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JÆzyk jako „zepsute narzÆdzie” porozumienia.
O poezji Wisawy Szymborskiej
Domknięta zostaâa twórczoœý, wszystkie wiersze zostaây napisane, pozostaje juů tylko „radoœý czytania” (por. Balbus, Wojda 1996). Bibliografia omówieľ poezji Wisâawy Szymborskiej jest ogromna, w ksiĊůce Wojciecha Ligęzy pt. O poezji Wisâawy Szymborskiej. Œwiat w stanie korekty (Ligęza 2001) zajmuje dziesięý stron. Jest więc radoœý czytania zaœwiadczona
swoistĊ radoœciĊ pisania o tej poezji. Od œmierci poetki 2 lutego 2012
roku jej twórczoœý zaczęâa ůyý swoim wâasnym ůyciem i choý nigdy nie
byâa nadmiernie z biografiĊ autorki utoůsamiana, to przecieů jest jakaœ
odmienna magia w dziele twórcy, który odszedâ.
Teraz caâĊ pozornĊ czy wręcz pozorowanĊ prostotĊ języka prowokowany jest czytelnik na nowo i na nowo porzĊdkuje, bo perspektywa
zamknięcia pozwala mu na to. Utrwalone w językowej formie paradoksy, zagroůenia, œmiesznoœý i dramat ůycia, oswajanie œmierci i brak na
niĊ zgody – wszystko to na nowo odkrywaý będĊ interpretatorzy tej
twórczoœci. Fenomen bowiem poezji Wisâawy Szymborskiej tkwi wâaœnie w formie wypowiedzi. Materia sâowna, rozsypane zwiĊzki frazeologiczne, niezliczone konstrukcje anaforyczne i wyliczenia, ukâady paralelne i antytetyczne, wyraůenia oksymoroniczne i kontrasty – to tylko
pobieůny katalog zabiegów językowych, które nie mogĊ zostaý niezauwaůone.
Wisâawa Szymborska to poetka bardzo czuâa na „językowy obraz œwiata” w jego odmianie (nazwijmy jĊ) referencjalnej, czyli tej, która za po-
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œrednictwem języka buduje jakiœ obraz œwiata czâowieka XX wieku12,
i poetyckiej, w której język peâni funkcje artystyczne. Obie te odmiany
nakâadajĊ się w literackich realizacjach, tworzĊc artystyczne zjawisko
o wielkiej wartoœci.
W tej zamkniętej juů poezji warto wyodrębniý dwa przeâomy znaczone
wydaniami tomików wierszy. Pierwszy (a wâaœciwie drugi, gdy weŭmiemy
pod uwagę chronologię) przypada na wydanie w 1993 roku tomiku Koniec
i poczĊtek; trzy lata póŭniej przyszâa Nagroda Nobla i kolejne tytuây zbiorów, które wydajĊ się kontynuacjĊ czasowo-przestrzennych projekcji
z przeâomowej publikacji; mam na myœli wydane kolejno tomiki: Chwila
z 2002 roku, Dwukropek z 2005 roku i Tutaj z roku 2009. Wczeœniejszy
natomiast przeâom przypada na 1972 rok, czyli wydanie tomiku Wszelki
wypadek. I ten zbiór, a zwâaszcza tytuâowy wiersz, wart jest obejrzenia
w wybranych kontekstach. Rola tomiku Woâanie do Yeti z 1957 roku zostaâa juů wielokrotnie opisana i omówiona.
Gdzie zatem szukaý istoty przeâomowoœci Wszelkiego wypadku? Jest
to pierwszy zbiór wierszy Wisâawy Szymborskiej, w którym wszystkie
utwory moůna czytaý w kontekœcie tytuâu i tytuâowego wiersza. Badacze zwykli postrzegaý go jako rodzaj przywoâania wszelkich, czyli
róůnych moůliwych zdarzeľ (wypadków, przypadków), w których
uczestnictwo jest mniej lub bardziej przypadkowe, a zatem niezaleůne
od samego czâowieka (por. Węgrzyniakowa 1997, 43 i nast.; Ligęza
2001, 88–89). W tomiku tym wiele utworów moůna w istocie czytaý
jako rodzaj egzemplifikacji róůnych doœwiadczeľ jednostkowych, które sĊ rodzajem igraszki losu (np. W przytuâku, Spacer wskrzeszonego,
Powroty, Wraůenia z teatru). PrzeplatajĊ się one z wierszami odsyâajĊcymi do doœwiadczeľ zbiorowych, np.: Gâosy, Listy umarâych, Fotografia
tâumu, Miâoœý szczęœliwa – kaůdy wiersz inaczej doœwiadczenia te rejestruje lub ewokuje.
Ale jest w tym tomiku jeszcze jeden istotny element, który zdaje się
wyróůniaý go na tle wydanych wczeœniej – to wyraŭne skupienie uwagi na
języku. Dwa sĊ tego przejawy. Pierwszy, widoczny, gdy spojrzeý na wyraůenia, w których „sâowo”, „język”, „mowa” (róůnie sygnalizowana) oraz
12

