
POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2016 • 2 (18) 
ISSN 1898-1593 

SUNGEUN CHOI (ESTERA CZOJ) 
H a n k u k  U n i v e r s i t y  o f  F o r e i g n  S t u d i e s  

S e u l  

Recepcja poezji Wis awy Szymborskiej w Korei  
– cz  druga1 

W 2014 roku w „Pami tniku Literackim” wydrukowa am pierwszy artyku  

na temat recepcji poezji Szymborskiej w Korei Po udniowej. Dokona am 

w nim analizy tego zagadnienia, opieraj c si  na badaniach reakcji korea -

skich pisarzy, poetów, artystów, naukowców oraz zwyk ych czytelników za-

raz po wydaniu antologii poezji noblistki w tomie pt.   (pol. Koniec 

i pocz tek), który zosta  prze o ony na j zyk korea ski w 2007 roku. Tom 

zawiera 170 wierszy z ró nych zbiorów, od Wo ania do Yeti (1957) do Dwu-

kropka (2005). 

Niniejszy artyku  jest kontynuacj  tych bada  i ma na celu zg bienie za-

gadnienia recepcji poezji Szymborskiej w Korei Po udniowej poprzez pre-

zentacj  reakcji korea skich mediów i wybranych krytyków po wydaniu 

w marcu 2016 roku kolejnej antologii wierszy noblistki w przek adzie na j -

zyk korea ski. 

Poezja Szymborskiej przez d ugi czas by a poza zasi giem zainteresowa  

korea skich czytelników. Nawet przyznanie Szymborskiej w 1996 roku Na-

grody Nobla nie zmieni o tej sytuacji. Dopiero w 2007 roku, czyli po ukaza-

niu si  na rynku wydawniczym korea skiej edycji antologii wierszy pt. Koniec 

i pocz tek w moim t umaczeniu, Szymborska znalaz a si  w centrum uwagi 

korea skich mi o ników poezji. 

1 Praca napisana dzi ki pomocy Hankuk University of Foreign Studies Research Fund of 

2016/2017. 
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Il. 1. Ok adka antologii wierszy Wis awy Szymborskiej pt. Koniec i pocz tek w przek adzie na j zyk korea ski. 

Entuzjastyczna reakcja na t  antologi  nie nast pi a jednak od razu. Przed 
wydaniem ksi ki nie odby a si  adna uroczysto , która pomog aby wy-
promowa  poezj  Szymborskiej w Korei. Nie wykorzystano dobrze sprzyja-
j cego momentu, przez co o wierszach polskiej poetki mówi o si  coraz 
mniej. Mimo to po up ywie roku ukaza o si  drugie wydanie antologii Koniec 

i pocz tek. W tym miejscu warto zwróci  uwag  na fakt, e od 2008 roku 
znani i cenieni korea scy poeci i pisarze coraz cz ciej cytowali wiersze pol-
skiej noblistki lub komentowali jej twórczo  i biografi . Dzi ki temu czytelni-
cy w Korei powoli zacz li si  interesowa  tomem Koniec i pocz tek. W 2009 
roku wzros a jego sprzeda , a tak e liczba pozytywnych recenzji oraz opinii 
zamieszczanych zarówno w prasie, jak i w internecie. Przekazywano sobie 
informacj  o ksi ce z ust do ust, dzi ki czemu poszerzy  si  kr g jej od-
biorców. Antologi  wydawano jeszcze wiele razy (Czoj 2014). 

Obecnie (wrzesie  2016 roku) publikacja ma ju  pi tna cie wznowie . 
W Korei jedno wydanie liczy od tysi ca do dwóch tysi cy egzemplarzy, za-
tem do tej pory sprzedano ju  dwadzie cia tysi cy ksi ek. Antologia Koniec 

i pocz tek sta a si  tzw. steadysellerem. W korea skim wiecie wydawniczym 
mówi si , e to wyj tkowe zjawisko. Publikacja ta znalaz a si  tak e na pre-
sti owej li cie Ksi ki Roku 2007 og aszanej przez korea skie ministerstwo 
kultury i turystyki. 
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W Korei nazwano Szymborsk  „poetk  poetów”. Oznacza to, e wielu ko-
rea skich autorów otwarcie wyrazi o zachwyt i podziw dla jej twórczo ci 
w swoich tekstach – zarówno w felietonach, esejach, jak i utworach lirycz-
nych. Wiersze noblistki inspirowa y i nadal inspiruj  pisarzy oraz poetów, 
a tak e twórców innych dziedzin sztuki. S  one równie  punktem odniesie-
nia dla komentatorów korea skiej telewizji podczas omawiania istotnych 
wydarze  politycznych i spo ecznych w kraju. 

