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S O W O  O D  R E D A K T O R A

LITERATURA NIE ISTNIEJE INACZEJ JAK W RÓD CZYTELNIKÓW. DLATEGO TE  ZA JEDEN Z NAJ-
istotniejszych obszarów bada  nad literatur  nale a oby uzna  jej recepcj . Fenomen recep-
cji zwyk o si  postrzega  jako to wszystko, co przydarza si  literaturze od momentu jej
zaistnienia w ród publiczno ci literackiej. Zatem w takiej „globalizuj cej” wersji stanowi
ona konglomerat ró norodnych zjawisk i sytuacji. Do recepcji zalicza si  fakty z obszaru
komunikacji i metakomunikacji literackiej, polem obserwacji czyni si  rynek wydawniczy,
ksi garsko-biblioteczny, wszelkie mo liwe reakcje pozalekturowe, cyrkulacje literatury
zwi zane z mo liwo ciami jej funkcjonowania poza obiegiem stricte czytelniczym (lite-
ratura w mass mediach, adaptacje kinowe itp.), ró norodne sposoby przyj cia przez pu-
bliczno , jak równie  interpretacje. Zjawiska widoczne z perspektywy dystrybutywnego
uj cia publiczno ci s czone z faktami, które nabieraj  wagi, kiedy publiczno  traktu-
jemy jako kolektywny (integratywny) podmiot dzia a 1. Obserwacji podlega obieg czytel-
niczy, „dobrowolny”, literatury i obieg zinstytucjonalizowany, „przymusu”, przedmiotem
opisu s  zjawiska z zakresu obiegu czytelniczego i obiegu znawców2. Nowe projekty
semantycznego wype nienia poj cia recepcji i wykre lenia jego zakresu przedmiotowego
zwracaj  uwag  na fakt, i  literatura jest form  dzia ania3 i e rezonans czytelniczy wykra-
cza przecie  daleko poza przestrze ci le literack , obejmuj c równie  to, co z literatur
robi  i do czego jej u ywaj  przedstawiciele innych dyscyplin4.

Oczywi cie, opis recepcji jako konkretnego zdarzenia historycznego przy takim jej ro-
zumieniu wymaga aparatury w istocie niemo liwej do zaprojektowania. Zwracano na to
uwag  w rozprawach sumuj cych dokonania bada  nad recepcj 5. Dlatego te  w empi-

1 Propozycj  dystrybutywnego i integratywnego uj cia publiczno ci sformu owa  Janusz Lalewicz
w pracy: Poj cie publiczno ci i problem wi zi spo ecznej, w: Publiczno  literacka, red. S. ó kiew-
ski, M. Hopfinger, Wroc aw, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, 1982.

2 O obiegu czytelniczym i obiegu znawców zob.: J. S awi ski, O dzisiejszych normach czytania
znawców, „Teksty” 1974, nr 6.

3 A. Skrendo, Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele bada . Komentarz do tytu u i postscrip-
tum, w: Sporne i bezsporne problemy wspó czesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warsza-
wa, Wyd. IBL, 2002.

4 J. Madejski, Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele bada , w: Sporne i bezsporne problemy
wspó czesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa, Wyd. IBL, 2002.

5 Zob. H. Markiewicz, Odbiór i odbiorca w badaniach literackich, w: tego : Wymiary dzie a lite-
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rycznych badaniach nad recepcj  danej literatury z pokor  przysta  musimy na niepe ne,
wycinkowe badania zjawisk i uk adanie mozaikowej w swej naturze panoramy wydarze
oraz zgodzi  si  na zaw enie poj cia recepcji i na ograniczenia w wykre laniu przed-
miotu opisu w zgodzie z przyj tym sposobem jej rozumienia. Nie trzeba pewnie przypo-
mina , e sytuacja jeszcze bardziej si  komplikuje, kiedy przedmiotem bada  uczynimy
literatur  tworzon  tu i teraz i – w istocie – przekaz wielotekstowy, albowiem w zakres
bada  wchodzi wówczas zagadnienie wyboru: co z „literatury” (i dlaczego, na jak d ugo
itp.) jest faktycznie przedmiotem recepcji.

Wydaje si , e pozostawanie w kr gu „regionalnej”, krajowej recepcji literatury jest
faktycznie zubo onym pisaniem jej historii. Z ontycznego punktu widzenia nie ma literatu-
ry krajowej, czy narodowej – ka da jest, przynajmniej in potentia, uniwersalna i wiatowa.
Uniwersalno  lub narodowo  s  zatem tylko, wyostrzaj c sytuacj , w a ciwo ci  okre lonej
literatury, cz sto przecie  przemijaj c . W a ciwo  ta ma znaczenie w powstawaniu wiato-
wego rezonansu, aczkolwiek wp yw na to maj  tak e czynniki istniej ce po stronie odbiorcy.
Dokumentuj c w ten sposób tez  o konieczno ci komplementarnego ujmowania recepcji,
w której opisowi obecno ci w kraju towarzyszy opis obecno ci w wiecie, wskazujemy
jednocze nie na aspekty badawcze nieobecne w recepcji krajowej, a istotne w przypadku
bada  nad funkcjonowaniem literatury poza granicami. Obok polityki i strategii wydawni-
czej zagranicznych instytucji mo na dorzuci , bez ambicji systematyzacji, problemy takie,
jak: strategie translatorskie, zwi zki i korespondencje literatur, strategie wyboru i adapta-
cji, problemy zwi zane z nauczaniem literatury polskiej jako obcej, interpretacje innokul-
turowe literatury.

