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Recepcja poezji Wisawy Szymborskiej w Korei
– czÆyÂ druga1
W 2014 roku w „Pamiętniku Literackim” wydrukowaâam pierwszy artykuâ
na temat recepcji poezji Szymborskiej w Korei Poâudniowej. Dokonaâam
w nim analizy tego zagadnienia, opierajĊc się na badaniach reakcji koreaľskich pisarzy, poetów, artystów, naukowców oraz zwykâych czytelników zaraz po wydaniu antologii poezji noblistki w tomie pt. 騒隱 겑녆 (pol. Koniec
i poczĊtek), który zostaâ przeâoůony na język koreaľski w 2007 roku. Tom
zawiera 170 wierszy z róůnych zbiorów, od Woâania do Yeti (1957) do Dwukropka (2005).
Niniejszy artykuâ jest kontynuacjĊ tych badaľ i ma na celu zgâębienie zagadnienia recepcji poezji Szymborskiej w Korei Poâudniowej poprzez prezentację reakcji koreaľskich mediów i wybranych krytyków po wydaniu
w marcu 2016 roku kolejnej antologii wierszy noblistki w przekâadzie na język koreaľski.
Poezja Szymborskiej przez dâugi czas byâa poza zasięgiem zainteresowaľ
koreaľskich czytelników. Nawet przyznanie Szymborskiej w 1996 roku Nagrody Nobla nie zmieniâo tej sytuacji. Dopiero w 2007 roku, czyli po ukazaniu się na rynku wydawniczym koreaľskiej edycji antologii wierszy pt. Koniec
i poczĊtek w moim tâumaczeniu, Szymborska znalazâa się w centrum uwagi
koreaľskich miâoœników poezji.

1 Praca napisana dzięki pomocy Hankuk University of Foreign Studies Research Fund of
2016/2017.
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Il. 1. Okâadka antologii wierszy Wisâawy Szymborskiej pt. Koniec i poczĊtek w przekâadzie na język koreaľski.

Entuzjastyczna reakcja na tę antologię nie nastĊpiâa jednak od razu. Przed
wydaniem ksiĊůki nie odbyâa się ůadna uroczystoœý, która pomogâaby wypromowaý poezję Szymborskiej w Korei. Nie wykorzystano dobrze sprzyjajĊcego momentu, przez co o wierszach polskiej poetki mówiâo się coraz
mniej. Mimo to po upâywie roku ukazaâo się drugie wydanie antologii Koniec
i poczĊtek. W tym miejscu warto zwróciý uwagę na fakt, ůe od 2008 roku
znani i cenieni koreaľscy poeci i pisarze coraz częœciej cytowali wiersze polskiej noblistki lub komentowali jej twórczoœý i biografię. Dzięki temu czytelnicy w Korei powoli zaczęli się interesowaý tomem Koniec i poczĊtek. W 2009
roku wzrosâa jego sprzedaů, a takůe liczba pozytywnych recenzji oraz opinii
zamieszczanych zarówno w prasie, jak i w internecie. Przekazywano sobie
informację o ksiĊůce z ust do ust, dzięki czemu poszerzyâ się krĊg jej odbiorców. Antologię wydawano jeszcze wiele razy (Czoj 2014).
Obecnie (wrzesieľ 2016 roku) publikacja ma juů piętnaœcie wznowieľ.
W Korei jedno wydanie liczy od tysiĊca do dwóch tysięcy egzemplarzy, zatem do tej pory sprzedano juů dwadzieœcia tysięcy ksiĊůek. Antologia Koniec
i poczĊtek staâa się tzw. steadysellerem. W koreaľskim œwiecie wydawniczym
mówi się, ůe to wyjĊtkowe zjawisko. Publikacja ta znalazâa się takůe na prestiůowej liœcie KsiĊůki Roku 2007 ogâaszanej przez koreaľskie ministerstwo
kultury i turystyki.
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W Korei nazwano SzymborskĊ „poetkĊ poetów”. Oznacza to, ůe wielu koreaľskich autorów otwarcie wyraziâo zachwyt i podziw dla jej twórczoœci
w swoich tekstach – zarówno w felietonach, esejach, jak i utworach lirycznych. Wiersze noblistki inspirowaây i nadal inspirujĊ pisarzy oraz poetów,
a takůe twórców innych dziedzin sztuki. SĊ one równieů punktem odniesienia dla komentatorów koreaľskiej telewizji podczas omawiania istotnych
wydarzeľ politycznych i spoâecznych w kraju.
Oto jeden z przykâadów duůej popularnoœci Szymborskiej w Korei Poâudniowej. Na budynku jednej z największych koreaľskich księgarni 霅ꚩ
(Kyobo) w samym centrum Seulu znajduje się olbrzymi baner (o szerokoœci
dwudziestu metrów i wysokoœci oœmiu metrów), którego treœý co jakiœ czas
jest zmieniana. Od grudnia 2015 roku do lutego 2016 roku mieszkaľcy Seulu mogli na nim przeczytaý tekst nawiĊzujĊcy do wiersza Szymborskiej pt.
Nic dwa razy: „Nic dwa razy. Ůaden dzieľ się nie powtórzy. I to jest piękne”2.