Oto jeden z przyk adów du ej popularno ci Szymborskiej w Korei Po u-
dniowej. Na budynku jednej z najwi kszych korea skich ksi garni  
(Kyobo) w samym centrum Seulu znajduje si  olbrzymi baner (o szeroko ci 
dwudziestu metrów i wysoko ci o miu metrów), którego tre  co jaki  czas 
jest zmieniana. Od grudnia 2015 roku do lutego 2016 roku mieszka cy Seu-
lu mogli na nim przeczyta  tekst nawi zuj cy do wiersza Szymborskiej pt. 
Nic dwa razy: „Nic dwa razy. aden dzie  si  nie powtórzy. I to jest pi kne”2. 

      
Il. 2 i 3. Baner z fragmentem nawi zuj cym do wiersza Szymborskiej  

na budynku ksi garni Kyobo w centrum Seulu. 

Na placu  (Gwanghwamun) w s siedztwie budynku ksi garni Ky-
obo znajduj  si  liczne instytucje rz dowe i kulturalne. Jest to miejsce od-
wiedzane przez miliony osób. Przedstawicielka ksi garni, odwo uj c si  do 
wiersza Szymborskiej umieszczonego na banerze, wyja ni a swój wybór na-
st puj co: „Tak jak dany dzie  si  nie powtórzy, tak i dzisiejsze trudno ci 
oraz cierpienia kiedy  znikn . Dlatego zamiast marnowa  czas na zamar-
twianie si , powinni my codziennie y  pe ni  ycia”3. Na banerze, obok 
fragmentu nawi zuj cego do utworu Szymborskiej, wida  kontur dziewczy-
ny patrz cej w niebo. Jej postawa symbolizuje nowy pocz tek i ch  pod a-
nia za marzeniami. 

2 Wszystkie przek ady z j z. korea skiego – E.C. 
3 Chang Ucheong, 2016, Nic dwa razy: Nowa tablica na placu Gwanghwamun, „Chosun Biz.” 

z dn. 30.11, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/11/30/2015113002155.html [do-

st p: 4.12.2016]. 
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1 marca 2016 roku wyda am drug  antologi  przek adów poezji Szymbor-
skiej, która jest zbiorem wierszy z jej dwóch ostatnich tomików – Tutaj 
(2009) i Wystarczy (2012). Antologia zawiera fragmenty niedoko czonych 
utworów, tekst redaktora Ryszarda Krynickiego pt. Zamiast pos owia, a tak e 
faksy r kopisów poetki. Zbiór nosi tytu   (pol. Wystarczy) i zosta  
opublikowany w wydawnictwie Munji, w którym wydano równie  pierwsz  
antologi  noblistki. 

Przed wyborem wierszy do drugiej antologii w przek adzie na j zyk kore-
a ski czu am wielk  rado  i dum  z faktu, e mam okazj  czyta  wiersze 
Szymborskiej w oryginale. Jednak chwil  pó niej zda am sobie spraw  z ol-
brzymiej odpowiedzialno ci, jaka na mnie, jako t umaczce, spoczywa. Korea -
scy czytelnicy wi zali bowiem du e nadzieje i wysokie oczekiwania z przek a-
dem wierszy pisarki, któr  ju  dobrze poznali. Z ogromnym zainteresowaniem 
czekali wi c na kolejn  antologi , nad któr  pracowa am. 

 
Il. 4. Ok adka antologii wierszy Szymborskiej w przek adzie na j zyk korea ski pt. Wystarczy. 

Przedstawi  teraz reakcje mediów korea skich na publikacj  owego wybo-
ru wierszy poetki oraz niektóre recenzje korea skich krytyków na temat tej 
ksi ki. 
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Reakcja korea skich mediów  
po wydaniu najnowszego tomiku Szymborskiej 

1 marca 2016 roku, w dniu oficjalnego wydania tomiku Wystarczy, korea -
ska agencja prasowa Yonhap News jako pierwsza poda a informacj  na ten 
temat. Potem ukaza y si  artyku y – od krótkich doniesie  do powa niej-
szych recenzji – we wszystkich korea skich dziennikach. 

