do klasztornej bramy
echo zamilkłe w ludnym mieście.
Czeka, aż jęk się w protest zmieni,
aż człowiek się poderwie z klęczek
i jego głos chce nieść po ziemi
i dać mu brzmienie stutysięczne

19 W. Szymborska, Miłość Marii i Piotra Curie, [w:] taż Dlatego żyjemy, s. 37.
20 W. Szymborska, Ucieczka, [w:] taż Pytania zadawane sobie, s. 27.
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i huczeć nad koncernem wojen.
Więc czeka echo tego głosu,
ale za furtą cisza z wosku
i okno głuche. Już dym nocy
wypełnia celę po sklepienie.
Świeca tu gaśnie, czy sumienie?

Oczy do nieba uniesione,
serce od ziemi odwrócone.
Ach, nawet ptak nie mógłby w locie
tak przeraźliwie
znieruchomieć.

Słowo nie wsparte na ideowym fundamencie postrzegane jest w tych wczesnych 
tomikach Szymborskiej jako słowo puste, pozbawione treści i siły oddziaływania, 
a jego synonimem staje się syreni śpiew – uwodzący pięknem, ale performatywnie, 
twórczo nie tylko bezużyteczny, ale wręcz destruktywny:

Ale syreny
piękniejsze były
niźli sen o nich.
[...]

Gdzie jest ta wyspa,
postrach żeglarzy
z greckiej legendy?
Brzeg opustoszał
jak gdyby wicher
przeszedł tamtędy.
Urok od zbrodni
jest odłączony
nuta po nucie.
Kto śpiewa pieśni?
Chyba ten wicher
w kolczastym drucie21.

Poetka nieprzypadkowo używa mitologicznego sztafażu do określenia cech mowy 
nieniosącej ideowego przesłania, niebędącej Logosem, gdyż jest w pełni świadoma 
deprecjonujących konotacji znaczeniowych związanych z figurą syren, które „Są 
też symbolami wyobraźni spaczonej i pociąganej przez cele niższe, przez najpier-
wotniejsze warstwy bytu”22. Tymi ostatnimi są w tym przypadku uroki konsump-
cyjnego, zachodniego stylu życia konsekwentnie i demagogicznie krytykowanego 
przez komunistyczną propagandę i zestawianego z niecnymi czynami kapitalistów 
przedkładających dobrobyt nad wartości ogólnoludzkie, co zresztą również kore-
sponduje z symboliką tychże syren, które „W szczególności wydają się symbolami 

21 W. Szymborska, Wyspa syren, [w:] taż Pytania zadawane sobie, s. 32.
22 J. E. Cirlot, Słownik symboli, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 398.
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»pokus« czyhających na człowieka na całej drodze jego życia (żegluga), i mających 
przeszkodzić mu w duchowej ewolucji poprzez »zaczarowanie« go, zatrzymanie na 
magicznej wyspie bądź przyprawienie o przedwczesną śmierć”23. Przeciwstawia je, 
rzecz jasna, czystości intencji i sprawczej mocy idei zdolnych dać odpór bezruchowi 
i niemocy i być wiatrem w żagle w podróży ku nowemu, lepszemu światu:

Przestało piękno
służyć przemocy.
Maska opada.
Kłamstwo jest kłamstwem,
prawda jest prawdą,
a zdradą zdrada.
Ucha nie zwiedzie,
oka nie złudzi
występku postać.
Nie trzeba wosku,
nie trzeba sznurów.
Sprawa jest prosta.

To, o czym mówię,
ma jeden adres,
wyraźny adres.
Płyną przez morza
piękne jak zorza
czerwone żagle.
Próżno się wyspy
spowijać chcecie
w mroki i ciszę:
pięść zaciśniętą
podnosi Odyss
i towarzysze24.

Naiwnie wierzy wówczas Szymborska w możliwość wpływania na rzeczywistość 
i zmieniania jej poprzez słowo niosące ideową treść przekształcającą się w działanie, nawet 
jeśli ono samo przybiera postać zideologizowanego, sztucznie brzmiącego frazesu, broni 
go bowiem intencjonalność przesłania, skierowanego, o czym jest wtedy przekonana, na 
szlachetne zamiary i dążenia. W znanym i popularnym wierszu Gawęda o miłości ziemi 
ojczystej, rzadko, co zresztą symptomatyczne, w powszechnej świadomości kojarzonym 
z socrealistycznym epizodem w jej twórczości, deklaruje to bardzo wyraźnie w postaci jed-
noznacznie sformułowanego credo odsyłającego aluzyjnie do biblijnej symboliki owoców:

Odrzucam pustobrzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować25.

