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WISŁAWA SZYMBORSKA  

- poetka 
 
 

 

Omawiana/Polecana książka: 

Wanda Michalak: Literackie noblistki, piętnaście lasek 

dynamitu. Vis-a-Vis. Kraków 2020. 
 

 

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,  
jaką sobie ludzkość wymyśliła. 

 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

 

      Powiedzenie + wiersz naszej Bohaterki /!!!/ 

Seria:  Profesorki Super-Babki 
Nr odcinka: 97 
Podseria: składanki 
Podseria: wyróżnione tytułem „Doctor Honoris Causa” 

 

 

Nasza seria ma prawie 100 odcinków. Trwa już kilka lat … Klucz do 

rozpatrywania kolejnej książki jest prosty - m.in. bycie wyróżnionym tytułem 

„Doctor Honoris Causa”. Podtytuł omawianej książki mówi o 15 laskach, ale  

w eseju przedstawimy dwie laureatki Nagrody Nobla. Autorka publikacji to 

znana dziennikarka. Natomiast nasze Bohaterki to Selma Ottiliana Lovisa 

Lagerlőf   oraz    wymieniona w tytule eseju Wisława Szymborska.  

Co ciekawe sama autorka opatruje książkę porażającymi frazami: 

- w Dedykacji „pamięci profesora […], który zawiesił swoje uczestnictwo  

    w obradach Akademii Szwedzkiej […]”; 

https://www.granice.pl/cytat/151324
https://www.granice.pl/cytat/151324
https://www.granice.pl/cytat/151324
https://www.granice.pl/cytat/151324
https://www.granice.pl/cytat/151324
https://www.granice.pl/cytat/151324
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-  na tylnej stronie okładki: „do diabła z Nagrodą Nobla i chwała tym, którzy jej 

   nie przyjmują”       opinia Oriany Fallaci; 

i kilka innych. 

 

Zatem co myśli o tej nagrodzie autorka omawianej książki …...,  trzeba 

samemu przeczytać. Poprzedni odcinek nr 72 opowiadał o tych paniach, które 

ją (NAGRODĘ  NOBLA) dostały lub nie dostały. 

 

Seria generalnie propaguje czytelnictwo, każdy esej to – po prostu - pewna 

odmiana recenzji. Autor esejów zgadza się lub nie z przesłaniem książek, ale 

warto je czytać, aby wyrobić sobie własne zdanie. 

 

Wisława Szymborska była wybitną i powszechnie znaną poetka. Jej 

utwory zostały przetłumaczone na ponad 40 języków !!!, ale sama była 

jednojęzyczna. W Szwecji musiała wspierać się tłumaczem, zwłaszcza na 

uroczystej kolacji, gdzie dostała miejsce obok króla Szwecji. To wyjątek  

w naszej serii. To postać skomplikowana, autorka książki dotarła do setek 

dokumentów, zdjęć, materiałów źródłowych – ogromna praca. Dotyczy to 

każdej postaci, w tym i Wisławy Szymborskiej. Eseista nigdy drażliwych 

danych nie podaje, czytelnicy odsyłani są do oryginału, nawet jeśliby chodziło 

o osobiste pamiętniki.  

Wisława Szymborska pochodziła z bogatej rodziny, urodziła się 7 kwietnia 

1923, a zmarła 1-go lutego 2012 roku, przeżyła zatem osiemdziesiąt dziewięć 

lat  –  kawał czasu. Urodziła się w Kórniku w Wielkopolsce, potem rodzina na 

3 lata przeniosła się do Torunia, aby na całe życie osiąść w Krakowie. Ojciec 

kupił prestiżową/luksusową kamienicę w centrum Krakowa, mieli 6-pokojowe 

mieszkanie, ona chodziła do elitarnej szkoły podstawowej. Niestety ojciec 

zmarł przedwcześnie w 1936 roku, gdy nasza Bohaterka miała przecież 

dopiero 13 lat. Jej chłopak zginął w czasie II wojny światowej, w akcji 

wojskowej. Rodzina była skazana na ‘walkę’ o przetrwanie – mama piekła 

ciasta, siostra z mężem szyli buty. Maturę zdobyła na tajnych kompletach, 

zaczęła studia w 1945 z zakresu polonistyki, ale ich nie skończyła. 
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Wyszła za mąż za działacza kultury – jak podaje autorka str. 252 – 

„komunistę”. Oczywiście ocena tego okresu jest trudna. Jak tu być literatem 

i zapewnić publikację swoim dziełom?? Wszyscy musieli znaleźć swoją drogę 

współpracy z komunistami lub wyemigrować, wydawanie w „drugim obiegu” 

było możliwe dopiero w latach 70-tych poprzedniego wieku. Rozwiodła się  

i potem przez ponad 20 lat żyła w szczęśliwym  związku z Kornelem 

Filipowiczem – patrz literatura dodatkowa [3].  

Eseista nie jest fanem poezji, ale niewątpliwie zawsze Jej dzieła były znane, 

czytało się coś obowiązkowo w szkołach, do Jej wierszy śpiewano songi czy 

ballady np. „Nic dwa razy się nie zdarza”1 to prawdziwy evergreen. Cytowany 

jest klip – gdzie śpiewa gwiazda lat siedemdziesiątych. 