2 marca 2016 roku  (Kim Suilgi) z dziennika  („Maeil 
Gyeongjae”) napisa : „spokojne pokrzepienie od poetki na ko cu ycia” 
(Suilgi 2016), a  (Kwon Yeongmi) z internetowego dziennika  1 
(„News 1”) oceni a tomik w nast puj cy sposób: 

Nie ma tu ani intensywnej symboliki, ani przesadnych technik poetyckich. 

Poetka patrzy na rzeczy przejrzystym spojrzeniem, jakby je recytuj c, 
jakby szepcz c, zawiera je w swoich wierszach. Czytaj c tomik, dziel ca 
wiersz i poet , wiersz i czytelnika, wiersz i wiat bariera zanika, czytelnik 
czuje, jakby p ywa  w amorficznym wiecie. A pojawiaj ca si  w poezji 
g boka prawda poch ania natychmiast czytelników (Yeongmi 2016). 

Informacje na temat nowej ksi ki Szymborskiej mo na by o znale  nie 
tylko w gazetach, ale równie  w telewizji. 7 marca 2016 roku tomik zosta  
przedstawiony w wiadomo ciach telewizji MBC. Oto ich fragment: 

Szymborska posiada oczy duszy przeszywaj ce istot  bytu. W jej wierszach 
rozp ywa si  uczucie pokrzepienia, otuchy, które mo na odnale  tylko 
w wybitnych dzie ach. S owa pociechy, których nie sposób wyrazi  s owem4. 

Tego samego dnia telewizja SBS tak e informowa a o wydaniu kolejnego 
tomiku wierszy polskiej poetki w j zyku korea skim. Cytuj  fragment tej 
wiadomo ci: 

Po miertny tomik wierszy Szymborskiej zyskuje uznanie dlatego, e na 
nowo odkrywa pi kne strony ycia w codzienno ci. Z tej poezji bije cie-
p e spojrzenie, nieustanna zaduma nad yciem5. 

4 MBC  (pol. Poranne Wiadomo ci MBC), 2016, telewizja MBC, data emisji: 7.03, http:// 

imnews.imbc.com/replay/2016/nwtoday/article/3895097_19847.html [dost p: 15.09.2016]. 
5 SBS  (pol. Wiadomo ci SBS), 2016, telewizja SBS, data emisji: 7.03, http://news.sbs.co. 

kr/news/endPage.do?news_id=N1003453145&plink=ORI&cooper=NAVER&plink=COP

YPASTE&cooper=SBSNEWSEND [dost p: 14.09.2016]. 
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Telewizja kablowa MTN zacytowa a pi  nast puj cych wierszy: Przyk ad, 
Rozwód, Przymus, Na lotnisku, Ka demu kiedy . Oto fragment tej wiadomo ci: 

W poezji Szymborskiej filozoficzne w tki, takie jak: zwyk e przedmioty 
i zjawiska, historia, literatura, cywilizacja, ludzka egzystencja, za pomoc  
codziennych s ów przenikaj  si  nawzajem jak muzyka. Poetka bez wa-
hania, prostym j zykiem poezji opisuje momenty, kiedy cz owiek odkry-
wa jak  m dro  ycia, kiedy zdaje sobie spraw  z warto ci wewn trznej 
jakiego  zjawiska w przyrodzie, kiedy natykaj  si  na siebie rozum i emo-
cje. Krytycy na ca ym wiecie podziwiali ten oryginalny sposób odnajdy-
wania m dro ci ycia w ma ych, codziennych aspektach. (…) Jej spoj-
rzenie na sprawy jest niezwykle silne i bystre. Wnikliwie penetruje 
i podaje nam co  do przemy lenia. Jej uwadze nie umknie nawet naj-
mniejsza sprawa czy najbanalniejszy przypadek6. 

Kilka przyk adów recenzji  
najnowszego tomu Szymborskiej w gazetach 

Przedstawi  teraz kilka przyk adów wa niejszych komentarzy na temat 
ostatniego zbioru poezji Szymborskiej, które pojawi y si  w najpopular-
niejszych (pod wzgl dem liczby sta ych czytelników) dziennikach, takich jak: 
„Chosunilbo” ( ), „Hangyoreh” ( ), „Jooangilbo” ( ), 
„Dongailbo” ( ), „Hankookilbo” ( ). 