Materia y pomieszczone w niniejszym tomie to pok osie konferencji organizowanej
przez dwie instytucje Uniwersytetu l skiego w Katowicach: Pracowni  Bada  nad J zy-
kiem Polskim i Literatur  Polsk  na wiecie Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej oraz
Szko  J zyka i Kultury Polskiej. Konferencja odby a si  w dn. 8–10 czerwca 2009 roku
w Cieszynie. By a to ju  trzecia mi dzynarodowa konferencja po wi cona recepcji litera-
tury polskiej za granic . Pierwsza, zorganizowana w 2005 r., podj a temat zagadnie
recepcji i odbioru literatury polskiej w wiecie6. Ogólna tematyka spotkania by a moty-
wowana równie  ch ci  orientacji, czy proponowana problematyka le y w obszarze zainte-
resowa  zagranicznych i polskich polonistów oraz slawistów. W 2007 r. centralnym proble-
mem by y lektury (interpretacje) literatury polskiej czynione przez zagranicznych znawców,
jednak e ze wzgl du na wag  bada  dyskutowano równie  nad innymi zagadnieniami two-
rz cymi zjawisko recepcji7. Organizatorzy przyj li bowiem, e w ramach ogólnego zagad-
nienia recepcji literatury polskiej poza granicami kraju, które sprawia, e konferencje maj
charakter wielozakresowy, proponowany b dzie tak e temat przewodni ka dego spotkania.

Tematem tegorocznej konferencji sta  si  problem obecno ci rozumianej jako: obecno
literatury polskiej w literaturach innych kr gów kulturowych (korespondencje, zwi zki,

rackiego, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1984; J. Chmielewska, Ukryte za o enia i aporie recep-
cji, „Pami tnik Literacki” 2001, z. 4.

6 Literatura polska w wiecie, t. 1, Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Katowice, Wyd.
Gnome, 2006.

7 Literatura polska w wiecie, t. 2, Lektury znawców, red. R. Cudak, Katowice, Wyd. Gnome, 2008.
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wp ywy), obecno  literatury polskiej w lekturach znawców (sposoby interpretacji tekstów
literackich oraz sposoby obecno ci literatury polskiej w pracach polonistów zagranicz-
nych), obecno  literatury polskiej w zagranicznych obiegach zinstytucjonalizowanych
(historie literatury polskiej pisane przez polonistów zagranicznych i tworzone dla odbior-
ców zagranicznych; literatura polska w podr cznikach i programach w szko ach rednich
i uniwersytetach), zagadnienia translatorskie oraz adaptacje literatury polskiej. Zapropo-
nowano dyskusj  na temat form i sposobów obecno ci literatury polskiej w wiecie
w wy ej wymienionych kr gach.

W czasie konferencji, w obradach plenarnych i w sekcjach, wyg oszono ponad 40 refe-
ratów i komunikatów. Wi kszo  z nich znalaz a si  w niniejszym tomie. Zosta y zgrupo-
wane w ksi ce w ramach kilku dzia ów.

W dziale pierwszym (Lektury znawców) znajduj  si  autorskie interpretacje zagadnie
z obszaru literatury polskiej. Estera Czoj podejmuje problem mo liwo ci „dalekowschod-
niej” lektury wierszy Szymborskiej. Lektura tekstu Margrety Grigorevej jest interesuj ca
ze wzgl du na perspektyw  „mapy” w czytaniu Biegunów Olgi Tokarczuk. Rosyjska
badaczka Wiktoria Tichomirowa opisuje zró nicowanie stereotypu portretowania Niem-
ców w literaturze polskiej.

W dziale drugim (Korespondencje. Recepcja jako „twórcza zdrada”) zosta y pomiesz-
czone teksty komparatystyczne, mówi ce o korespondencjach literatur i ladach literatury
polskiej w obcych tekstach literackich, a tak e te, które pokazuj  istotne mechanizmy
przekodowa  dokonywanych z ró nych powodów w przek adzie literatury polskiej na inne
j zyki. O swoistej asymilacji tematyki ydowskiej obecnej w twórczo ci polskiej na gruncie
niderlandzkich przek adów pisze Kris Van Heuckelom. Kalina Bahneva wyja nia przyczyny
zamiany kodu ekspresjonistycznego na symboliczny w bu garskich t umaczeniach Hymnów
Kasprowicza. Badaj ca zwi zki i paralele literatury polskiej i otweskiej Krystyna Bar-
kowska proponuje komparatystyczn  refleksj  nad powie ci  Up tsa i Ch opami Reymon-
ta. Dorota ygad o-Czopnik bada lady literatury polskiej w twórczo ci Topola.

Dwa nast pne dzia y zawieraj  rozprawy b d ce syntetycznymi omówieniami recepcji
literatury polskiej w poszczególnych krajach (prace Maryli Laurent, Józefa Zarka, Józefy
Królczyk-Bremer, Yi Lijun w dziale Recepcja literatury polskiej) i po wi cone wspó cze-
snej recepcji najcz ciej najnowszej literatury polskiej (artyku y Wiktora Choriewa, Izabeli
Mroczek oraz Filipa Koziny i urdicy ili  Škeljo w dziale Obecno ci ostatnich lat).
Pot nemu adunkowi informacyjnemu tych tekstów, mówi cych przecie  cz sto o recep-
cjach „egzotycznych”, towarzyszy równie  ró norodne rozumienie recepcji i wskazywanie
ró nych form obecno ci. Mowa tu i o studiach nad literatur  polsk , i o przek adach. Znaj-
dziemy tak e solidne socjologicznoliterackie studium po wi cone literaturze polskiej
w Chorwacji.

