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Giovanna Tomassucci 

Niektórzy lubią Szymborską 

 

We Włoszech nie tylko niektórzy lubią Szymborską. To proste, banalne wręcz spostrzeżenie 

stało się bodźcem do powstania tego tomu1. 

Poezja polskiej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1996 roku – dzięki 

dziesiątkom wznowień tomików jej wierszy – stała się zjawiskiem kultury niemającym 

precedensów. Sukces ten jest tym bardziej zadziwiający, jeśli wziąć pod uwagę, że w kraju, w 

którym czyta się coraz mniej, poetycki dorobek Szymborskiej został opublikowany nie tylko 

w całości2, ale też w wersji dwujęzycznej. Co więcej, Pietro Marchesani, który był 

najważniejszym twórcą fortuny Szymborskiej we Włoszech, zamieścił w przekładanych przez 

siebie włoskich tomach nawet utwory w Polsce wtedy jeszcze książkowo niepublikowane3. 

Nietypowa jest także popularność Szymborskiej u szerokiej publiczności. 

Przypomnijmy tylko dwa z wielu świadczących o niej wydarzeń: spotkanie autorskie w 2007 

roku w Pizie, w wypełnionej po brzegi historycznej Sala degli Stemmi i wielki sukces w 2009 

roku w Bolonii, w Aula Magna Santa Lucia, która – mimo iż może pomieścić ponad tysiąc 

osób – nie wystarczyła, aby wszystkie osoby szturmujące wejście mogły się dostać do środka. 

Szymborska umiała zatem jak mało kto sprowokować masową recepcję poezji. By 

znaleźć podobny przypadek we Włoszech, trzeba sięgać daleko w przeszłość, do 

Międzynarodowego Festiwalu Poezji w Castel Porziano (Festival Internazionale dei Poeti, 

1979), gdy Allen Ginsberg i Amiri Baraka hipnotyzowali swoim występem wielotysięczną 

publiczność. Biorąc pod uwagę, że polska poetka była osobą dyskretną, nielubiącą 

publicznych występów, takie porównanie może się wydać paradoksalne, co jednak nie jest 

ostatecznie nie na miejscu w odniesieniu do autorki, która z zamiłowaniem praktykowała 

sztukę paradoksu. 

Kiedy w październiku 1996 roku ogłoszono przyznanie nagrody Nobla „nieznanej” 

autorce, w rzeczywistości we Włoszech wiele jej tekstów było już przetłumaczonych i 

znanych z antologii, czasopism i dwóch wydań książkowych4. W 1988 roku, w czasie Salonu 

Książki w Turynie (Salone del Libro di Torino), Josif Brodski uznał Koniec i początek za 

jeden z najważniejszych wierszy XX wieku. Pomimo to włoska prasa zareagowała na 

wiadomość o Noblu dla Szymborskiej ze zdziwieniem, irytacją czy wręcz konsternacją, tylko 

częściowo łagodzonymi sugestią, że papież Wojtyła zna wiersze polskiej poetki5. W obronie 

pisarki podniosły się nieliczne głosy, w tym Pietra Marchesaniego, Alby Donati i Giorgia 
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Origlii, jednego z jej pierwszych tłumaczy6. Jednak również ci, którzy cenili twórczość 

Szymborskiej, sceptycznie zapatrywali się na jej ewentualny sukces we Włoszech: na 

początku 1998 roku Paolo Mauri zatytułował swój artykuł na temat polskiej poetki Non basta 

il Nobel a regalare la gloria (Nobel nie wystarczy, by zapewnić sławę)7. 

W następnych latach owa „niewinna i urocza pani”, która sprowokowała humorystów 

Carla Fruttera i Franca Lucentiniego do przedstawienia decyzji o przyznaniu jej nagrody 

Nobla w konwencji farsy kinowej z Peppinem De Filippem8, nieoczekiwanie stanie się 

przedmiotem entuzjastycznych wyrazów uznania ze strony przeróżnych przedstawicieli 

włoskiej kultury i mass mediów. Cytaty z jej wierszy będą się pojawiać w transmisjach 

radiowych i telewizyjnych, w piosenkach i na koncertach, na wystawach obrazów, w 

czasopismach, dziennikach, a także na dziesiątkach stron internetowych, w blogach i 

nagraniach wideo. Najbardziej znany przypadek, który katapultował jej tomiki poetyckie na 

czoło rankingów sprzedaży, miał miejsce po śmierci poetki – w lutym 2012 znany 

dziennikarz i pisarz Roberto Saviano czytał i chwalił jej wiersze w czasie kultowego 

telewizyjnego programu Che tempo che fa. Jednak już wcześniej różni powieściopisarze, 

pieśniarze, reżyserzy, aktorzy, socjologowie, teoretycy zarządzania, politycy czy nawet 

dziennikarze sportowi cytowali i interpretowali wiersze Szymborskiej (po dokładną listę 

odsyłam do szczegółowego i zabawnego eseju Luigiego Marinellego)9. Nie zapowiada się na 

to, by mit poetki miał szybko zblaknąć, zważywszy, że ostatnio stał się inspiracją dla graphic 

novel Alice Milani10. 