Dziennikarz  (Choe Jaebong) z „Hangyeoreh” napisa  w swojej re-
cenzji    (pol. Dwa ostatnie tomiki Szymborskiej), 
e tytu  po miertnego tomiku polskiej noblistki przywodzi na my l ostatni  

powie  francuskiej pisarki Marguerite Duras pt. C’est tout (To wszystko). 
Doda  te , e w a nie to pozwala poczu  smak drobnych wspomnie  z ycia 
Szymborskiej jako poetki i jako cz owieka oraz jej literack  energi . W re-
cenzji zacytowano trzy wiersze – D o , Veermeer, Metafizyka. Oto fragment 
omawianej recenzji: 

Na wie  o wydaniu ostatniego tomu wierszy Wis awy Szymborskiej 
(1923–2012) w j zyku korea skim krytycy  (Kwon Seongu), 

6 MTN  (pol. Wiadomo ci MTN), 2016, telewizja MTN, data emisji: 4.03, http://news. 

mtn.co.kr/newscenter/news_viewer.mtn?gidx=2016030413141198917 [dost p: 05.09.2016]. 
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 (O Gilyeong) – na portalu spo eczno ciowym Facebook – prze-
cigali si  w zamieszczaniu tekstów wyra aj cych niecierpliwe oczekiwa-

nie na nowy tom wierszy poetki, poniewa  w 2007 roku nadzieja zwi zana 
z pierwszym tomikiem si  spe ni a. (…) Dzi ki prostemu j zykowi wier-
szy Szymborskiej ka dy mo e si  z nimi uto samia . Jej utwory wycho-
dz  poza cian , jak  jest przek ad, i tu w a nie le y tajemnica jej poezji, 
która urzeka korea skich czytelników. Poetka ko czy swoje literackie y-
cie s owem „wystarczy” i do ko ca zachowuje spokój wobec mierci. 

„By o, min o. By o, wi c min o. W nieodwracalnej zawsze kolejno-
ci, bo taka jest regu a tej przegranej gry” (Metafizyka) (Jaebong 2016). 

Dziennikarka  (Kim Jiyoung) z „Dongailbo” w artykule zatytu o-
wanym      (pol. S oneczny dzie , a ycie toczy 

si  dalej) cytuje dwa wiersze poetki – Trudne ycie z pami ci , Nieczytanie – i tak 
je komentuje: 

Z powodu bariery j zykowej nie jest atwo doceni  rytm wierszy z Za-

chodu, ale j zyk poezji Szymborskiej jest atwy, prosty, a wyra enia zre-
dukowane do minimum i dlatego doznania poetyckie s  przejrzy cie 
przekazane. (…) Wiersze poetki, mimo e pisane tu  przed mierci , s  
niezmiennie pi kne i intensywne (Jiyoung 2016). 

Natomiast recenzent  (Kim Yeongtae) z „Joongang Ilbo”, prezen-
tuj c nowy tomik Szymborskiej, napisa : 

Wiersze w tym tomiku s  dos ownie wystarczaj ce, tak jak mówi tytu  

Wystarczy. Poetka, która prze y a ci kie, ale przyk adne ycie, egna si  
ze sob  i z nami, zostawiaj c ten tomik. Wyj tkowe s owo po egnania – wy-
starczy – po zamkni ciu tomiku poezji wype nia nam dusz  (Yeongtae 2016). 

Ponadto dobrze ocenia zamieszczony w antologii tekst mojego autorstwa 
zatytu owany Od t umacza: 

Pomaga on zrozumie  wiat twórczo ci Szymborskiej. Dzi ki komenta-

rzowi t umacza korea scy czytelnicy mog  pozna  nie tylko proces two-
rzenia wierszy, ale tak e ludzkie oblicze Szymborskiej, warto ci, jakimi 
y a nielubi ca publicznych wyst pie  poetka, oraz mowy pogrzebowe 

wyg oszone przez polskich literatów po jej mierci (Yeongtae 2016). 

 (Park Haehyeon) z dziennika „Chosun Ilbo” w tek cie pt. 
    (pol. Przek ady poezji dwojga noblistów 
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wydane w Republice Korei) przedstawia tomik wierszy Szymborskiej oraz po-
wie  Patricka Modina. O poezji polskiej autorki pisze: „Ksi ka, w której 
poetka przypomina m dro  ycia, prowadz c dialog z czytelnikiem”. Na-
st pnie cytuje i interpretuje wiersz Tutaj: 

„ ycie na ziemi wypada do  tanio. / Za sny na przyk ad nie p acisz tu 
grosza. / Za z udzenia – dopiero kiedy utracone. / Za posiadanie cia a – 
tylko cia em”. 