Il. 2 i 3. Baner z fragmentem nawiĊzujĊcym do wiersza Szymborskiej
na budynku księgarni Kyobo w centrum Seulu.

Na placu 集쀉ꓭ (Gwanghwamun) w sĊsiedztwie budynku księgarni Kyobo znajdujĊ się liczne instytucje rzĊdowe i kulturalne. Jest to miejsce odwiedzane przez miliony osób. Przedstawicielka księgarni, odwoâujĊc się do
wiersza Szymborskiej umieszczonego na banerze, wyjaœniâa swój wybór następujĊco: „Tak jak dany dzieľ się nie powtórzy, tak i dzisiejsze trudnoœci
oraz cierpienia kiedyœ zniknĊ. Dlatego zamiast marnowaý czas na zamartwianie się, powinniœmy codziennie ůyý peâniĊ ůycia”3. Na banerze, obok
fragmentu nawiĊzujĊcego do utworu Szymborskiej, widaý kontur dziewczyny patrzĊcej w niebo. Jej postawa symbolizuje nowy poczĊtek i chęý podĊůania za marzeniami.

Wszystkie przekâady z jęz. koreaľskiego – E.C.
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 [dostęp: 4.12.2016].
2

3

100

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2016 • 2 (18)

1 marca 2016 roku wydaâam drugĊ antologię przekâadów poezji Szymborskiej, która jest zbiorem wierszy z jej dwóch ostatnich tomików – Tutaj
(2009) i Wystarczy (2012). Antologia zawiera fragmenty niedokoľczonych
utworów, tekst redaktora Ryszarda Krynickiego pt. Zamiast posâowia, a takůe
faksy rękopisów poetki. Zbiór nosi tytuâ 띞ꜹ뼍鲙 (pol. Wystarczy) i zostaâ
opublikowany w wydawnictwie Munji, w którym wydano równieů pierwszĊ
antologię noblistki.
Przed wyborem wierszy do drugiej antologii w przekâadzie na język koreaľski czuâam wielkĊ radoœý i dumę z faktu, ůe mam okazję czytaý wiersze
Szymborskiej w oryginale. Jednak chwilę póŭniej zdaâam sobie sprawę z olbrzymiej odpowiedzialnoœci, jaka na mnie, jako tâumaczce, spoczywa. Koreaľscy czytelnicy wiĊzali bowiem duůe nadzieje i wysokie oczekiwania z przekâadem wierszy pisarki, którĊ juů dobrze poznali. Z ogromnym zainteresowaniem
czekali więc na kolejnĊ antologię, nad którĊ pracowaâam.

Il. 4. Okâadka antologii wierszy Szymborskiej w przekâadzie na język koreaľski pt. Wystarczy.

Przedstawię teraz reakcje mediów koreaľskich na publikację owego wyboru wierszy poetki oraz niektóre recenzje koreaľskich krytyków na temat tej
ksiĊůki.
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Reakcja koreaÍskich mediów
po wydaniu najnowszego tomiku Szymborskiej
1 marca 2016 roku, w dniu oficjalnego wydania tomiku Wystarczy, koreaľska agencja prasowa Yonhap News jako pierwsza podaâa informację na ten
temat. Potem ukazaây się artykuây – od krótkich doniesieľ do powaůniejszych recenzji – we wszystkich koreaľskich dziennikach.
2 marca 2016 roku 韵걡韥 (Kim Suilgi) z dziennika ꎙ넱陲뇑 („Maeil
Gyeongjae”) napisaâ: „spokojne pokrzepienie od poetki na koľcu ůycia”
(Suilgi 2016), a 靁꾶ꖭ (Kwon Yeongmi) z internetowego dziennika 鰩걙 1
(„News 1”) oceniâa tomik w następujĊcy sposób:
Nie ma tu ani intensywnej symboliki, ani przesadnych technik poetyckich.
Poetka patrzy na rzeczy przejrzystym spojrzeniem, jakby je recytujĊc,
jakby szepczĊc, zawiera je w swoich wierszach. CzytajĊc tomik, dzielĊca
wiersz i poetę, wiersz i czytelnika, wiersz i œwiat bariera zanika, czytelnik
czuje, jakby pâywaâ w amorficznym œwiecie. A pojawiajĊca się w poezji
gâęboka prawda pochâania natychmiast czytelników (Yeongmi 2016).