Do rosnącej popularności Szymborskiej przyczyniły się bez wątpienia także empatia i 

serdeczność okazywane przez nią w czasie publicznego czytania wierszy. Jej spojrzenie i 

zagadkowy uśmiech nawiązywały dialog ze słuchaczami – trochę tak, jak czynią to jej 

wiersze, w których nie stykamy się często z monologiem „ja” lirycznego11, pojawia się 

natomiast zbiorowy podmiot„my”, obejmujący także czytelnika. Poezja Szymborskiej 

odwołuje się do konkretów i wspólnych doświadczeń, nie wymaga szczególnego 

intelektualnego przygotowania. Przychodzą na myśl słowa innej kultowej autorki, Emily 

Dickinson: „This was a Poet – It is that Distills/ amazing sense/ From ordinary Meanings”12. 

Zresztą inny polski laureat nagrody Nobla, Czesław Miłosz, zauważył to już w latach 90.: 

„Szymborska […] przemawia do nas, równocześnie z nią żyjących, jako jedna z nas, 

chowając swoje prywatne sprawy dla siebie, poruszając się w pewnej od nas odległości, ale 

zarazem odwołując się do tego, co każdy (każda) zna z własnego życia”13. 

Podobną myśl wyraził niedawno także Roberto Calasso: „Zrozumiałem wtedy, nie 

tylko ku swojemu zdziwieniu, czym jest dla poety autentyczna popularność. Jest to sytuacja 
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mało prawdopodobna, którą ja sam mogłem obserwować tylko w tym przypadku. 

Szymborska trafiała do czytelników każdego typu, od najbardziej wymagających do tych, 

którzy zwykle unikają poezji. Najbardziej zaskakujący byli, z różnych powodów, właśnie ci 

ostatni; przejęci podziwem i swoistą formą afektu, jakby do kogoś, kto wie coś bardzo 

ważnego o nich samych […]. Wiele osób czytało Szymborską jako mistrzynię nieodzownej i 

często niedocenianej dyscypliny: sztuki pozostawania żywymi. Czytelnicy odnajdywali w jej 

wierszach podstawowe i fundamentalne spostrzeżenia, którym sami nie umieli – czy nie 

ośmielali się – nadać imienia. […] Stąd uczucie wdzięczności wobec tej, która odsłoniła – im 

przede wszystkim – te sekrety, czasami niepozorne choć tak ważne, które inaczej zaplątałyby 

się niemo w tej osnowie. Nie widziałem, aby coś podobnego przydarzyło się w ostatnich 

latach innym poetom, nawet tym największym”14. 

Istnieją różne typy popularności i z tego punktu widzenia trudno porównywać 

Szymborską z autorami takimi jak Bertolt Brecht, Pablo Neruda, Jacques Prévert czy Allen 

Ginsberg, którzy w przeszłości fascynowali całe pokolenia. O ile jednak oni pisali po 

niemiecku, hiszpańsku, francusku czy angielsku, ona używała języka mało znanego i 

uważanego często za niemożliwy do wymówienia. Franco Fortini – jeden z niewielu włoskich 

intelektualistów okazujących żywotne zainteresowanie polską kulturą – wspominał, że w 

redakcjach włoskich gazet i wydawnictw autorzy z Polski określani byli często jako 

„heroiczni i nudni […] ze swoją Matką Boską i papieżem”15. Szymborska rozpoczęła zatem 

niezwykły i nieoczekiwany odwrót od takiego sposobu myślenia, przyczyniając się (wraz z 

Ryszardem Kapuścińskim i Krzysztofem Kieślowskim) do rozbrojenia zakorzenionych we 

Włoszech stereotypów na temat Polski. 