Nast pne trzy dzia y (Gombrowicz obecny?, Herbert w krajach o ciennych, Obecno ci
twórców, twórczo ci i dzie ) to wyst pienia po wi cone recepcji poszczególnych pisarzy,
jak równie  dramatowi (Lucyna Spyrka) i adaptacjom Wesela (Agata Firlej). O recepcji
Herberta pisz : Marie Sobotková, Krzysztof Krasuski i O esia Nachlik. Tom proponuje
równie  lektur  trzech zró nicowanych aspektowo tekstów na temat pisarstwa autora
Pornografii. S  to wyst pienia Wojciecha Soli skiego (obecno  w Czechach), Cristiny
Godun (Gombrowicz w oczach Rumunów) oraz refleksja z zakresu komunikacji mi dzy-
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kulturowej Ewy S awkowej zwi zana z t umaczeniem lubu na j zyk arabski. O „lokal-
nych” recepcjach Le miana, Szymborskiej, Bia oszewskiego i Zagajewskiego, koncentru-
j c si  cz sto na problemach przek adowych, mówi  wyst pienia Marty Ka mierczak,
Ja miny Pucha y, Adriany Kovachevej, Jacka Hnidiuka.

Przedostatni dzia  (Literatura polska w obiegu zinstytucjonalizowanym) zawiera teksty
dotycz ce: problemu pisania syntezy historycznoliterackiej dla cudzoziemców (Pavol
Winczer), uprawiania polonistyki uniwersyteckiej i metodologicznego uatrakcyjniania
programu (Elwira Grossman) oraz bada  nad literatur  polsk  i nauczania jej na polonisty-
kach (Cheong Byung Kwon, Lidia Tanuszewska).

Ostatni dzia  (Ró ne rodzaje obecno ci) jest wa ny, albowiem wskazuje, i  taki temat
jak „obecno ci”, prowokuje do innego, fascynuj cego w swej odmienno ci od dotychcza-
sowych, ogl du literatury polskiej pisanej poza granicami kraju (drugi niejako aspekt
„literatury polskiej w wiecie”). To teksty Anny M. Packalén Parkman i Marka Bernackie-
go. Jest wa ny tak e dlatego, e wskazuje na istotn  rol  w badaniu obecno ci literatury
tego, co poza tekstami: zwi zków towarzyskich pisarzy, kszta towania si rodowiska
t umaczy i ich preferencji, a tak e pozabadawczej refleksji nad odbiorem. Wag  tych
zagadnie  ujawniaj  wyst pienia Andrei de Carlo, Micha a J. Mikosia, Li Yinan.

W konferencji uczestniczyli do wiadczeni badacze od kilkunastu lat zajmuj cy si  lite-
ratur  polsk  (i jej recepcj ) i badacze m odzi, podejmuj cy dopiero dzia alno  naukow .
Mo na mówi  pewnie o gronie sta ych uczestników konferencji. Wyst pienia mia y ró ny
charakter gatunkowy – od rozpraw po przyczynki i naukowe impresje. Ka de z nich wno-
si o jednak wk ad do wiedzy, jak  zyskali my na temat obecno ci literatury polskiej
w wiecie z poprzednich spotka , kontynuuj c tematy i zagadnienia, proponuj c opisy
nowych obszarów, uzupe niaj c t  wiedz  i poszerzaj c j  o kolejne w tki. Mam nadziej ,
e tom materia ów konferencyjnych b dzie równie  istotnym wk adem do bada  nad

recepcj  naszej literatury prowadzonych od lat przez polskich i zagranicznych badaczy.
Romuald Cudak
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C H O I  S U N G  E U N  ( E S T E R A  C Z O J )

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

PO E Z J A  WI S A W Y SZ Y M B O R S K I E J
Z  P E R S P E K T Y W Y  F I L O Z O F I I  LA O-ZH U A N G A*

W S T P

2 LIPCA 2007 ROKU UKAZA A SI  ANTOLOGIA POEZJI WIS AWY SZYMBORSKIEJ
w moim t umaczeniu na j zyk korea ski. Sam przek ad zaj  mi trzy lata. Ksi ka
jest zbiorem 170 wierszy wybranych z polskiej antologii Wiersze wybrane (2002).
Zbiór zosta  uznany za „Ksi k  Roku 2007” przez korea skie Ministerstwo
Kultury a do tej pory publikacja mia a ju  5 wznowie . W Korei wydaje si
przewa nie tomy w nak adzie 2000 egzemplarzy, wi c w ci gu dwóch lat sprze-
dano ju  w sumie 10 000 egzemplarzy. Nie mo na powiedzie , e ksi ka sta a
si  wyj tkowym bestsellerem. Jednak jest to w pewnym znaczeniu sukces dlate-
go, e od przyznania Nagrody Nobla Szymborskiej min o ju  ponad 10 lat,
a nawet po jej otrzymaniu poetka by a w Korei wci  ma o znana. Poza tym
przed wydaniem ksi ki nie by o adnej specjalnej okazji czy wydarzenia, które
pomog yby rozpropagowa  twórczo  noblistki w Korei. Po wydaniu antologii
nie by o tak e adnej akcji promocyjnej, ale ludzie zaczynali powoli kupowa
ksi k  Szymborskiej i pojawi o si  du o pozytywnych opinii i recenzji na jej
temat w prasie i w Internecie.

Taka sytuacja udowadnia, e w poezji Szymborskiej jest co , co przyci ga ko-
rea skich czytelników do jej lektury. Jako korea ska t umaczka i polonistka uwa-
am, e jej poezja zawiera elementy, które s  bliskie naszej mentalno ci i filozofii

Wschodu. Mo e dlatego Korea czykom spodoba  si  zbiór poezji noblistki.
Z tych samych powodów jestem zawsze zainteresowana badaniami porównaw-

czymi nad literatur  Wschodu i Zachodu, zw aszcza odkrywaniem pewnych paraleli

* This work was supported by Hankuk University of Foreign Studies Research Fund of 2010. Praca
napisana przy pomocy Funduszu na Rzecz Bada  Uniwersytetu J zyków Obcych Hankuk 2010.
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mi dzy literatur  polsk  a literatur  Dalekiego Wschodu. Co wi cej, czytanie
utworów literatury polskiej u wiadomi o mi, e istnieje wiele punktów wspólnych
i podobie stw mentalnych mi dzy narodem polskim i korea skim. Uwa am, e
w a nie te „uniwersalne odczucia ludzi” s  podstawow , najwa niejsz  relacj
niezb dn  do porozumienia i komunikowania si  ludzko ci1.