23 Tamże, s. 399.
24 W. Szymborska, Wyspa syren, [w:] taż Pytania zadawane sobie, s. 33.
25 W. Szymborska, Gawęda o miłości ziemi ojczystej, [w:] taż Pytania zadawane sobie, s. 35.
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Z jednej strony mamy tu więc do czynienia z nawiązaniem do nauk Chrystu-
sa porównującego ludzi do drzew rodzących dobre lub złe owoce, z drugiej zaś, 
ważniejszej – do kręgu asocjacji wywodzących się ze starotestamentowych jeszcze 
określeń dotyczących fałszywych proroków (także zresztą przywołanych w tym 
samym Kazaniu na górze26) przepowiadających przyszłość nie w imieniu Jahwe, 
ale samozwańczo, co sprawia, że proroctwa się nie spełniają („poznacie ich po ich 
owocach”), a to w ostatecznej konkluzji oznacza, że bez nadrzędnej legitymacji 
słowo traci swoje wyjątkowe przymioty. I nie chodzi tu o kłamstwo, jak się zdaje, ale 
właśnie o kwestię, wzmocnionych autorytetem wyższej instancji, boga na przykład, 
ale też, jak w tym przypadku – idei, szczególnych prerogatyw do oddziaływania na 
sferę rzeczywistości za sprawą działającego, aktywnego Logos. Tym przywilejem we 
wczesnych wierszach Szymborskiej chce być wyróżniony poeta prorok, namaszczony 
na wyraziciela słowa mającego moc kreowania i zmieniania świata.

Paradoksem jest fakt, że właśnie agitacyjno-propagandowa formuła tych wierszy 
wydaje się największym wrogiem ich zakładanej skuteczności i wpływu na realne 
działania i postawy, choć młoda poetka desperacko próbuje je pogodzić zaklinając 
rzeczywistość naprawdę autentycznym zaangażowaniem i przekonaniem o słuszności 
stojących za deklaracjami przeświadczeń. Na taki zamiar wskazuje między innymi 
także fakt, że idee te i przekonania wyrażają i uosabiają liczne w obu zbiorach 
nobilitujące i uwznioślające odwołania do, pojawiającej się już też we wcześniej 
cytowanych fragmentach, symboliki z metafizyczno-chrześcijańskiego kręgu zna-
czeniowego światła, bieli, nieba, słońca i gwiazd powiązanych z dobrem i radością, 
ale też poświęceniem i ofiarą w ich imię. A oto kolejne przykłady:

– „Noc odchodziła, świt się bielił. / Czterej skazani na stracenie / słali ze stosu 
cytadeli / ostatnie braciom pozdrowienie. / I spadła na nich ziemia cicha, / ale ten 
śpiew do dzisiaj słychać”27;

– „Raymonde Dien, francuska dziewczyna, / rówieśnica naszych młodziutkich 
robotnic, położyła się na szynach – / a tak bywa tylko z wielkiej miłości. // [...] Ja 
żyję w kraju, gdzie pociągi / niosą wiązania przyszłym mostom, / a ona w kraju, gdzie 
pociągi / przynoszą śmierć wietnamskim wioskom. // [...] Lekkie słońce wybieliło 
szyny. / Transport na czas u celu nie stanął. / Ciało młodej francuskiej dziewczyny 
/ silna tarcza dla dziewcząt z Vietnamu28”;

26 „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz 
są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, 
albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owo-
ce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: 
poznacie ich po ich owocach. Nie każdy, który Mi mówi: »Panie, Panie!« wejdzie do królestwa 
niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi 
w owym dniu: »Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucali-
śmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?« 
Wtedy oświadczę im: »Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie 
się nieprawości!«” (Biblia Tysiąclecia, Mt 7,15–23).

27 W. Szymborska, Czterej, [w:] taż Dlatego żyjemy, s. 11.
28 W. Szymborska, Tarcza, [w:] taż Dlatego żyjemy, s. 21.



34

Anna Szóstak

– „Gwiazdy / gwiazdy niebo zaległy. / [...] Trzeba / trzeba miłosnych wierszy / 
żeby ludzi kochających strzegły. // W planie / w planie / w Sześcioletnim Planie / 
trzeba / trzeba/ szczęśliwych rodzin. / Niech poezja pośród nich stanie / na ozdobę 
wieczornych godzin29”;

– „opiewam pierwszy krok na drodze, / przez którą przejdą pokolenia, / i chwalę 
miłość, która promień / rzuciła na nasz wielki wiek”30;