R. Nycz pisze o „cytatach z rzeczywistoœci”, wskazujĊc na róůne sposoby i funkcje
wykorzystywania fotografii i wiadomoœci prasowych w literaturze XX wieku. Por. Nycz:
1995, 225–246.
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„milczenie” stanowiĊ istotny komponent poetyckiej wypowiedzi. A oto
ich rejestr, poczynajĊc od tytuâowego wiersza Wszelki wypadek13:
Nie umiem się nadziwiý, n a m i l c z e ý się temu.
(Wszelki wypadek, s.116)

C z y t a m y listy umarâych jak bezradni bogowie,
ale jednak bogowie, bo znamy póŭniejsze daty.
(Listy umarâych, s. 126)

Kto p o w i e d z i a â ,
ůe ůycie ma byý odwaůnie przeůyte?
(Prospekt, s.130)

SzybujĊ mi s â o w a ponad reguâami.
Nie szukajĊ oparcia w jakichkolwiek przykâadach.
(Odkrycie, s.140)

Spójrzcie na tych szczęœliwych:
[........................]
Jakim j ę z y k i e m m ó w i Ċ – zrozumiaâym na pozór.
(Miâoœý szczęœliwa, s.168)

Nie miej mi za zâe, m o w o , ůe poůyczam patetycznych s â ó w ,
a potem trudu dokâadam, ůeby wydaây się lekkie.
(Pod jednĊ gwiazdkĊ, s. 172)

Drugi natomiast przejaw sygnalizowanego zwrotu ku językowi widaý
w zwielokrotnieniu konstrukcji wyliczeľ, powtórzeľ i ukâadów paralelnych, które w istocie wyróůniajĊ poetykę Wisâawy Szymborskiej juů
w tomikach wczeœniejszych, tu jednak zyskujĊ, przez swojĊ intensyfikację, nowĊ funkcję i wskazujĊ na waůny problem porozumienia.
Tytuâowy wiersz Wszelki wypadek moůna więc czytaý jako utwór pokazujĊcy problem niemoůnoœci przewidzenia zdarzeľ losowych, jako utwór
o nieprzewidywalnoœci losu, czego swoistym dopowiedzeniem mogĊ byý
13

Wszystkie cytaty wierszy na podstawie: Szymborska 1997, przy cytatach podaję stronę.
Podkreœlenia moje – E.J.
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takie utwory tomiku, jak: W przytuâku, Powroty czy Zdumienie, ale moůna
czytaý go jako refleksję nad językiem. Co ciekawe, Szymborska nie sięga
do języka propagandy czy prasy, tak jak robili to poeci Nowej Fali,
a wœród nich np. Stanisâaw Baraľczak, nie wykorzystuje go (jak metaforycznie okreœla to Ryszard Nycz za Heideggerem) w „funkcji zepsutego
narzędzia” (Nycz 1995, 240). Szymborska pokazuje język jako „zepsute
narzędzie” porozumienia:
Zdarzyý się mogâo.
Zdarzyý się musiaâo.
Zdarzyâo się wczeœniej. Póŭniej. Bliůej. Dalej.
Zdarzyâo się nie tobie.
Ocalaâeœ, bo byâeœ pierwszy.
Ocalaâeœ, bo byâeœ ostatni.
Bo sam. Bo ludzie. Bo w lewo. Bo w prawo.
Bo padaâ deszcz. Bo padaâ cieľ.
Bo panowaâa sâoneczna pogoda.
Na szczęœcie byâ tam las.
Na szczęœcie nie byâo drzew.
Na szczęœcie szyna, hak, belka, hamulec,
framuga, zakręt, milimetr, sekunda.
Na szczęœcie brzytwa pâywaâa po wodzie.
Wskutek, poniewaů, a jednak, pomimo.
Co byâo to byâo gdyby ręka, noga,
o krok, o wâos
od zbiegu okolicznoœci.
W i ę c j e s t e œ ? Prosto z uchylonej jeszcze chwili?
Sieý jednooka, a ty przez to oko?
Nie umiem się nadziwiý, namilczeý się temu.
Posâuchaj
jak mi prędko bije twoje serce.
(Wszelki wypadek)