Uwielbienie dla Szymborskiej przekroczyło wymiary zjawiska literackiego, 

zmieniając się w nietypowy fenomen społeczny. Krzepiący bez wątpienia fakt, że poetka 

podbiła „czytelników, którzy w zasadzie unikają czytania poezji”, jest także owocem 

medialnego bombardowania, co może powodować odruch niechęci16. Niechęć ta może 

wynikać także z innych powodów. Poeta i krytyk Paolo Febbraro podkreśla swój podziw dla 

innych polskich poetów, wyrażając jednocześnie mieszane odczucia w obliczu 

„wszechobecnej wymienialności” w wierszach Szymborskiej i „sekwencji współrzędnych 

aforyzmów” opartych na szlachetnych przesłankach, ale skażonych jakąś spektakularną 

„błyskotliwością umysłową”17. Te mechanizmy retoryczne są także przedmiotem mojej 

własnej refleksji18, dostrzegam w grach językowych poetki świadome odrzucenie wszelkich 

odmian patosu i programowe demaskowanie pozorów. Za kalamburami, kabaretowymi 

żartami, nieprzetłumaczalnymi często aluzjami (które niekiedy kojarzą się z wynalazczością 
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języka reklam) w rzeczywistości kryją się różne poziomy lektury. Jest to rodzaj rebusu, który 

zostaje podsunięty czytelnikowi do kontemplowania lub rozszyfrowywania. 

Popularność poetki przyciągnęła także uwagę krytyki literackiej. „Oczarowanie” 

czytelników wierszami Szymborskiej zaczęto odczytywać jako rodzaj zdrowej reakcji na 

niedostatki włoskiej poezji, elitarnej i niejasnej. Alfonso Berardinelli oświadczył wręcz, że 

Włochy potrzebowały „humorystycznego nastawienia” i „intelektualnej śmiałości” 

Szymborskiej, czyli cech, które we włoskiej poezji pojawiają się rzadko lub tylko pod 

postacią niezrealizowanegopragnienia. Zdaniem krytyka, obecność polskiej poetki we 

włoskiej panoramie literackiej przyczyniła się pośrednio do podniesienia rangi 

„antyezoterycznej” tendencji, obecnej już od dłuższego czasu w twórczości włoskich poetek. 

Diagnoza ta w wielu punktach zbliża się do spostrzeżeń włoskiego krytyka Carla Carabby z 

marca 2014 roku: „Wiersze Szymborskiej potrafią zaskoczyć i zainspirować czytelnika: są 

zrozumiałe i często wzruszające. A chociaż zrozumiałość i emocjonalne oddziaływanie to 

dość skromne oczekiwania, jakie czytelnik ma prawo wysuwać wobec każdego dzieła 

literackiego, współczesna poezja przyzwyczaiła nas do znudzonego zniechęcenia, 

prowadzącego do rozdrażnionych wymówek: «Przykro mi, ale nie rozumiem poezji» […]. 

Przypadek Szymborskiej pokazuje, że poezja wciąż potrafi zdobywać wielbicieli”19. 

Organizując w Pizie sesję naukową na temat poetki20 i przygotowując do druku tom 

pokonferencyjny, chcieliśmy podjąć refleksję nad przesłankami tej powszechnie podzielanej 

opinii. Zrobiliśmy to, konfrontując świadectwa krytyków (Alfonso Berardinelli, Roberto 

Galaverni, Donatella Bremer, Giovanna Tomassucci) i poetów (Anna Maria Carpi, Paolo 

Febbraro, Alba Donati – która była jedną z pierwszych promotorek Szymborskiej we 

Włoszech)21. Wypowiedzieli się także przyjaciele poetki: Ewa Lipska, Jarosław Mikołajewski 

(były dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie i spiritus movens wizyt pisarki we Włoszech) 

oraz jej były sekretarz, Michał Rusinek, dzisiaj prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej. 

Wszyscy razem zadawaliśmy sobie pytanie, dlaczego pomimo, a może właśnie z powodu 

opinii, że ta poezja wydaje się mało skomplikowana, Szymborska znalazła we Włoszech 

odbiorców raczej w czytelnikach niż w interpretatorach, podczas gdy w Polsce i w Stanach 

Zjednoczonych o jej twórczości pisało wielu krytyków i poetów. 

Fakt ten wynika na dobrą sprawę z mechanizmu błędnego koła. Choć prawdą jest, że 

Szymborska cieszy się we Włoszech wielką popularnością, nie można zaprzeczyć, że docenia 

się ją przede wszystkim jako odosobnione zjawisko. Jej sukces nie stał się bodźcem do 

bliższego zapoznania się z bogatym zapleczem kulturowym, fundamentalnym dla głębszego 

zrozumienia jej twórczości. Dla szerokiego grona włoskich miłośników Szymborskiej polska 
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tradycja poetycka nadal zostaje zasłonięta, jakby w stożku cienia, mimo iż wśród krytyków i 

znawców cieszy się od dawna wielkim prestiżem22… 

Giovanna Tomassucci 

 

Przełożyła Monika Woźniak 

 

PRZYPISY 
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[trzy wiersze] Guida alla moderna letteratura polacca, przeł. P. Statuti i C. Verdiani, Bulzoni, Roma 1973, s. 
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