Informacje na temat nowej ksiĊůki Szymborskiej moůna byâo znaleŭý nie
tylko w gazetach, ale równieů w telewizji. 7 marca 2016 roku tomik zostaâ
przedstawiony w wiadomoœciach telewizji MBC. Oto ich fragment:
Szymborska posiada oczy duszy przeszywajĊce istotę bytu. W jej wierszach
rozpâywa się uczucie pokrzepienia, otuchy, które moůna odnaleŭý tylko
w wybitnych dzieâach. Sâowa pociechy, których nie sposób wyraziý sâowem4.

Tego samego dnia telewizja SBS takůe informowaâa o wydaniu kolejnego
tomiku wierszy polskiej poetki w języku koreaľskim. Cytuję fragment tej
wiadomoœci:
Poœmiertny tomik wierszy Szymborskiej zyskuje uznanie dlatego, ůe na
nowo odkrywa piękne strony ůycia w codziennoœci. Z tej poezji bije ciepâe spojrzenie, nieustanna zaduma nad ůyciem5.


4 MBC ꑝ鲒鰩걙 (pol. Poranne Wiadomoœci MBC), 2016, telewizja MBC, data emisji: 7.03, http://
imnews.imbc.com/replay/2016/nwtoday/article/3895097_19847.html [dostęp: 15.09.2016].
5 SBS 鰩걙 (pol. Wiadomoœci 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 [dostęp: 14.09.2016].
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Telewizja kablowa MTN zacytowaâa pięý następujĊcych wierszy: Przykâad,
Rozwód, Przymus, Na lotnisku, Kaůdemu kiedyœ. Oto fragment tej wiadomoœci:
W poezji Szymborskiej filozoficzne wĊtki, takie jak: zwykâe przedmioty
i zjawiska, historia, literatura, cywilizacja, ludzka egzystencja, za pomocĊ
codziennych sâów przenikajĊ się nawzajem jak muzyka. Poetka bez wahania, prostym językiem poezji opisuje momenty, kiedy czâowiek odkrywa jakĊœ mĊdroœý ůycia, kiedy zdaje sobie sprawę z wartoœci wewnętrznej
jakiegoœ zjawiska w przyrodzie, kiedy natykajĊ się na siebie rozum i emocje. Krytycy na caâym œwiecie podziwiali ten oryginalny sposób odnajdywania mĊdroœci ůycia w maâych, codziennych aspektach. (…) Jej spojrzenie na sprawy jest niezwykle silne i bystre. Wnikliwie penetruje
i podaje nam coœ do przemyœlenia. Jej uwadze nie umknie nawet najmniejsza sprawa czy najbanalniejszy przypadek6.

Kilka przykadów recenzji
najnowszego tomu Szymborskiej w gazetach
Przedstawię teraz kilka przykâadów waůniejszych komentarzy na temat
ostatniego zbioru poezji Szymborskiej, które pojawiây się w najpopularniejszych (pod względem liczby staâych czytelników) dziennikach, takich jak:
„Chosunilbo” (눥넱ꚩ), „Hangyoreh” (뼑陝ꆽ), „Jooangilbo” (닆꼎넱ꚩ),
„Dongailbo” (鶎껹넱ꚩ), „Hankookilbo” (뼑霢넱ꚩ).
Dziennikarz 뜑녡ꚾ (Choe Jaebong) z „Hangyeoreh” napisaâ w swojej recenzji 갱ꚩꌩ걙렩넍 ꍽ덵ꍾ 겑뎆麙 (pol. Dwa ostatnie tomiki Szymborskiej),
ůe tytuâ poœmiertnego tomiku polskiej noblistki przywodzi na myœl ostatniĊ
powieœý francuskiej pisarki Marguerite Duras pt. C’est tout (To wszystko).
Dodaâ teů, ůe wâaœnie to pozwala poczuý smak drobnych wspomnieľ z ůycia
Szymborskiej jako poetki i jako czâowieka oraz jej literackĊ energię. W recenzji zacytowano trzy wiersze – Dâoľ, Veermeer, Metafizyka. Oto fragment
omawianej recenzji:
Na wieœý o wydaniu ostatniego tomu wierszy Wisâawy Szymborskiej
(1923–2012) w języku koreaľskim krytycy 靁ꫦ끥 (Kwon Seongu),