Poetka mówi, e sny/marzenia s  za darmo, a za z udzenia/fantazje 
p acimy pó niej. W zwi zku z tym trzeba wi cej marzy , trzeba wi cej 
fantazjowa . Nie nale y narzeka  na starzenie si , gdy  z czasem sp aci-
my d ug cia u. Ale zauwa a, e ludzie za szybko rezygnuj  z marze  oraz 
z udze  – marnuj  m odo , narzekaj  na staro . Zwraca si  wi c do 
czytelnika i zach ca do przemy lenia, dlaczego nasze ycie staje si  takie 
kosztowne (Haehyeon 2016). 

Dziennik „Hankook Ilbo” w marcu 2016 roku a  trzy razy zamie ci  teksty 
o poezji Szymborskiej. Podaj  przyk ad jednego z nich.  (Kim 
Hyeyoung) zaczyna swoj  recenzj  pt.     

 ,  (pol. Wystarczy – to ostatnie s owa poetki, która polowa-

a na s owa jak owca), parafrazuj c debiutancki wiersz Szymborskiej Szukam 

s owa: 

„Szukam s owa”. Chc  okre li  Wis aw  Szymborsk  (1923–2012) jed-
nym wyrazem. „ adne nie odpowiada. Ka de najniezb dniejsze – zb d-
ne, najgor tsze – ch odne (…)”. 

Poezja tomiku Wystarczy jest, tak samo jak w pocz tkowym okresie 
twórczo ci poetki, jasna, bez ozdobników. Mimo e zdania wygl daj  na 
lekkie i przejrzyste, sprawiaj , e cz owiek zastanawia si  nad istot  bytu, 
drug  stron  ycia, nad z em cywilizacji. 

„Nie wiem jak gdzie, / ale tutaj na Ziemi jest sporo wszystkiego. / Tu-
taj wytwarza si  krzes a i smutki, / (…) // Niewiedza tutaj jest zapraco-
wana, / ci gle co  liczy, porównuje, mierzy, / wyci ga z tego wnioski 
i pierwiastki” (fragment wiersza Tutaj). 

(…) 
Poetka mówi a – nic dwa razy – by a zawsze spokojna i stoicka przed 

sko czono ci  ludzkiego ycia, a przed swoj  mierci  równie  by a 
ch odna i opanowana. 

„Ale có  musz  wraca  / moja poezja karmi si  tylko t sknot  / a eby 
t skni  trzeba by  z daleka” (fragment niesko czonego manuskryptu). 
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Ostatnie s owa, które wybra a akn ca s ów i zda  poetka, s  pow ci -
gliwe, ale niebywale wystarczaj ce (Hyeyoung 2016). 

Reakcja zwyk ych czytelników 

Coraz wi cej korea skich czytelników interesuje si  twórczo ci  Szymbor-
skiej dzi ki komentarzom znanych pisarzy na ten temat czy te  twórczemu 
nawi zywaniu do poezji noblistki w ich utworach. 7 wrze nia 2016 roku 
wpisa am w wyszukiwarki najpopularniejszych w Korei portali interneto-
wych Naver i Daum (zob. www.naver.com i www.daum.net) fraz  „»Wystar-
czy« Szymborskiej”. Dzi ki temu mog am sprawdzi , jak odbieraj  jej poezj  
oraz nowy zbiór wierszy zwykli czytelnicy – nie krytycy, nie ludzie kultury, 
nie dziennikarze. Oto kilka przyk adów interesuj cych komentarzy, które 
odnalaz am na blogach. Warto si  z nimi zapozna : 

Poezja Szymborskiej jest naprawd  fascynuj ca, szczególnie pod wzgl -
dem pow ci gliwych i sensownych metafor. Dzi kuj  wydawnictwu 
Moonji. Pani Szymborska, chcia bym uczy  si  od Pani – tej, która umie 
opanowa  ró norodne metafory, parabole i alegorie (http://blog.naver. 
com/nomore_bet?Redirect=Log&logNo=220658728277; dost p: 
7.09.2016). 

Lubi  pani poezj , pani Szymborska. Nie znam si  na Nagrodach Nobla. 
Dlaczego im d u ej czytam Twoje wiersze, tym bardziej chc  je czyta ? 
Ja, który na co dzie  nie czytam poezji (http://blog.naver.com/wehave 
funtoday?Redirect=Log&logNo=220683479243; dost p: 7.09.2016). 