Nagrodę Nobla odebrała w 9 grudnia 1996 roku. Doktorat Honorowy 

otrzymała w UAM w Poznaniu 27 lutego 1995 roku – czyli przed zostaniem 

noblistką!! Ciekawe czy oni wnioskowali o tę nagrodę?? Była uhonorowana 

wieloma innymi nagrodami, ale te dwie wydają się najważniejsze dla naszej 

serii. 

Książka ma coś absolutnie oryginalnego. Dla każdej Bohaterki – autorka 

znajduje i publikuje przepis na jakąś potrawę, czasem okolicznościową,  

a czasem z zachowanych pism lub wspomnień bohaterek. 

 

 

Druga postać to Selma Lagerlőf szwedzka literatka, pisarka. Żyła  

w okresie: 20 listopada 1858 -  16 marca 1940. Ona otrzymała literacką nagrodę 

nobla w 1909 roku, a Maria Curie w 1903 oraz 1911 roku. W roku 1907 Selma 

otrzymała doktorat honorowy na Uniwersytecie w Uppsali2. Pochodziła  

z rodziny ziemiańskiej – na str. 17 mamy zdjęcie posiadłości rodzinnej – 

potężny dom/dworek, prawie pałac. Była prawnuczką duchownego 

protestanckiego, dziadek był wojskowym. Ojciec noblistki dbał o wychowanie 

dzieci – miała dwóch braci i trzy siostry. Znajomą rodziny była Valborg Olender 

– sufrażystka. Imiona szwedzkie są porażające, choć wydaje się, że ostatnio te 

nietypowe (z ery Wikingów) odchodzą do lamusa. Jej twórczość jest szeroko 

omówiona w publikacji, tak jak koleje jej życia. Co ciekawe spotkała się  

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=08afxj7FiHA; śpiewa Łucja Prus – genialne. 
 
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_w_Uppsali; informacja o Uniwersytecie.  

https://www.youtube.com/watch?v=08afxj7FiHA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_w_Uppsali
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z bohaterką odcinka nr 24 (Urszulą Ledóchowską), która w całej Skandynawii 

zbierała fundusze na akcje charytatywne w odrodzonej Polsce. Inicjatorem 

był Henryk Sienkiewicz (są ich zdjęcia). Selma włączyła się w tę akcję, 

wystosowała nawet apel do Szwedów, aby okazywali pomoc – str. 24!! Wiele 

Jej dzieł związanych jest z postaciami z Ewangelii. Streszczona jest między 

innymi nowelka z „Opowieści Chrystusowych” pt. Zamieniec. Kobieta bierze 

na wychowanie paskudnej urody trolla, a jej dziecko (chłopczyka) ukradła 

czarownica ….w zamian właśnie dając trollątko. Radzono kobiecie żeby 

pozbyła się szkaradnego dziecka. Nikt nie okazuje szacunku kobiecie, ale ona 

się nie poddaje. Wręcz chroniła dziecko czarownicy. Mąż w końcu odszedł od 

niej. Wędrując spotyka pięknego chłopca, który okazuje się jego własnym 

synem. Pyta go „jakim cudem przeżył?” Okazuje się, że do czarownicy płynęły 

fluidy. Skoro kobieta opiekowała się trollem, to czarownica też była dobra dla 

niego. Kobieta oddała życie za trollątko i wtedy czarownica uwolniła chłopca 

i dlatego spotkał się z ojcem. Ten utwór tłumaczyła na polski Teresa 

Chłapowska, która też była rzeźbiarką. Dzieła Selmy lubił też Czesław Miłosz 

– str. 36.  

Wiara i niewiara Selmy Lagerlőf – to rozdział str. 40-41 „tam jednak gdzie 

spotykam Boga i nieśmiertelność, czuję, że naprawdę żyję”. Choć jednak – w 

dorosłym życiu - nie należała do żadnej formalnej wspólnoty religijnej. 

 

Przepis (związany z postacią Bohaterki) dotyczy dziwnych naleśników,  

o których nigdy nie słyszałem…wśród składników są oliwki, grzyby, brokuły 

itd. 

 

Eseista nie czytał żadnego utwory naszej drugiej Bohaterki. Pewnie teraz 

jednak – spróbuje coś wypożyczyć.  

 

Polecam książkę, warto pomyśleć.  
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ZDJĘCIA PRZY OKAZJI 

Kraków – miasto Pierwszej Bohaterki 

 
Ratusz na Kazimierzu 

 
Kościół Bożego Ciała 
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Dla drugiej Bohaterki – Selmy; dwór w Finlandii 

Dwór Marszałka Mannerheima (o korzeniach szwedzkich, niemieckich) 
 w pobliżu miasta Turku 

 

 

 
Ściany i sufit 
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Zbór protestancki (drewniany) w okolicach miasta Turku 
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Drewniana świątynia 
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Restauracja w starym drewnianym budynku. 
Jest jeszcze wiele takich uroczych miejsc. 
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Urocze desery 
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Zdjęcia: 

Wisława – Stan Zawiślak 

Selama – Mario (Maria) & Tapani (Stefan) Ojampäre 