Czasami na zaj ciach ze studentami korea skimi próbuj  analizowa  wiersze
Szymborskiej za po rednictwem filozofii Wschodu, poniewa  s dz , e za pomo-
c  takiej metodologii utwory, które mog  by  trudne do zrozumienia dla korea -
skich studentów, mo na przedstawi  w sposób atwy i ciekawy. My l , e akurat
wiersze Szymborskiej pozwalaj  na takie otwarte podej cie i ró norodne inter-
pretacje2.

Z punktu widzenia Zachodu poezj  Szymborskiej mo na nazwa  oryginaln ,
mo na te  powiedzie  o niej, e jest nieco odmienna. Stanis aw Balbus stwierdzi ,
e twórczo  Szymborskiej przeciwstawia si  wyra nie zasadniczej linii tradycji

historii poezji, przynajmniej europejskiego kr gu kulturowego3. Moim zdaniem
pogl dy Szymborskiej, które s  oryginalne i czasami nieco odmienne od widzenia
zachodniej epistemologii, atwiej przyj  wtedy, kiedy odczytujemy jej utwory po-
przez filozofi  Wschodu, zw aszcza poprzez ide  Lao-Zhuanga, wa nego i repre-
zentatywnego filozofa Dalekiego Wschodu.

W niniejszej pracy chcia abym si  skupi  na w tku „nieokre lono ci”, „nico-
ci” i „niebytu”, który pojawia si  do  cz sto w liryce Szymborskiej i w filozofii

Lao-Zhuanga w podobnym znaczeniu4. Chcia abym jednocze nie zauwa y , e ta
praca nie ma na celu stwierdzenia wy szo ci jednej kultury nad drug . Chodzi
tylko o to, eby pozna  g biej obie kultury i wybra  z nich te elementy, które
wzbogacaj  i zapewniaj  harmoni  mi dzy Zachodem i Wschodem.

Istotn  kwesti  staje si  pytanie, czym jest filozofia Lao-Zhuanga.
Idea Lao-Zhuanga, czyli filozofia taoistyczna to chi ska doktryna pochodz ca

z czasów staro ytnych, zainicjowana przez Lao Tzu (VI w. p.n.e.). Jego my l
kontynuowa  Zhuang Tzu (IV–III w. p.n.e.), a nast pnie tzw. szko a taoistów.
Taoizm g osi  duchowo-materialn  jedno wiata, przejawiaj c  si  w harmonii

1 Nie mówi  tu o „uniwersalizmie”, który jest ideologi  globalizacji prowadzonej przez mocarstwa
wiatowe, ale o uniwersalizmie, który da  pocz tek ró norodno ci i pluralizmowi, to znaczy o rela-

tywnym uniwersalizmie, który uznaje prawo do bycia innym.
2 Chcia abym zaznaczy , e to nie jest reprezentatywna opinia na temat poezji Szymborskiej w Ko-

rei czy na Dalekim Wschodzie. Raczej jest to moje osobiste zdanie, a jednocze nie jedna z wielu
mo liwo ci odczytania tej liryki, czyli jedna z licznych metod dydaktycznych i analitycznych daj -
cych wgl d w wiat literacki poetki.

3 S. Balbus, wiat ze wszystkich stron wiata: o Wis awie Szymborskiej, Kraków, Wydawnictwo
Literackie, 1996, s. 132.

4 Nieokre lono  i nico  to punkt wspólny, w którym spotykaj  si  wszystkie nurty my li chi -
skiej: konfucjanizm, taoizm i buddyzm zen.
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wszystkich zjawisk nazywanej tao. W przeciwie stwie do konfucjanizmu taoizm
k ad  nacisk na wolno , spontaniczno  i sceptycyzm wobec konwencji. Postaw
intelektualno-kontemplacyjn  stawia  wy ej ni  konwencjonaln  nauk 5.

Mo e zacznijmy od s ów Lao Tzu.

Wszystkie istnienia i rzeczy powsta y z 'bytu', a 'byt' powsta  z 'nico ci’. (Lao Tzu, rozdz. 40)

W tym miejscu „nico ” nie jest potwierdzeniem niebytu czy nieistnienia, a ra-
czej jest to poj cie otwarte, p odne, posiadaj ce nieograniczon  mo liwo  inter-
pretacji.

Szymborska równie  próbuje obali  stereotyp i uproszczone my lenie kryj ce
si  pod poj ciem „zdrowego rozs dku”, u ywaj c cz sto s ów „nic”, „nico ”,
„niebyt” i „nieobecno ”. W analizie Wojciecha Lig zy „negacja u Szymborskiej
nie przekre la znaczenia pozytywnego, lecz wydobywa jego szczególny aspekt”6.
Po prostu „forma negatywna nie unicestwia rzeczy znajduj cych si  poza danym
aktem percepcji, lecz obdarza je jak gdyby osobn wiadomo ci ”7.

Szymborska i Lao-Zhuang u ywali okre le  „nico ” albo „niebyt” jako para-
doksalnego dowodu istnienia bytu lub poj  alternatywnych, które przekre laj
funkcj  negacji w odniesieniu do wszelkiej egzystencji. W ten sposób próbowali
szuka  nowego poznania wiata wokó  nas poprzez now  interpretacj  „nieokre-
lono ci”, „niebytu” i „nico ci.”

