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Ontroerd door het afzonderlijke 
Wislawa Szymborska's lofliederen op het leven 

D E P O O L S E D I C H T E R E S  Wislawa Szymborska heeft de wereld een klein 

oeuvre van grote schoonheid geschonken. In nog geen tweehonderd 

gedichten - de verzen uit haar begintijd niet meegerekend - doet zij 

kond, maar nee, die uitdrukking past al niet bij haar. Szymborska doet 

kond van niets. Haar werk is weinig programmatisch, weinig intellec-

tualistisch, weinig opzettelijk-poeticaal. Het wil niets bereiken, het 

dringt niet aan. Het is heel stil werk, in de zin dat het verstilling teweeg-

brengt: aandacht, mededogen, verrukking en melancholie - dat zijn 

de gevoelens die bij de lezer worden gewekt zolang de reis door deze ge

dichten duurt. 

Je kunt Szymborska's werk om verschillende redenen tot de wereld

poezie rekenen. Allereerst is het van een hoge kwaliteit en helderheid. 

Daarmee samenhangend lijkt het voor eenieder verstaanbaar. Zeker 

leunt Szymborska op het erfgoed van de westerse cultuur, in de vorm 

van referenties aan bijbel en West-Europese kunst, geschiedenis en cul

tuur - maar dit erfgoed wordt in hoge mate gerelativeerd en kritisch 

becommentarieerd. Bij Szymborska vinden we niets van het megalo

mane, gezwollen zelfbeeld dat de westerse cultuur vaak eigen is. Het 

individuele mensenleven is bij haar deel van een groot en wonderlijk 

geheel, dat je met verwondering kunt beschouwen maar nooit volledig 

vatten. 'Het leven duurt een paar krasjes van een klauw in het zand' 

(Rasch, p. 75).1 Het concrete boeit haar, meer dan het grote en abstrac

te, als in het gedicht 'Grote getallen' (p. 75): 

Vier miljard mensen op deze aarde, 

maar mijn verbeelding is niets veranderd. 

Ze kan slecht overweg met grote getallen 

en wordt nog steeds ontroerd door het afzonderlijke. 

[-..] 

1. Ik verwijs hier steeds naar de paginanummers van de omvangrijkste Nederlands

talige bundel, Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten.  Vertaling en keuze 

Gerard Rasch. Meulenhoff, Amsterdam 1997 (je druk). 