6 MTN 鰩걙 (pol. Wiadomoœci MTN), 2016, telewizja MTN, data emisji: 4.03, http://news.
mtn.co.kr/newscenter/news_viewer.mtn?gidx=2016030413141198917 [dostęp: 05.09.2016].
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꿙韭꾶 (O Gilyeong) – na portalu spoâecznoœciowym Facebook – przeœcigali się w zamieszczaniu tekstów wyraůajĊcych niecierpliwe oczekiwanie na nowy tom wierszy poetki, poniewaů w 2007 roku nadzieja zwiĊzana
z pierwszym tomikiem się speâniâa. (…) Dzięki prostemu językowi wierszy Szymborskiej kaůdy moůe się z nimi utoůsamiaý. Jej utwory wychodzĊ poza œcianę, jakĊ jest przekâad, i tu wâaœnie leůy tajemnica jej poezji,
która urzeka koreaľskich czytelników. Poetka koľczy swoje literackie ůycie sâowem „wystarczy” i do koľca zachowuje spokój wobec œmierci.
„Byâo, minęâo. Byâo, więc minęâo. W nieodwracalnej zawsze kolejnoœci, bo taka jest reguâa tej przegranej gry” (Metafizyka) (Jaebong 2016).

Dziennikarka 韵덵꾶 (Kim Jiyoung) z „Dongailbo” w artykule zatytuâowanym ꠐ驍鱉 꿙鱍넩 넽꽩 ꩫ냵 陹ꭂ鷍덵 (pol. Sâoneczny dzieľ, a ůycie toczy
się dalej) cytuje dwa wiersze poetki – Trudne ůycie z pamięciĊ, Nieczytanie – i tak
je komentuje:
Z powodu bariery językowej nie jest âatwo doceniý rytm wierszy z Zachodu, ale język poezji Szymborskiej jest âatwy, prosty, a wyraůenia zredukowane do minimum i dlatego doznania poetyckie sĊ przejrzyœcie
przekazane. (…) Wiersze poetki, mimo ůe pisane tuů przed œmierciĊ, sĊ
niezmiennie piękne i intensywne (Jiyoung 2016).

Natomiast recenzent 韵꾶몑 (Kim Yeongtae) z „Joongang Ilbo”, prezentujĊc nowy tomik Szymborskiej, napisaâ:
Wiersze w tym tomiku sĊ dosâownie wystarczajĊce, tak jak mówi tytuâ
Wystarczy. Poetka, która przeůyâa cięůkie, ale przykâadne ůycie, ůegna się
ze sobĊ i z nami, zostawiajĊc ten tomik. WyjĊtkowe sâowo poůegnania – wystarczy – po zamknięciu tomiku poezji wypeânia nam duszę (Yeongtae 2016).

Ponadto dobrze ocenia zamieszczony w antologii tekst mojego autorstwa
zatytuâowany Od tâumacza:
Pomaga on zrozumieý œwiat twórczoœci Szymborskiej. Dzięki komentarzowi tâumacza koreaľscy czytelnicy mogĊ poznaý nie tylko proces tworzenia wierszy, ale takůe ludzkie oblicze Szymborskiej, wartoœci, jakimi
ůyâa nielubiĊca publicznych wystĊpieľ poetka, oraz mowy pogrzebowe
wygâoszone przez polskich literatów po jej œmierci (Yeongtae 2016).

ꗊ뼩뾹 (Park Haehyeon) z dziennika „Chosun Ilbo” w tekœcie pt.
鬭ꙝꓭ뼎ꩶ ꓭ넭麙넍 겕녆 띑閹 (pol. Przekâady poezji dwojga noblistów
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wydane w Republice Korei) przedstawia tomik wierszy Szymborskiej oraz powieœý Patricka Modina. O poezji polskiej autorki pisze: „KsiĊůka, w której
poetka przypomina mĊdroœý ůycia, prowadzĊc dialog z czytelnikiem”. Następnie cytuje i interpretuje wiersz Tutaj:
„Ůycie na ziemi wypada doœý tanio. / Za sny na przykâad nie pâacisz tu
grosza. / Za zâudzenia – dopiero kiedy utracone. / Za posiadanie ciaâa –
tylko ciaâem”.
Poetka mówi, ůe sny/marzenia sĊ za darmo, a za zâudzenia/fantazje
pâacimy póŭniej. W zwiĊzku z tym trzeba więcej marzyý, trzeba więcej
fantazjowaý. Nie naleůy narzekaý na starzenie się, gdyů z czasem spâacimy dâug ciaâu. Ale zauwaůa, ůe ludzie za szybko rezygnujĊ z marzeľ oraz
zâudzeľ – marnujĊ mâodoœý, narzekajĊ na staroœý. Zwraca się więc do
czytelnika i zachęca do przemyœlenia, dlaczego nasze ůycie staje się takie
kosztowne (Haehyeon 2016).