M E TA J Z Y K  W  L I R Y C E  S Z Y M B O R S K I E J
I  W  F I L O Z O F I I  L A O - Z H U A N G A

Kluczowe zdanie cz sto pojawiaj ce si  w filozofii Lao-Zhuanga to stwierdze-
nie, e „bezimienno  to pocz tek nieba i ziemi”8. Ostatecznym celem filozofii
Lao-Zhuanga jest „Tao”9. Tao nie mo na do ko ca wyrazi  s owami. Cz sto zdaje
nam si , e Tao jest czym  pró nym czy marnym, poniewa  nie ma konkretnej
formy i precyzyjnego kszta tu, ale Tao zawiera bezgraniczn  si  tworz c  istot

5 ród o: http://portalwiedzy.onet.pl/39683,,,,taoizm,haslo.html.
6 W. Lig za, O poezji Wis awy Szymborskiej. wiat w stanie korekty, Kraków, Wydawnictwo Lite-

rackie, 2002, s. 99.
7 Tam e, s. 100–101.
8 Lao Tzu, rozdz. 1.
9 Tao dos ownie znaczy ‘droga’. W szerszym kontek cie pi miennictwa chi skiego Tao oznacza

zazwyczaj metod  (dzia ania), sposób (wykonania czego ), koncepcje, wreszcie wiatopogl d danej
osoby. W kontek cie taoistycznym Tao oznacza jednak du o wi cej. To pewna metazasada harmonii
naturalnego wiata, idea  absolutu, co  z definicji niewyra alne i niepoddaj ce si  racjonalnej analizie.
Taojia, czyli ‘szko a Tao’, to po chi sku taoizm. ( ród o: Zhuangzi, Prawdziwa ksi ga po udniowego
kwiatu, prze . M. Jacoby, Warszawa, Iskry, 2009, s. 359).
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gdzie  w g bokim wn trzu danego przedmiotu. To znaczy, e Tao nale y rozu-
mie  jako „si  istoty”, która zawiera genez  przedmiotu, bezimienne ród o jego
powstania.

Wed ug opinii François Julliena10 „to w a nie w zwi zku z Tao – tym kluczo-
wym poj ciem my li taoistycznej – nieokre lono  (dan) zaczyna a w my li chi skiej
nabiera  specjalnego znaczenia. Znalaz o to wyraz w wielu znanych zwrotach,
wykorzystuj cych charakterystyczn  dla tej szko y tendencj  do gry paradoksami
i odwracania powszechnych przekona : motyw nieokre lono ci uczestniczy  od
pocz tku w tym, maj cym szeroki zasi g, odwróceniu warto ci, którego celem
by o ukazanie istoty rzeczy”11.

Lao Tzu podkre la  ograniczenia i u omno  j zyka w drodze do osi gni cia Tao:

Kto co  wie, nic nie mówi, a ten co mówi, nic nie wie. (Lao Tzu, rozdz. 56)

Zhuang Tzu pisze podobnie w rozdziale pt. Zeyang12 Cz ci Mieszanej tzw.
Zapian z dzie a Zhuang Tzu.

To, co da si  osi gn  j zykiem czy wiedz , jest ograniczone tylko do powierzchowno ci
przedmiotów13.

Z kolei Szymborska w swoim s ynnym wierszu pt. Trzy s owa najdziwniejsze
ostrzega nas, e nie nale y myli  nadawania sztucznego znaczenia poprzez
sztuczny j zyk z prawdziw  natur  istoty bytu.

Kiedy wymawiam s owo Przysz o ,
pierwsza sylaba odchodzi ju  do przesz o ci.

Kiedy wymawiam s owo Cisza,
niszcz  j .

Kiedy wymawiam s owo Nic,
stwarzam co , co nie mie ci si  w adnym niebycie.

Trzy s owa najdziwniejsze (Chwila, 2002)

My l , e warto przypomnie  analiz  Anny W grzyniak odnosz c  si  do tego
wiersza:

S owa Przysz o , Cisza, Nic precyzyjnie (bez metafor) okre laj  koniec / kres / mier  ja-
ko bezczas, bezg os, nico . […] Ka de z nich (‘najdziwniejszych s ów’) – przy zastosowa-
niu antytezy – ulega odwróceniu, zostaje zamienione w swoje przeciwie stwo. Mocn  stron

10 Sinolog i filozof. Profesor Université de Paris 7.
11 F. Jullien, Pochwa a nieokre lono ci. Zapiski o my li i estetyce Chin, prze . B. Szyma ska,

A. piewak, Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiello skiego, 2006, s. 23–24.
12 Jest to imi  i nazwisko bohatera tego rozdzia u.
13 Cyt. za: Kim Sung Won, Filozofia Lao-Zhanga, Seul, Wyd. Myungmundang, 2002, s. 91.
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nico ci (co wzmacnia zapis) os abia przeciwna ‘strona cz owieka’, po której jest ycie (‘te-
raz’), nie ma absolutnej ciszy, „istnieje raczej ‘co ’ ni  ‘nic’”14.

Szymborska pokazuje, e mo na dosi gn  powierzchni jakiej  rzeczy za po-
moc  symbolicznego systemu, jakim jest j zyk, ale nie da si  tak dotrze  do
prawdziwej natury rzeczy, jej esencji. Akurat te trzy s owa: „Przysz o ”, „Cisza”,
„Nic” obejmuje ontologiczna sprzeczno  w momencie, kiedy s  wymawiane
przez ludzkie usta. W tym przypadku j zyk oddziela rzeczy od ich prawdziwego,
oryginalnego charakteru.