Bóg zabra  wielk  poetk , ale jej poezja jest niezniszczalna (http://blog. 
naver.com/re800825?Redirect=Log&logNo=220656812433; dost p: 
7.09.2016). 

Wystarczy Szymborskiej – blask starszej poetki, która wiod c d ugie ycie, 
skupi a si  na jednej pracy. Wybitno  prostoty (http://blog.naver.com 
/kosinski?Redirect=Log&logNo=220678765854; dost p: 7.09.2016). 

Wci  rano otwieram oczy. Je li si  obudz , stan  na linii przed u enia 
wieczno ci. Je li nie obudz , zostan  wci gni ty z linii przed u enia 
wieczno ci pod powierzchni . Inaczej mówi c – w mier . Zapadaj c 
w sen, nie dokonuj  wyboru, w któr  stron  pójd . Dlaczego takie my li 
przychodz  mi do g owy? To moje przemy lenia po lekturze Wystarczy 
Szymborskiej (http://blog.daum.net/499/842; dost p: 7.09.2016). 
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Do fanów poezji Wis awy Szymborskiej zalicza si  undergroundowa pio-
senkarka  (Yojo), która tworzy nie tylko muzyk , ale tak e teksty do 
swoich piosenek. Co wi cej, prowadzi te  ma  ksi garni  oraz pisze recen-
zje ksi ek. W swojej rubryce    (pol. Ksi garnia p yn ca 

muzyk ) tak pisa a o zbiorze wierszy polskiej noblistki: 

Ludziom na wiosn  przychodzi na my l kolor ró owy, serce bije im 
mocniej, do zakochania jeden krok, po prostu czuj  si  szcz liwsi. Ale mnie 
robi si  wyj tkowo smutno. I troch  si  boj , i czuj  niepokój. Na pyta-
nie, jak  por  roku lubi  najbardziej, bez wahania odpowiadam, e wio-
sn , i mam do siebie pretensje, e ca  wiosn  zawsze jestem gotowa na 
p acz. A tym razem chc  opowiedzie  o smutnym i pi knym tomiku 
wierszy, który niedawno przeczyta am. Wiersze te pokaza y mi, e w a-
nie wiosna przysz a. Ten tomik to po miertny zbiór poezji Wis awy 

Szymborskiej Wystarczy. 
„Od dawna chcia am ju  o nich napisa , / ale to trudny temat, / wci  

odk adany na potem / i chyba godny lepszego poety, / jeszcze bardziej 
ode mnie zdumionego wiatem. / Ale czas nagli. Pisz ” (fragment wier-
sza Mikrokosmos). 

Wiosn  czuj  bardziej blisko  ze s owem „presja” ni  ze s owem 
„podniecenie”. Wiosna przysz a. I teraz te  chce mi si  p aka  (Yojo 
2016). 

Internetowy portal informacyjny    („Oh my news”; http:// 
www.ohmynews.com/) jest jednym z popularniejszych mediów w Korei, 
poniewa  tworz  go zwykli ludzie, którzy pisz  teksty i artyku y. Na portalu 
tym znajduje si  dzia       (pol. Wspólna lektura 

wierszy z Jiu), w którym matka osiemnastoletniego Jiu opisuje proces rozwo-
ju, dorastania syna oraz wra enia ze wspólnego czytania literatury. W tek cie 
pt.       (pol. Wiersze starszej poetki, 

jakimi zachwyci  si  syn, który chce zosta  poet ) kobieta przedstawi a tomik poezji 
Wystarczy: 

„Otrzep ubrania ubrudzone wspomnieniami / Wyrzygaj po kni te 
s owa / Czas sta  si  doros ym / Ból dorastania czeka na zewn trz 
pisarstwa” (fragment wiersza pt. Zabawa napisany przez Jiu – dopowie-
dzenie – E.C.). 

Coraz trudniej znale  ludzi pisz cych czy ludzi czytaj cych wiersze, 
a mój syn licealista od zesz ego roku fanatycznie czyta i pisze wiersze. 
Podczas zebrania w szkole jego wychowawczyni powiedzia a mi: „Pani 
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syn zostanie poet ”. Doda a te , e gdy ma wen , pomys  na wiersz, 
dostaje md o ci, zawrotów g owy. Mój syn tak czyta poezj . Je li za-
cznie czyta  jaki  wiersz, wyszukuje wszystkie zbiory poezji danego po-
ety. Czytaj c tomik Wystarczy, zajada  si  nim jak wyg odnia y. Czytaj c 
pierwszy wiersz, wyda  okrzyk podziwu, przyszed  do mnie i zacz  
czyta : 

„ ycie na ziemi wypada do  tanio. / Za sny na przyk ad nie p acisz tu 
grosza. / Za z udzenia – dopiero kiedy utracone. / Za posiadanie cia a 
– tylko cia em” (fragment wiersza Tutaj Szymborskiej – dopowiedzenia 
– E.C.). 