Dziennik „Hankook Ilbo” w marcu 2016 roku aů trzy razy zamieœciâ teksty
o poezji Szymborskiej. Podaję przykâad jednego z nich. 韵뿑꾶 (Kim
Hyeyoung) zaczyna swojĊ recenzję pt. 霡鵹녅뙍ꆱ 鲝꽩ꌱ 뗳꼍鴍 鞭넍
ꍽ덵ꍾ 峸崭, 띞ꜹ뼽鲙 (pol. Wystarczy – to ostatnie sâowa poetki, która polowaâa na sâowa jak âowca), parafrazujĊc debiutancki wiersz Szymborskiej Szukam
sâowa:
„Szukam sâowa”. Chcę okreœliý Wisâawę SzymborskĊ (1923–2012) jednym wyrazem. „Ůadne nie odpowiada. Kaůde najniezbędniejsze – zbędne, najgorętsze – châodne (…)”.
Poezja tomiku Wystarczy jest, tak samo jak w poczĊtkowym okresie
twórczoœci poetki, jasna, bez ozdobników. Mimo ůe zdania wyglĊdajĊ na
lekkie i przejrzyste, sprawiajĊ, ůe czâowiek zastanawia się nad istotĊ bytu,
drugĊ stronĊ ůycia, nad zâem cywilizacji.
„Nie wiem jak gdzie, / ale tutaj na Ziemi jest sporo wszystkiego. / Tutaj wytwarza się krzesâa i smutki, / (…) // Niewiedza tutaj jest zapracowana, / ciĊgle coœ liczy, porównuje, mierzy, / wyciĊga z tego wnioski
i pierwiastki” (fragment wiersza Tutaj).
(…)
Poetka mówiâa – nic dwa razy – byâa zawsze spokojna i stoicka przed
skoľczonoœciĊ ludzkiego ůycia, a przed swojĊ œmierciĊ równieů byâa
châodna i opanowana.
„Ale cóů muszę wracaý / moja poezja karmi się tylko tęsknotĊ / a ůeby
tęskniý trzeba byý z daleka” (fragment nieskoľczonego manuskryptu).
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Ostatnie sâowa, które wybraâa âaknĊca sâów i zdaľ poetka, sĊ powœciĊgliwe, ale niebywale wystarczajĊce (Hyeyoung 2016).