– „Bo wybrał piękny los / i poznał wielkie szczęście, / kto w burzy czas / błyskiem 
rozrywa ciemność”31;

– „Nic nie pójdzie z Jego życia w zapomnienie. / Jego Partia rozgarnia mrok”32;
– „Pierścienie świetlnych lat nad nami, / ziemia ojczysta pod stopami. / Nie będę 

ptakiem wypłoszonym, / ani jak puste gniazdo po nim”33.
Wyznacznikiem i warunkiem sprawczości jest więc żarliwość ideowa, choć i ona 

nie chroni przed brakiem wyrafinowania i siermiężnością poetyckiego dyskursu 
podporządkowanego realizacji określonych i expressis verbis wyartykułowanych 
celów i zadań. Logos bowiem, stojący za ideą, rozumiany jest tu nie tylko jako norma 
etyczna określająca sens każdej rzeczy i wskazująca cel, ale też, jak u presokratyków 
czy później stoików, jako „reguła według której wszystko się urzeczywistnia”34, jako 
ontologiczna zasada nadająca bytowi konkretną postać i kształt. Co nie zmienia faktu, 
że wczesne wiersze Szymborskiej, pomimo, a może ze względu na zakładane, choćby 
nawet podyktowane najszczerszymi intencjami, cele, podzielają los każdej argumen-
tacji o charakterze agitacyjno-propagandowym, a więc nastawionej na efekty doraźne 
i namacalne: „Logos rządzący dialektyką ma jednak tendencje samobójcze: stając 
się sztuką samą dla siebie, traci związek z mistycznym przesłaniem, by przerodzić 
się wreszcie w czczą retorykę”35. Performans związany z wiarą w Logos zachowuje 
siłę oddziaływania tylko wtedy, kiedy jest spontanicznym i uwarunkowanym ideowo 
aktem przemiany słowa w czyny, a nie wprzęgniętym w służbę ideologii narzędziem 
do osiągania instrumentalnych zamysłów i planów. Za tę wiedzę jednak, a de facto 
pośrednio za ten idealistyczny i niemożliwy do zrealizowania projekt lepszego, spra-
wiedliwszego świata, w który wówczas wierzyła, przyszło poetce w wiele dekad 
później zapłacić bardzo wysoką cenę i wciąż od nowa, nawet już jako noblistce, 
tłumaczyć się z domniemanych w gruncie rzeczy przewin, jakimi były wyłącznie 
młodzieńczy idealizm i naiwność przekonań, wyrastających z ducha kulturowo-
-religijnych tradycji i ich humanistycznego przesłania. To ostatnie zaś przeniesione 
na grunt społeczno-polityczny stało się, z czego poetka wówczas nie zdawała sobie 
sprawy, tylko parawanem i piękną fasadą dla nadużyć i nieuprawnionych roszczeń 
totalitarnej władzy, dla której, również poprzez poezję, performatywność Logos była 
jedynie skutecznym środkiem realizowania politycznego praxis.

29 W. Szymborska, Trzeba, [w:] taż Dlatego żyjemy, s. 32.
30 W. Szymborska, Miłość Marii i Piotra Curie, [w:] taż Dlatego żyjemy, s. 39.
31 W. Szymborska, List Edwarda Dembowskiego do ojca, [w:] taż Pytania zadawane sobie, s. 8.
32 W. Szymborska, Ten dzień, [w:] taż Pytania zadawane sobie, s. 11.
33 W. Szymborska, Gawęda o miłości ziemi ojczystej, [w:] taż Pytania zadawane sobie, s. 35.
34 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2005, s. 100.
35 W. Stróżewski, Logos, wartość, miłość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013, s. 134.
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Abstract
The performative potential of Logos as a component of the propagandist 

formula of Wisława Szymborska’s socialist realist poems

The present paper proposes a handful of reflections on the performative dimen-
sion of the language of propaganda as viewed through the lens of the debut 
poems by Wisława Szymborska. The underlying assumption is that despite the 
unambiguous orientation of those texts towards achieving particular propaganda 
purposes, Szymborska’s early poems do express her authentic convictions and 
idealistic belief in the opportunity to realize them with the help of word under-
stood as Logos. i. e. a creative and powerful force for influencing, shaping and 
changing the reality. Their nature is not only ideological but also ideational, 
which can be seen in the attempt to reconcile temporary persuasive goals with 
axiological substance based on the emotional engagement and sincerity of inten-
tions. It finds its confirmation in the area of symbolism and imagery as well as in 
the thematic sphere so typical of the said Nobel prize winner, inspired by what 
is ordinary and individual while still being important and universal.
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