Kilkunastoletni syn, który ma przed sob  ca e ycie. Sk d pochodzi je-
go zachwyt nad wierszami starszej poetki? Przeczyta  mi jeszcze jeden 
wiersz: 

„Kilkunastoletnia. Ja – kilkunastoletnia? / Gdyby nagle, tu, teraz, 
stan a przede mn , / czy mia abym j  wita  jak osob  blisk , / cho-
cia  jest dla mnie obca i daleka” (fragment wiersza Kilkunastoletnia 
Szymborskiej). 

„Wszystkim si  ró ni ja kilkunastoletnia i ja wspó czesna. Cia em, prze-
my leniami, czasem. Zamiast poczu  blisko , czuje si  ogromny dy-
stans. Co ciekawe, czy je jedynie szalik. Nie wspomnienia, nie wiado-
mo , ale zrobiony szyde kiem przez matk  dowód mi o ci. Poruszy o 
mnie jeszcze to, e kilkunastoletnia zostawia ten szalik, a wspó czesna go 
z szacunkiem przechowuje”. 

S uchaj c s ów mojego syna, zadaj  sobie pytanie, czy ja, matka, i moja 
mi o  mo e sta  si  no nikiem pami ci przenikaj cym ycie kilkunasto-
letniego ch opca, który stanie si  kiedy  starcem. 

„Ogólnie rzecz bior c, w tej poezji wida  proste, ale wyj tkowe, bez 
ró owych okularów, spojrzenie na ycie, na rzeczy ma e. Zw aszcza 
w wierszach Mikrokosmos, Rozwód, Otwornice. W Mikrokosmosie wida , jak 
poetka patrzy na rzeczy ma e, w a ciwie nieistotne. Wydawa  si  mo e, 
e to nie cz owiek jest najwa niejszy, e poetka ma ekologiczny punkt 

widzenia”. 
Mój syn w swym wierszu mówi o bólu dorastania. Wspó istnieje tu 

i podniecenie, i obawa przed zbli aj cym si  doros ym yciem. Nastolet-
ni ch opak czyta wiersze mówi ce o g bokich przemy leniach oraz 
wspomnieniach prze ytych przez starsz  poetk  i przygl da si  powoli 
swojemu yciu, szuka filozoficznych róde . Niemniej jednak nadal wi -
cej miejsca zajmuj  obawy. Chcia by y  powoli, spokojnie, ale wiat tak 
atwo na to nie pozwala (Eunmi 2016). 
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Specjalny program telewizyjny o Szymborskiej  

pt.    (pol. Po egnanie poetki) 

W telewizji edukacyjnej EBS co tydzie , od poniedzia ku do rody, o go-
dzinie 12.40 jest nadawany program pt.  e (pol. Kana  wiedzy – e). 
To pi ciominutowa audycja dokumentalna, której celem jest na wietlenie 
z ró nych stron pewnej porcji wiedzy na temat rzeczywisto ci poprzez po-
danie widzom znacz cej frazy do przemy le . Program ma sprawi , e nieu-
stannie zabiegany cz owiek przerwie swoje zaj cia i na chwil  odda si  re-
fleksji. Nie ma tu lektora i narracji, w tle s ycha  jedynie muzyk , a na 
ekranie pojawia si  tekst, który widz sam musi czyta  i rozwa y . 

12 kwietnia 2016 roku telewizja wyemitowa a odcinek o Szymborskiej pt. 
   (pol. Po egnanie poetki, Kana  wiedzy, 2016). Przedsta-

wiono w nim pokrótce wspó czesn  histori  Polski – od II wojny wiatowej 
po okres socjalizmu, pokazuj c jednocze nie zdj cia wybranych miast oraz 
przyrody w Polsce. Zacytowano tak e pi  wierszy poetki: Szukam s owa 

(1945), Koniec i pocz tek (1993), Nic dwa razy (1957), Mo liwo ci (1986), Jarmark 

cudów (1986). Na koniec programu podano informacj  o ukazaniu si  tomiku 
Wystarczy w wersji korea skiej. 