Wszelki, a więc kaůdy i jednoczeœnie ůaden, bo utwór pokazuje nie zdarzenie, a język, jakim mówi się o nim. Nie ma w tym wierszu ůadnego
zdarzenia, poza tym, które wyartykuâowane zostaâo w ostatniej strofie,
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a nie jest to wypadek, lecz spotkanie. I powie ktoœ (bo wielu tak mówi),
ůe jest to spotkanie po jakimœ wypadku, z którego uratowaâ się czâowiek
i ze zdziwieniem konstatuje, ůe spotkanie takie ma miejsce. Pytam
wszakůe coraz bardziej dociekliwie: ale jaki to wypadek?, kto w nim
uczestniczyâ? z jakiego powodu ktoœ ocalaâ, czy dlatego, ůe byâ pierwszy, czy dlatego, ůe byâ ostatni? Nie znajdziemy tu ůadnej jednoznacznej odpowiedzi. Sâyszę juů komentarze, ůe Szymborska nigdy
nie zadaje pytaľ po to, by dawaý na nie jednoznaczne odpowiedzi. Na
to teů zgoda!
Ten wiersz jednak prowokuje zarówno konstrukcjĊ, jak i tytuâem.
Konstrukcja jest bowiem wyraŭnie dwudzielna i niesymetryczna. Częœý
druga to zbiór mniej lub bardziej âĊczliwych oraz porozrywanych zwiĊzków frazeologicznych, z wyliczeniem wyrazów peâniĊcych w zdaniu zazwyczaj funkcję wskaŭników zespolenia: wskutek, poniewaů, a jednak, pomimo. W częœci pierwszej tej dziwnej wypowiedzi znajdujemy natomiast
wyliczone obok siebie bezosobowe formuây skomponowane wokóâ czasownika zdarzyý się. I gdy patrzymy na caâĊ tę wypowiedŭ, to aů do postawionego znienacka pytania Więc jesteœ? – odnosimy wraůenie, ůe tekst
skupia uwagę wyâĊcznie na języku. A jest to język gotowy do uůycia, taki,
który obsâuůy wszelki wypadek, kaůdy z moůliwych, jaki się wydarzy. Język
gotowy, peâen klisz, język sztampowy, zza której nie moůna dostrzec ani
tego, kto mówi, ani tego, do kogo się zwraca. Sam język, bez czâowieka,
język, który byý moůe nazywa, ale nie wyraůa czâowieka i przestaje byý
narzędziem porozumienia. Zza jego sieci nie widaý bowiem rozmówcy,
jego uczuý, emocji, empatii, jest tylko ich brak.
W wierszu i w caâym tomiku powraca bowiem pytanie o moůliwoœý
porozumienia, a więc dotarcia do prawdy uczuý drugiego czâowieka.
W stawianiu pytania i diagnozowaniu sytuacji szczególnĊ rolę odgrywajĊ
dwa wersy, których anaforyczny ukâad zwraca na siebie uwagę:
Ocalaâeœ, bo byâeœ pierwszy.
Ocalaâeœ, bo byâeœ ostatni.

To jedyne w tej częœci utworu zwroty do adresata, którego szukaý trzeba w literackim („tekstowym”) œwiecie. Ocalony to najbardziej znany,
„szkolny” tekst Tadeusza Róůewicza i w najbardziej „szkolnej” interpre-
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tacji utwór pokazujĊcy dramat czâowieka ocalonego z wojennej poůogi,
zniszczonego mentalnie i emocjonalnie. Ale jest to utwór, który œwiadomoœý „ocalonego” pokazuje przez œwiadomoœý języka:
Pojęcia sĊ tylko w y r a z a m i :
cnota i występek
prawda i kâamstwo
piękno i brzydota
męstwo i tchórzostwo.
[.................]
Szukam nauczyciela i mistrza
Niech przywróci mi wzrok sâuch i m o w ę
Niech jeszcze raz n a z w i e rzeczy i pojęcia
(Róůewicz 1988, 21–22)