Reakcja zwykych czytelników
Coraz więcej koreaľskich czytelników interesuje się twórczoœciĊ Szymborskiej dzięki komentarzom znanych pisarzy na ten temat czy teů twórczemu
nawiĊzywaniu do poezji noblistki w ich utworach. 7 wrzeœnia 2016 roku
wpisaâam w wyszukiwarki najpopularniejszych w Korei portali internetowych Naver i Daum (zob. www.naver.com i www.daum.net) frazę „»Wystarczy« Szymborskiej”. Dzięki temu mogâam sprawdziý, jak odbierajĊ jej poezję
oraz nowy zbiór wierszy zwykli czytelnicy – nie krytycy, nie ludzie kultury,
nie dziennikarze. Oto kilka przykâadów interesujĊcych komentarzy, które
odnalazâam na blogach. Warto się z nimi zapoznaý:
Poezja Szymborskiej jest naprawdę fascynujĊca, szczególnie pod względem powœciĊgliwych i sensownych metafor. Dziękuję wydawnictwu
Moonji. Pani Szymborska, chciaâbym uczyý się od Pani – tej, która umie
opanowaý róůnorodne metafory, parabole i alegorie (http://blog.naver.
com/nomore_bet?Redirect=Log&logNo=220658728277;
dostęp:
7.09.2016).
Lubię pani poezję, pani Szymborska. Nie znam się na Nagrodach Nobla.
Dlaczego im dâuůej czytam Twoje wiersze, tym bardziej chcę je czytaý?
Ja, który na co dzieľ nie czytam poezji (http://blog.naver.com/wehave
funtoday?Redirect=Log&logNo=220683479243; dostęp: 7.09.2016).
Bóg zabraâ wielkĊ poetkę, ale jej poezja jest niezniszczalna (http://blog.
naver.com/re800825?Redirect=Log&logNo=220656812433; dostęp:
7.09.2016).
Wystarczy Szymborskiej – blask starszej poetki, która wiodĊc dâugie ůycie,
skupiâa się na jednej pracy. Wybitnoœý prostoty (http://blog.naver.com
/kosinski?Redirect=Log&logNo=220678765854; dostęp: 7.09.2016).
WciĊů rano otwieram oczy. Jeœli się obudzę, stanę na linii przedâuůenia
wiecznoœci. Jeœli nie obudzę, zostanę wciĊgnięty z linii przedâuůenia
wiecznoœci pod powierzchnię. Inaczej mówiĊc – w œmierý. ZapadajĊc
w sen, nie dokonuję wyboru, w którĊ stronę pójdę. Dlaczego takie myœli
przychodzĊ mi do gâowy? To moje przemyœlenia po lekturze Wystarczy
Szymborskiej (http://blog.daum.net/499/842; dostęp: 7.09.2016).
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Do fanów poezji Wisâawy Szymborskiej zalicza się undergroundowa piosenkarka 끉눥 (Yojo), która tworzy nie tylko muzykę, ale takůe teksty do
swoich piosenek. Co więcej, prowadzi teů maâĊ księgarnię oraz pisze recenzje ksiĊůek. W swojej rubryce 넁껺넩 섅ꌩ鱉 뗺ꗞ (pol. Księgarnia pâynĊca
muzykĊ) tak pisaâa o zbiorze wierszy polskiej noblistki:
Ludziom na wiosnę przychodzi na myœl kolor róůowy, serce bije im
mocniej, do zakochania jeden krok, po prostu czujĊ się szczęœliwsi. Ale mnie
robi się wyjĊtkowo smutno. I trochę się boję, i czuję niepokój. Na pytanie, jakĊ porę roku lubię najbardziej, bez wahania odpowiadam, ůe wiosnę, i mam do siebie pretensje, ůe caâĊ wiosnę zawsze jestem gotowa na
pâacz. A tym razem chcę opowiedzieý o smutnym i pięknym tomiku
wierszy, który niedawno przeczytaâam. Wiersze te pokazaây mi, ůe wâaœnie wiosna przyszâa. Ten tomik to poœmiertny zbiór poezji Wisâawy
Szymborskiej Wystarczy.
„Od dawna chciaâam juů o nich napisaý, / ale to trudny temat, / wciĊů
odkâadany na potem / i chyba godny lepszego poety, / jeszcze bardziej
ode mnie zdumionego œwiatem. / Ale czas nagli. Piszę” (fragment wiersza Mikrokosmos).
WiosnĊ czuję bardziej bliskoœý ze sâowem „presja” niů ze sâowem
„podniecenie”. Wiosna przyszâa. I teraz teů chce mi się pâakaý (Yojo
2016).