 
Il. 5. Napisy: „Po ka dej wojnie / kto  musi posprz ta ” (fragment wiersza Koniec i pocz tek). 

 
Il. 6. Napisy: „Cud, który nie tak dziwi, jak powinien: / palców u d oni wprawdzie mniej ni  sze ,  

/ za to wi cej ni  cztery” (fragment wiersza Jarmak cudów). 
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Oto komentarz dotycz cy poezji Szymborskiej, który pojawi  si  w doku-
mencie: 

Wis awa Szymborska opisuje prostym, ale pe nym humoru j zykiem m -
dro  i cudowno  ycia. Poetka, która powiedzia a, e najwa niejszym 
zadaniem poety jest skre lanie i pozbywanie si  zb dnych s ów, zmar a, 
zostawiaj c niedoko czony zbiór wierszy. Teraz ukaza  si  po miertny 
tomik jej poezji. Jego tytu  – bez podmiotu, bez dope nienia – po prostu 
jedno s owo: wystarczy. 

 
Il. 7. Napisy: „W 2012 roku odesz a ze wiata, nie sko czywszy ostatniego zbioru wierszy”. 

 
Il. 8. Napisy: „Bibliografia   (Koniec i pocz tek),  (Wystarczy). Zdj cia z Wydawnictwa a5  

oraz Agencji Prasowej AP i Yeonghap News”. Podano te  nazwiska scenografa oraz dwóch re yserów. 

Tego samego dnia telewizja EBS nadawa a powtórk  odcinków filmu doku-
mentalnego o Szymborskiej, mo na je tak e obejrze  na stronie internetowej 
programu oraz na portalach internetowych Naver i Daum7. Z racji atwego 
dost pu program jest cz sto wykorzystywany jako materia  edukacyjny dla 
gimnazjalistów i licealistów. ywi  zatem nadziej , e obecne zainteresowa-
nie poezj  noblistki wywo a efekt domina i e coraz wi cej Korea czyków 
b dzie czyta o poezj  Szymborskiej. 

7 www.naver.com, www.daum.net 
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S owo ko cz ce 

Mimo e poetki ju  nie ma w ród nas, wielu pisarzy, krytyków literackich, 
naukowców oraz zwyk ych czytelników w Korei wci  czyta jej wiersze, cytuje, 
wspomina je i interpretuje. Wydanie tomiku Wystarczy W. Szymborskiej sta o 
si  kolejn  okazj  do ponownego zainteresowania t  twórczo ci  i wp yn o 
na jej popularno  w ród Korea czyków. Obecnie publikacja ma ju  cztery 
wznowienia. W pierwszej edycji wydrukowano trzy tysi ce egzemplarzy, 
w drugiej i trzeciej po dwa tysi ce egzemplarzy. Tak wi c w ci gu trzech 
i pó  miesi ca sprzedano ponad siedem tysi cy egzemplarzy ksi ki. Wynika 
z tego, e recepcja poezji Szymborskiej w Korei ca y czas trwa i si  rozwija. 

Jestem niezmiernie szcz liwa, e mog am prze o y  wiersze Wis awy 
Szymborskiej na swój j zyk ojczysty. Dopiero po opublikowaniu dwóch to-
mików zda am sobie spraw , jak mi e jest nawi zywanie kontaktów z licz-
nymi czytelnikami – rado  z yczliwo ci kogo , kogo si  nie zna i nie widzi, 
ale z kim si  doskonale rozumie, bo czy nas mi o  do poezji. G boko 
wierz  w to, e arcydzie a literatury polskiej, takie jak utwory Szymborskiej, 
zawieraj  w sobie uniwersalny humanizm, który przyci ga i b dzie nadal 
przyci ga  moich rodaków. Dzi ki temu mo liwe stanie si  przekroczenie 
bariery j zykowej oraz kulturowej mi dzy Polsk  i Kore . 
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Sungeun Choi (Estera Czoj): Reception of Wis awa Szymborska’s poetry in Korea  
– part two 

The author of this article published her first article on the reception of Wis awa Szym-

borska’s poetry in South Korea in Pami tnik Literacki in 2014. The previous article aimed at 

analysing the reactions of writers, poets, artists, critics and readers to the volume The End and 

the Beginning, which was translated into Korean in 2007. In this article the author continues 

her research on the reception of Szymborska’s poetry in South Korea. This time she presents 

the reaction of the Korean media and selected critics on another poetic volume of the Polish 

Nobel Prize Winner translated into Korean: Enough. 
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