W 1947 roku, w tomiku Niepokój Tadeusz Róůewicz, rocznik 1921,
stawia diagnozę o degradacji i dewaluacji języka, który przestaâ nazywaý rzeczy i pojęcia, przestaâ byý mowĊ, zestawia tylko wyrazy, między którymi brak ostrych granic. W 1972 roku, w tomiku Wszelki wypadek Wisâawa Szymborska, rocznik 1923, podejmuje na nowo wĊtek
języka jako narzędzia porozumienia, aluzyjnie przywoâujĊc Ocalonego.
Moůna by postawiý tezę, ůe poœrednio kwestię tę pokazuje takůe Róůewicz. Degradacja języka i brak wspólnej œwiadomoœci językowej
stanowi sugestię niemoůnoœci porozumienia14. Szymborska podejmuje
wszakůe ten problem z odmiennej nieco perspektywy. To nie jest juů
język zdegradowany, zniszczony przez niewyobraůalne doœwiadczenie
wojennej traumy, to jest język gotowy do opisania, „obsâuůenia” kaůdej sytuacji, takůe tej, której nie umiaâ opisaý Róůewicz w Ocalonym –
i dlatego poszukiwaâ „nauczyciela i mistrza”. Ale język gotowy stanowi zagroůenie dla porozumienia, zagroůeniem jest bowiem jego
sztampa, „sieý”, która ukrywa, czy moůe, w której ukrywana jest
prawda o czâowieku.
14

Pierwszy niepokój o moůliwoœý porozumienia między pokoleniami, które doœwiadczyây
i nie doœwiadczyây wojennej poůogi pojawiâ się u K.K. Baczyľskiego w wierszu Pokolenie, gdy
rozpaczliwie zadaje pytanie: „czy nam postawiĊ, z litoœci chociaů, nad grobem krzyů”; por.
Baczyľski 1999, 264.
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W wierszu Wisâawy Szymborskiej szansĊ na ocalenie przed zagroůeniem pâynĊcym ze strony języka jest drugi czâowiek. StĊd pytania, zdziwienia i „namilczanie” tak mocno wyeksponowane w ostatniej częœci
wiersza.
Ostatnia bowiem strofa jest przeciwstawieniem milczĊcego zrozumienia caâemu natâokowi pustych, nic niewyraůajĊcych sâów. Tu dopiero
odbywa się sâuchanie i wsâuchanie w drugiego czâowieka, a co się z tym
âĊczy takůe jego zrozumienie. A więc na wszelki wypadek, by nie zgubiý
zupeânie moůliwoœci porozumienia, konieczna jest obecnoœý drugiego
czâowieka i pielęgnacja sytuacji, o których moůna powiedzieý, iů dajĊ
moůliwoœý wsâuchania się w emocje, co poetycko brzmi:
Posâuchaj,
jak mi prędko bije twoje serce.

W tomiku sĊ wiersze, które uzasadniajĊ czytanie Wszelkiego wypadku jako wiersza o zagroůeniu porozumienia, o komunikacji opartej na schematycznym uůyciu sâów gotowych, które ukrywajĊ prawdę o czâowieku.
Utwory te to Odkrycie, Szkielet jaszczura i Prospekt, z których kaůdy moůe
stanowiý uzupeâniajĊcy kontekst odczytaľ Wszelkiego wypadku.
Odkrycie prowokuje pytanie: czego ono dotyczy? Pozornie wydawaý się
moůe, ůe jego przedmiotem jest wiara. Tyle tylko, ůe tak jak w tytuâowym
wierszu zdarzenie, tu wymienione wielokrotnie zapewnienie wierzę niczego
tak naprawdę nie objaœnia. PojawiajĊ się wprawdzie na poczĊtku tekstu
coraz bardziej rozbudowane zdania, sygnalizujĊce wiarę w czâowieka:
Wierzę w wielkie odkrycie.
Wierzę w czâowieka, który dokona odkrycia.
Wierzę w przestrach czâowieka, który dokona odkrycia.

Na koľcu wyliczone sĊ w utartych zwiĊzkach frazeologicznych cztery
sytuacje opatrzone tym samym zapewnieniem:
Wierzę w nieprzyâoůonĊ rękę,
wierzę w zâamanĊ karierę,
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wierzę w zaprzepaszczonĊ pracę wielu lat.
Wierzę w sekret zabrany do grobu.
SzybujĊ mi te sâowa ponad reguâami.
Nie szukajĊ oparcia w jakichkolwiek przykâadach.
Moja wiara jest silna, œlepa i bez podstaw.