Internetowy portal informacyjny 꿙 ꍽ넩 鰩걙 („Oh my news”; http://
www.ohmynews.com/) jest jednym z popularniejszych mediów w Korei,
poniewaů tworzĊ go zwykli ludzie, którzy piszĊ teksty i artykuây. Na portalu
tym znajduje się dziaâ ꓭ뼎ꭁ髹 덵끥꿵 뼝颍 겑 넲韥 (pol. Wspólna lektura
wierszy z Jiu), w którym matka osiemnastoletniego Jiu opisuje proces rozwoju, dorastania syna oraz wraůenia ze wspólnego czytania literatury. W tekœcie
pt. 겑넭넩 饽넭 껹麙넩 闅멹뼑 鬭겑넭넍 겑 (pol. Wiersze starszej poetki,
jakimi zachwyciâ się syn, który chce zostaý poetĊ) kobieta przedstawiâa tomik poezji
Wystarczy:
„Otrzep ubrania ubrudzone wspomnieniami / Wyrzygaj poâknięte
sâowa / Czas staý się dorosâym / Ból dorastania czeka na zewnĊtrz
pisarstwa” (fragment wiersza pt. Zabawa napisany przez Jiu – dopowiedzenie – E.C.).
Coraz trudniej znaleŭý ludzi piszĊcych czy ludzi czytajĊcych wiersze,
a mój syn licealista od zeszâego roku fanatycznie czyta i pisze wiersze.
Podczas zebrania w szkole jego wychowawczyni powiedziaâa mi: „Pani
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syn zostanie poetĊ”. Dodaâa teů, ůe gdy ma wenę, pomysâ na wiersz,
dostaje mdâoœci, zawrotów gâowy. Mój syn tak czyta poezję. Jeœli zacznie czytaý jakiœ wiersz, wyszukuje wszystkie zbiory poezji danego poety. CzytajĊc tomik Wystarczy, zajadaâ się nim jak wygâodniaây. CzytajĊc
pierwszy wiersz, wydaâ okrzyk podziwu, przyszedâ do mnie i zaczĊâ
czytaý:
„Ůycie na ziemi wypada doœý tanio. / Za sny na przykâad nie pâacisz tu
grosza. / Za zâudzenia – dopiero kiedy utracone. / Za posiadanie ciaâa
– tylko ciaâem” (fragment wiersza Tutaj Szymborskiej – dopowiedzenia
– E.C.).
Kilkunastoletni syn, który ma przed sobĊ caâe ůycie. SkĊd pochodzi jego zachwyt nad wierszami starszej poetki? Przeczytaâ mi jeszcze jeden
wiersz:
„Kilkunastoletnia. Ja – kilkunastoletnia? / Gdyby nagle, tu, teraz,
stanęâa przede mnĊ, / czy miaâabym jĊ witaý jak osobę bliskĊ, / chociaů jest dla mnie obca i daleka” (fragment wiersza Kilkunastoletnia
Szymborskiej).
„Wszystkim się róůni ja kilkunastoletnia i ja wspóâczesna. Ciaâem, przemyœleniami, czasem. Zamiast poczuý bliskoœý, czuje się ogromny dystans. Co ciekawe, âĊczy je jedynie szalik. Nie wspomnienia, nie œwiadomoœý, ale zrobiony szydeâkiem przez matkę dowód miâoœci. Poruszyâo
mnie jeszcze to, ůe kilkunastoletnia zostawia ten szalik, a wspóâczesna go
z szacunkiem przechowuje”.
SâuchajĊc sâów mojego syna, zadaję sobie pytanie, czy ja, matka, i moja
miâoœý moůe staý się noœnikiem pamięci przenikajĊcym ůycie kilkunastoletniego châopca, który stanie się kiedyœ starcem.
„Ogólnie rzecz biorĊc, w tej poezji widaý proste, ale wyjĊtkowe, bez
róůowych okularów, spojrzenie na ůycie, na rzeczy maâe. Zwâaszcza
w wierszach Mikrokosmos, Rozwód, Otwornice. W Mikrokosmosie widaý, jak
poetka patrzy na rzeczy maâe, wâaœciwie nieistotne. Wydawaý się moůe,
ůe to nie czâowiek jest najwaůniejszy, ůe poetka ma ekologiczny punkt
widzenia”.
Mój syn w swym wierszu mówi o bólu dorastania. Wspóâistnieje tu
i podniecenie, i obawa przed zbliůajĊcym się dorosâym ůyciem. Nastoletni châopak czyta wiersze mówiĊce o gâębokich przemyœleniach oraz
wspomnieniach przeůytych przez starszĊ poetkę i przyglĊda się powoli
swojemu ůyciu, szuka filozoficznych ŭródeâ. Niemniej jednak nadal więcej miejsca zajmujĊ obawy. Chciaâby ůyý powoli, spokojnie, ale œwiat tak
âatwo na to nie pozwala (Eunmi 2016).
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Specjalny program telewizyjny o Szymborskiej
pt.  ࢂࢉݤցएւ ࢉ( یpol. Poegnanie poetki)
W telewizji edukacyjnej EBS co tydzieľ, od poniedziaâku do œrody, o godzinie 12.40 jest nadawany program pt. एॹݥσ e (pol. Kanaâ wiedzy – e).
To pięciominutowa audycja dokumentalna, której celem jest naœwietlenie
z róůnych stron pewnej porcji wiedzy na temat rzeczywistoœci poprzez podanie widzom znaczĊcej frazy do przemyœleľ. Program ma sprawiý, ůe nieustannie zabiegany czâowiek przerwie swoje zajęcia i na chwilę odda się refleksji. Nie ma tu lektora i narracji, w tle sâychaý jedynie muzykę, a na
ekranie pojawia się tekst, który widz sam musi czytaý i rozwaůyý.
12 kwietnia 2016 roku telewizja wyemitowaâa odcinek o Szymborskiej pt.
 ࢂࢉݤցएւ ࢉ( یpol. Poůegnanie poetki, Kanaâ wiedzy, 2016). Przedstawiono w nim pokrótce wspóâczesnĊ historię Polski – od II wojny œwiatowej
po okres socjalizmu, pokazujĊc jednoczeœnie zdjęcia wybranych miast oraz
przyrody w Polsce. Zacytowano takůe pięý wierszy poetki: Szukam sâowa
(1945), Koniec i poczĊtek (1993), Nic dwa razy (1957), Moůliwoœci (1986), Jarmark
cudów (1986). Na koniec programu podano informację o ukazaniu się tomiku
Wystarczy w wersji koreaľskiej.