Ten wiersz przypomina s ynn  parabol  buddyzmu Zen o „Palcu, który wska-
zuje ksi yc”. Budda wskaza  ksi yc palcem, ale ludzie przypatrywali si  pal-
cowi, a nie ksi ycowi. Jest to krytyka postawy ludzi o w skich pogl dach. W tej
paraboli palec symbolizuje nauk  lub j zyk, a ksi yc jest ostatecznym celem lub
prawdziwym znaczeniem istoty. Je eli ludzie zwracaj  uwag  tylko na palec
(powierzchowny system), nie widz c ksi yca (esencji), oznacza to, e palec
(j zyk lub nauka) nie odegra  wyznaczonej mu roli.

Poetka dotyka tej samej problematyki w wierszu Widok z ziarnkiem piasku.

Zwiemy je ziarnkiem piasku.
A ono siebie ani ziarnkiem, ani piasku.
Obywa si  bez nazwy
ogólnej, szczególnej,
przelotnej, trwa ej,
mylnej czy w a ciwej.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
A wszystko to pod niebem z natury bezniebnym,
w którym zachodzi s o ce nie zachodz c wcale
i kryje si  nie kryj c za bezwiedn  chmur .
Targa ni  wiatr bez adnych innych powodów,
jak tylko ten, e wieje.

Mija jedna sekunda.
Druga sekunda.
Trzecia sekunda.
Ale to tylko nasze trzy sekundy.

Czas przebieg  jak pos aniec z piln  wiadomo ci .
Ale to tylko nasze porównanie.
Zmy lona posta , wmówiony jej po piech,
a wiadomo  nieludzka.

Widok z ziarnkiem piasku (Ludzie na mo cie, 1986)

Poetka podkre la, e to, co ludzie nazywaj  „ziarnkiem piasku”, tak naprawd
dla siebie nie jest ani ziarnkiem, ani piaskiem. Jest po prostu stanem natury. Ponadto

14 A. W grzyniak, Czytam, wi c jestem. Studia, interpretacje, glossy, Bielsko-Bia a, Wyd. ATH,
2004, s. 154.
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poetka mówi, e jezioro, niebo, s o ce, chmury, wiatr i nawet otaczaj cy nas
krajobraz oraz up yw czasu nie s  biernymi zjawiskami stworzonym przez cz owieka,
ale s  bytami istniej cymi same z siebie, czyli oddzielnym bytem, jego istot 15.

Zhuang Tzu nast puj co pokaza  niedoskona o  ludzkiego j zyka w rozdziale
pt. O jedno ci bytów Cz ci Wewn trznej tzw. Neipian z dzie a Zhuang Tzu:

Prawdziwego Tao nie da si  wyt umaczy  poprzez koncepcj , a prawdziwego argumentu
równie  nie da si  wyrazi  s owami.

Od momentu wyra enia za pomoc  j zyka i uzyskania poj cia w swej nie-
przekraczalnej ramie, to bezimienne ród o powstania zaczyna si  oddala  od
esencji.

W rozdziale pt. Wnikliwy przemierza pó noc Cz ci Zewn trznej tzw. Waipian z
dzie a Zhuang Tzu wyrazi  podobn  opini :

Najwy szy poziom wypowiedzi jest to mowa bez j zyka i najwy szy poziom zachowania
jest to postawa z biegiem natury bez adnego sztucznego wysi ku16.

Szymborska równie  przyznaje si  do ogranicze  swojego j zyka:

Nie starczy ust do wymówienia
przelotnych imion twoich, wodo.

Musia abym ci  nazwa  we wszystkich j zykach
wypowiadaj c naraz wszystkie samog oski

i jednocze nie milcze  – dla jeziora,
które nie doczeka o jakiejkolwiek nazwy…

Woda (Sól, 1962)

W tym wierszu poetka poszukuje definicji ywio u. Definicj  stanowi ca y
utwór ze wszystkimi zawartymi w nim poj ciami materii p ynnej17, ale próba jego
okre lenia wody ko czy si  pora k . Sceptyczna postawa poetki w stosunku do
mo liwo ci ludzkiego j zyka przypomina w pewnym sensie s ynn  tez  Ludwiga
Wittgensteina: „O czym nie mo na mówi , o tym trzeba milcze ”.

Wed ug Zhuang Tzu natura czy przedmiot to nie jest istota, któr  mo na do
ko ca analizowa  ludzkim umys em, a raczej jest niezale nym istnieniem ju
przed nadaniem jej j zykiem sztucznych nazw. Lao Tzu mówi  te , e „zna  swój

15 Choi Sung Eun, Metodyka nauczania korea skich studentów poezji polskiej na przyk adzie anali-
zy wiersza Wis awy Szymborskiej „Widok z ziarnkiem piasku” za po rednictwem idei Lao-Zhuanga,
w: W poszukiwaniu nowych rozwi za . Dydaktyka j zyka polskiego jako obcego u progu XXI wieku,
red. W.T. Miodunka i A. Seretny, Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiello skiego, 2008, s. 266–267.

16 Cyt. za: Kim Sung Won, Filozofia Lao-Zhanga…, s. 247.
17 J. Rogozi ski, „Nie starczy ust…”, w: Rado  czytania Szymborskiej, red. S. Balbus, Kraków,

Znak, 1996, s. 229.
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w asny brak wiedzy jest najcenniejsz  wiedz .” (Jest blisko Sokratesa i jego
„Wiem, e nic nie wiem.”)

Wis awa Szymborska w swoim odczycie noblowskim z dnia 7 grudnia 1996
roku wyrazi a opini  zbli on  do pogl du Lao-Zhuanga:

Natchnienie, czymkolwiek ono jest, rodzi si  z bezustannego ‘nie wiem’. […] Dlatego tak
wysoko sobie ceni  dwa ma e s owa ‘Nie wiem’. Ma e, ale mocno uskrzydlone. Rozszerzaj -
ce nam ycie na obszary, które mieszcz  si  w nas samych i obszary, w których zawieszona
jest nasza nik a ziemia.