Odkrycie dotyczy więc sytuacji czâowieka uwięzionego w sâowie, które
nie relacjonuje, które nie odnosi się do œwiata, a istnieje samo dla siebie,
bo brak mu mocy wskazywania. Sens tego tekstu daje się objaœniý w kontekœcie Wszelkiego wypadku jako odkrycie caâego zbioru sâów, które sĊ
wypowiadane, ale sĊ bez znaczenia dla prawdy15. Sâowa tak uůywane
stanowiĊ więc zagroůenie, a drogĊ do ocalenia jest wiara w czâowieka,
„silna, œlepa i bez podstaw”.
Problem jeszcze inaczej pokazany zostaâ w Prospekcie, utworze demaskujĊcym mechanizm manipulacji sâowem, a w konsekwencji
prawdĊ i czâowiekiem. Gâównym komponentem stylistycznym utworu
jest perswazja, ujawniona na kilka sposobów. Najpierw jest to zachęta, podkreœlajĊca nieskomplikowany sposób korzystania z „pastylki na
uspokojenie”:
tylko mnie zaůyj,
rozpuœý pod językiem,
tylko mnie poâknij,
tylko popij wodĊ.

Póŭniej pojawiajĊ się dyrektywy typu: „zaufaj chemicznej litoœci”, „powinieneœ (powinnaœ) urzĊdziý się jakoœ”, „będziesz mi wdzięczny
(wdzięczna)”. Personifikacja przedstawiajĊcej się pastylki ma znaczenie
szczególne w ujawnianiu manipulacji. Przejęcie odpowiedzialnoœci za
wszystkie czyny czâowieka jest jego ubezwâasnowolnieniem, odebraniem
mu jego czâowieczeľstwa i jego wolnoœci. To zagroůenie ujawniajĊ
wprost ostatnie trzy wersy Prospektu, czyli swoistego planu dziaâania.
15

W tomiku Wielka liczba znajdujĊ się wiersze podejmujĊce problem moůliwoœci dotarcia
do prawdy drugiego czâowieka, a zatem problemy porozumienia i języka tego porozumienia.
Por. Jaskóâowa 2006, 46 i nast.
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Sprzedaj mi swojĊ duszę.
Inny się kupiec nie trafi.
Innego diabâa juů nie ma.

To juů koniec kuszĊcych propozycji, gotowych na wszelki wypadek. Tylko ůe sĊ to propozycje „diabelskie”, bo w przebiegle szataľski sposób
skomponowane językowo i tylko wprawny uůytkownik języka odkryje
manipulację prowadzĊcĊ do usypiania, omamienia, odebrania wolnoœci.
ZasadniczĊ funkcję w odkryciu tej manipulacji peâni przedostatnia wypowiedŭ:
Oddaj mi swojĊ przepaœý –
wymoszczę jĊ snem,
będziesz mi wdzięczny (wdzięczna)
za cztery âapy spadania.

Pobrzmiewa tu znany, utarty zwiĊzek frazeologiczny „spadaý na cztery
âapy”. Pomijam ironiczny odcieľ znaczeniowy tego idiomu, uůywanego
zwykle w sytuacjach, które w powszechnej ocenie nie powinny zakoľczyý się pomyœlnie, a taki wâaœnie majĊ finaâ. Zwracam natomiast uwagę
na wyraŭne odwrócenie brzmienia powszechnie znanego zwiĊzku frazeologicznego. W tym odwróceniu zaszyfrowana zostaâa prawdziwa, „diabelska” przebiegâoœý. Jeœli bowiem „spadaý na cztery âapy” oznacza
wyjœý z opresji caâo, to „cztery âapy spadania” sugerujĊ sytuację dokâadnie odwrotnĊ. Odwrócenie brzmieniowych elementów wypowiedzi pociĊga za sobĊ odwrócenie znaczenia. Tak w tym wypadku realizuje się
„fenomenologiczny namysâ”, z jakim Szymborska oglĊda œwiat16. A oglĊda go przez pryzmat języka, który z jednej strony zdaje się naœladowaý
język reklamy, z drugiej odsyâa do Faustowskiego dylematu „sprzedania
duszy” za cenę szczęœcia. Tyle tylko, ůe pojawia się pytanie o jego prawdę
i prawdziwoœý, pytanie wzmocnione jeszcze aluzyjnym przywoâaniem
historii Fausta Goethego. ZaskakujĊce objawienie intencji: „Sprzedaj mi
swojĊ duszę. Inny się kupiec nie trafi” – nie pozostawia juů wĊtpliwoœci.
Pozostaje jednak pytanie o sens caâego poetyckiego projektu.
16

Zaczerpnęâam to okreœlenie ze szkicu K. Biedrzyckiego, zob. Biedrzycki 2007, 149.