Il. 5. Napisy: „Po kaůdej wojnie / ktoœ musi posprzĊtaý” (fragment wiersza Koniec i poczĊtek).

Il. 6. Napisy: „Cud, który nie tak dziwi, jak powinien: / palców u dâoni wprawdzie mniej niů szeœý,
/ za to więcej niů cztery” (fragment wiersza Jarmak cudów).
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Oto komentarz dotyczĊcy poezji Szymborskiej, który pojawiâ się w dokumencie:
Wisâawa Szymborska opisuje prostym, ale peânym humoru językiem mĊdroœý i cudownoœý ůycia. Poetka, która powiedziaâa, ůe najwaůniejszym
zadaniem poety jest skreœlanie i pozbywanie się zbędnych sâów, zmarâa,
zostawiajĊc niedokoľczony zbiór wierszy. Teraz ukazaâ się poœmiertny
tomik jej poezji. Jego tytuâ – bez podmiotu, bez dopeânienia – po prostu
jedno sâowo: wystarczy.

Il. 7. Napisy: „W 2012 roku odeszâa ze œwiata, nie skoľczywszy ostatniego zbioru wierszy”.

Il. 8. Napisy: „Bibliografia 騒隱 겑녆 (Koniec i poczĊtek), 띞ꜹ뼍鲙 (Wystarczy). Zdjęcia z Wydawnictwa a5
oraz Agencji Prasowej AP i Yeonghap News”. Podano teů nazwiska scenografa oraz dwóch reůyserów.

Tego samego dnia telewizja EBS nadawaâa powtórkę odcinków filmu dokumentalnego o Szymborskiej, moůna je takůe obejrzeý na stronie internetowej
programu oraz na portalach internetowych Naver i Daum7. Z racji âatwego
dostępu program jest często wykorzystywany jako materiaâ edukacyjny dla
gimnazjalistów i licealistów. Ůywię zatem nadzieję, ůe obecne zainteresowanie poezjĊ noblistki wywoâa efekt domina i ůe coraz więcej Koreaľczyków
będzie czytaâo poezję Szymborskiej.

7

www.naver.com, www.daum.net
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Sowo koÍczce
Mimo ůe poetki juů nie ma wœród nas, wielu pisarzy, krytyków literackich,
naukowców oraz zwykâych czytelników w Korei wciĊů czyta jej wiersze, cytuje,
wspomina je i interpretuje. Wydanie tomiku Wystarczy W. Szymborskiej staâo
się kolejnĊ okazjĊ do ponownego zainteresowania tĊ twórczoœciĊ i wpâynęâo
na jej popularnoœý wœród Koreaľczyków. Obecnie publikacja ma juů cztery
wznowienia. W pierwszej edycji wydrukowano trzy tysiĊce egzemplarzy,
w drugiej i trzeciej po dwa tysiĊce egzemplarzy. Tak więc w ciĊgu trzech
i póâ miesiĊca sprzedano ponad siedem tysięcy egzemplarzy ksiĊůki. Wynika
z tego, ůe recepcja poezji Szymborskiej w Korei caây czas trwa i się rozwija.
Jestem niezmiernie szczęœliwa, ůe mogâam przeâoůyý wiersze Wisâawy
Szymborskiej na swój język ojczysty. Dopiero po opublikowaniu dwóch tomików zdaâam sobie sprawę, jak miâe jest nawiĊzywanie kontaktów z licznymi czytelnikami – radoœý z ůyczliwoœci kogoœ, kogo się nie zna i nie widzi,
ale z kim się doskonale rozumie, bo âĊczy nas miâoœý do poezji. Gâęboko
wierzę w to, ůe arcydzieâa literatury polskiej, takie jak utwory Szymborskiej,
zawierajĊ w sobie uniwersalny humanizm, który przyciĊga i będzie nadal
przyciĊgaâ moich rodaków. Dzięki temu moůliwe stanie się przekroczenie
bariery językowej oraz kulturowej między PolskĊ i KoreĊ.
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Sungeun Choi (Estera Czoj): Reception of Wisawa Szymborska’s poetry in Korea
– part two
The author of this article published her first article on the reception of Wisâawa Szymborska’s poetry in South Korea in Pamiętnik 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.
Keywords: Wisawa Szymborska, reception, South Korea, Here, Enough