Poetka podkre la, e zrozumienie swojego braku wiedzy jest nies ychanie wa -
ne, poniewa  taka skromna i szczera postawa mo e by  punktem wyj cia do
poznania czego . Prawdziwa m dro  polega na u wiadomieniu sobie ograniczo-
no ci wiedzy i u omno ci intelektu, dlatego Witold Gombrowicz mówi , e „im
m drzej, tym g upiej”.

Ogólnie mówi c, cz owiek poznaje istot  przedmiotów i zjawisk za pomoc
zmys ów i przyjmuje wiedz  innych za po rednictwem j zyka. Jednak w tym
momencie nasze do wiadczenie zostaje otoczone ograniczonymi poj ciami
i pewnymi normami, a w rezultacie przebieg wiadomo ci i my li zostaje za-
mkni ty w w skiej, sztucznej ramie. W takiej ograniczonej sytuacji cz owiek
spostrzega i rozumie dany przedmiot, porównuj c go z innymi przedmiotami,
które ju  istnia y. Tylko na tym poziomie. Ju  na pocz tkowym etapie wypo-
wiadania zaczynaj  pojawia  si  ograniczenia i sprzeczno ci j zykowe. Dlatego
Szymborska i chi scy filozofowie przypominaj  o wa no ci bezpo redniego
kontaktu z istot  rzeczy bez pomocy j zyka. D c do otwartego tekstu prze-
kraczaj cego pewn  granic , Lao Tzu i Zhuang Tzu mówili, e „bezimienno
to jest pocz tek nieba i ziemi”, a Szymborska w swojej liryce stara a si  pos u-
giwa  metaj zykiem.

P O D S TAW O W E  P Y TA N I E  D O T Y C Z C E  G E N E Z Y  B Y T U

Cz owiek dla Szymborskiej to ten, kto umie si  dziwi  i umie stawia  pytania.
A w a ciwie wszystko zaczyna si  od pytania: „Kim jestem?” Jest to podstawowe
pytanie metafizyczne. Niepewno  istnienia, niepewno  swojego miejsca
w niesko czono ci, przypadek – to ka e zastanawia  si  nad w asn  to samo ci
i autentyczno ci .

Czemu w zanadto jednej osobie?
Tej a nie innej? I co ja tu robi ?
W dzie  co jest wtorkiem? W domu nie gnie dzie?
W skórze nie usce? Z twarz  nie li ciem?
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Dlaczego tylko raz osobi cie?
W a nie na ziemi? Przy ma ej gwie dzie?
Po tylu erach nieobecno ci?

Zdumienie (Wszelki wypadek, 1972)

Warto przypomnie  analiz  tego wiersza dokonan  przez Krzysztofa Myszkow-
skiego:

W tym wierszu mo na zobaczy  obraz wycofywania si  a  do nieobecno ci i do nieistnie-
nia z wyrazistych, jednostkowych istnie . W tym wycofywaniu si  z samego siebie jest próba
uto samienia si  z innymi, próba udzia u. Podmiot liryczny zastanawia si  nad swoj  to sa-
mo ci  i nad jej pozbywaniem si 18.

U Szymborskiej jednym z najcz ciej pojawiaj cych si  tematów jest „nie-
trwa o ”, „bezkszta tno ” i „nieokre lono ” istnienia, czyli dylematy metafi-
zyczne. Dlatego jej liryk  nazywano cz sto „poematem egzystencjalnym”. Cz o-
wiek, który nieustannie zadaje sobie pytania dotycz ce genezy i sensu swojego
ycia, jest po prostu niepewn  i niesta  istot , obc  dla siebie osob :

Nie wiem nawet dok adnie, gdzie zostawi am pazury,
kto chodzi w moim futrze, kto mieszka w mojej skorupie.
Pomar o mi rodze stwo, kiedy wype z am na l d
i tylko która  kostka wi tuje we mnie rocznic .
Wyskakiwa am ze skóry, trwoni am kr gi i nogi,
odchodzi am od zmys ów bardzo du o razy.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Podzia o si , przepad o, na cztery wiatry rozwia o.
Sama si  sobie dziwi , jak ma o ze mnie zosta o:
pojedyncza osoba w ludzkim chwilowo rodzaju,
która tylko parasol zgubi a wczoraj w tramwaju.

Przemówienie w biurze znalezionych rzeczy (Wszelki wypadek, 1972)

Wed ug opinii Ma gorzaty Baranowskiej „w tej liryce poetka identyfikuje si  ze
wspó mieszka cami Ziemi i uczestnikami ewolucji. Jeszcze ma w sobie jak  prehi-
storyczn  kostk , a ca  histori  ziemi ze zwierz tami, ro linami i mitami mia a
w sobie, ale ta wspólnota gdzie  znik a”19. Poetka traktuje w asny yciorys tak, jakby
urodzi a si  w trybie przypuszczaj cym. Jednocze nie nie opuszcza jej poczucie przy-
padkowo ci w asnego losu: „pojedyncza osoba w ludzkim chwilowo rodzaju”20.

Dlatego Szymborska nazwa a rzeczywisto  „biurem znalezionych rzeczy”,
miejscem, w którym ludzie stracili swoj  to samo  w trakcie nawi zywania

18 K. Myszkowski, Rymowanka, opian i sowa, „Kwartalnik Artystyczny” 2004, nr 4 (44),
http://www.kwartalnik.art.pl/2004/4/myszkowskir.htm.

19 M. Baranowska, Wis awa Szymborska – poezja istnienia, http://goddam.pl/?page_id=330.
20 M. Baranowska, Tajemnica i istota Dwukropka, 2006, http:/www.jupiteronline.at/article.php?story

=20060928010229602.
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mnóstwa skomplikowanych kontaktów z innymi rzeczami. Wed ug autorki ludz-
kie cia o to tylko chwilowo po yczona „skorupa” czy „futro”. Takie pogl dy
wynikaj  z postawy akceptuj cej zataczanie ko a czasu, a nawet mo na odczyta
to jako aluzj  do reinkarnacji w filozofii buddyjskiej21.