36

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2012 • 1

Reklama dóbr konsumpcyjnych ani nawet farmakologicznych to nie
byâ œwiat poczĊtku lat 70. ubiegâego wieku. Przestroga przed uzaleůnieniem od œrodków farmakologicznych? Moůe, ale to tylko pierwszy zamysâ, rodzaj konceptu, którego istota odkryta zostanie po lekturze caâego tekstu. A ten jest uniwersalny, bo pokazuje, jak groŭny jest język
propagandy gotowej zmanipulowaý „wszelki wypadek” i gotowej na
wszelki wypadek.
W wierszu ani sâowa o polityce czy propagandzie – tylko reklama,
a w kompozycji językowych ukâadów caâego tekstu odkrywamy kolejne
odsâony przebiegâoœci perswazyjnej godnej Mefistofelesa. Czy to jest
tekst polityczny? Nie wiem. Wiem natomiast, ůe jest to utwór o uniwersalnym sensie, demaskujĊcy sposób manipulacji prawdĊ bez względu na
to, czego ona dotyczy: czy reklamy firm farmaceutycznych, czy dilerów
narkotykowych, czy dóbr konsumpcyjnych, czy propagandy politycznej,
religijnej lub ideologicznej. Ten język i wyraůony nim proces perswazyjny
jest zawsze tak samo groŭny, bo prowadzi do zniewolenia, dehumanizacji
i degradacji czâowieka.
Zadeklarowana wiara w czâowieka – „silna, œlepa i bez podstaw” – jak
zawsze stanowi ratunek, a ironiczny dystans, takůe do języka, jest metodĊ
ocalenia. Wisâawa Szymborska zdaje się rozwaůaý na nowo problem
językowej œwiadomoœci „ocalonego”17. Jeœli dla Róůewiczowskiego czâowieka z poezji lat 40. XX wieku doœwiadczenie egzystencjalne stanowiâo
podstawę „myœlenia” o języku, jego zdegradowanej formie, uniemoůliwiajĊcej porozumienie, to dla czâowieka tego, aluzyjnie przywoâanego
przez SzymborskĊ w latach 70., sam język staje się groŭnym doœwiadczeniem. Poetka bowiem poza wszystkimi problemami, tak często okreœlanymi w omówieniach jej twórczoœci, egzystencjalnymi, pokazuje zagroůenie egzystencji pâynĊce wâaœnie ze strony języka, który staje się sieciĊ
(rodzajem puâapki?), przez którĊ przedostanie się do prawdy o emocjach,
uczuciach, czy w koľcu o czâowieczeľstwie graniczy z cudem. StĊd
zdziwienie, ůe w ogóle „jesteœ? Prosto z uchylonej jeszcze chwili?” I kolejne pytanie o jednookĊ sieý, przez którĊ moůliwe jest przedostanie się
do drugiego czâowieka, by się z nim porozumieý. Komunikowaý się
moůna za pomocĊ gotowych matryc. Ale komunikacja to jeszcze nie
17

Ciekawy wydaje się problem porównania sposobu odwoâaľ do języka jako swoistego
zagroůenia egzystencjalnego w poezji Róůewicza i Szymborskiej z lat 70. i 80.
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porozumienie, to jeszcze nie zrozumienie, bo zrozumieý, to znaczy dostrzec indywidualnoœý, dotrzeý do emocji i uczuý, zrozumieý to wsâuchaý
się, dlatego „ocalony” zostaje poproszony: „posâuchaj jak mi prędko bije
twoje serce”.
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Language as a ‘Rotten Tool’ of Communication.
About Wisawa Szymborska’s Poetry
The author of the article states a thesis about a groundbreaking character of poetry volume
titled Wszelki wypadek [Could Have]. The author points out to the two construction elements
that distinguish this particular volume from earlier works of Wisâawa Szymborska. The first
such element is an accumulation of expressions such as word, language, speech; the second is the
intensive use of various enumerations, repetitions and parallel systems. The aim of using such
composition techniques is to show the language as a ‘rotten tool’ of communication. The
analysis of the poetry leads to emphasizing language clichés and schemes. By interpreting
constructions used in the volume (especially ones in title text) the author of the article shows
how forms of expression lead to shallow communication or even lack of it.
Key words: poetry, Wisâawa Szymborska, groundbreaking character, agreement, communication