Poetka zwraca uwag  na niestabilno , chwiejno  i chwilowo  ludzkiego y-
wota. W cytowanym wierszu podmiot zrzuca zwyczajny wizerunek siebie i po-
szukuje swej fundamentalnej istoty poprzez proces rozbierania, dekonstrukcji
i pozbawia siebie swojej istoty, „dziej c si , przepadaj c, rozwiewaj c na cztery
wiatry.” Tu mo emy znale cis y zwi zek punktu widzenia Szymborskiej z ide
Zhuang Tzu, który pisa  tak: „Kiedy odrzucimy swoj  sztuczn  form  i zapomi-
namy o sobie razem ze wszystkimi rzeczami, wtedy dopiero mo emy zjednoczy
si  z prawdziwym bytem i natur ”22.

Porównuj c jego filozofi  z pogl dami Szymborskiej pisz cej o niemo no ci
odnalezienia samego siebie, warto przypomnie  przypowie  zwan  „Snem mo-
tyla” (Hu Die Meng) Zhuang Tzu. Jest ona znana z tego, e rzeczywisto  prze-
plata si  w niej ze snem. W tej historii sen staje si  faktem, a rzeczywisto  za-
mienia si  w fabu . Oto tre  tej przypowie ci.

Pewnego dnia Zhuang Tzu mia  sen na jawie. We nie Zhuang Tzu sta  si  motylem. Po-
niewa  by o tak mi o i przyjemnie, e lata lekko po niebie, Zhuang Tzu zapomnia , i  jest
Zhuang Tzu. Nagle zbudzi  si  i znów by  rzeczywistym Zhuang Tzu. W tym momencie
Zhuang Tzu zada  sobie takie pytanie: Nie wiem. Czy ja zosta em motylem we nie, czy
motyl sta  si  mn  we nie?

A przecie  Zhuang Tzu i motyl stanowczo ró ni  si  od siebie! To si  nazywa przemian  bytu.
(Zhuang Tzu, Sen Motyla, rozdz. pt. O jedno ci bytów Cz ci Wewn trznej tzw. Neipian)

Zhuang Tzu wymy li  t  histori , aby skrytykowa  jednolity podzia  na podmiot
(Zhuang Tzu) i przedmiot (motyl), a poza tym pokaza  nam nowy sposób my lenia,
który obala stereotyp rozdzielno ci jawy i snu, wiadomo ci i pod wiadomo ci, real-
no ci i fantazji. Ludzki system my lenia i percepcji jest w pewnym stopniu ograni-
czony, wi c mo na powiedzie , e nie istnieje wiedza tak naprawd  wszechstronna,
która czy aby wszystko w ca o  i któr  ka dy jednakowo móg by zaakceptowa .
W zwi zku z tym wiat, który widzimy w asnymi oczami, móg by by  fikcj 23.

Mo e to jest zbieg okoliczno ci? W liryce Szymborskiej pojawia si  równie
motyl w przestrzeni, tam, gdzie nie ma, z punktu widzenia antropocentryzmu,

21 Taki pogl d jest w pewnym sensie inny ni wiatopogl d chrze cija stwa, które g osi linearno
przebiegu czasu poprzez cykl: narodziny – ycie – mier  – s d ostateczny.

22 Cytat z rozdzia u pt. O swobodzie i wyrozumia o ci Cz ci Zewn trznej tzw. Waipian z dzie a
Zhuang Tzu.

23 Trzeba zwróci  uwag  na to, e idea Lao-Zhuanga zburzy a fa szywy wizerunek istnienia po-
przez interpretacj  go w nowy sposób, a nie po to, eby zaprzeczy  rzeczywisto ci. aden pojedynczy
byt nie jest oddzielony od reszty zjawisk.
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sztucznej granicy mi dzy podmiotem a przedmiotem. Spostrzegawczy podmiot
liryczny uchwyci  cie  motyla na swojej r ce.

Dosz o do tego, e siedz  pod drzewem,
na brzegu rzeki,
w s oneczny poranek.
Jest to zdarzenie b ahe
i do historii nie wejdzie.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
A jednak siedz  nad rzek , to fakt.
I skoro tutaj jestem,
musia am sk d  przyj ,
a przedtem
w wielu jeszcze miejscach si  podziewa ,
ca kiem tak samo, jak zdobywcy krain,
nim wst pili na pok ad.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Zawi y jest i g sty haft okoliczno ci.

cieg mrówki w trawie.
Trawa wszyta w ziemi .
Dese  fali, przez któr  przewleka si  patyk.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Tak si  z o y o, e jestem i patrz .
N a d e  m n  b i a y  m o t y l  t r z e p o c e  w  p o w i e t r z u
s k r z y d e k a m i ,  c o  t y l k o  d o  n i e g o  n a l e
i przelatuje mi przez r ce cie ,
nie inny, nie czyjkolwiek, tylko jego w asny.

Na taki widok zawsze opuszcza mnie pewno ,
e to co wa ne

wa niejsze jest od niewa nego.
Mo e by  bez tytu u (Koniec i pocz tek, 1993) [podkr. moje – E.C.]

W tym wierszu mo na znale  dwie postaci „Ja”. Pierwsza posta  to „ja” jako
obiekt, który siedzi nad rzek . Druga posta  to „ja” jako podmiot, jednocze nie
podmiot liryczny i obserwator, który patrzy z odleg o ci na siebie siedz cego nad
rzek , jakby patrz c na innego cz owieka. W momencie, kiedy uda nam si  spoj-
rze  na siebie obiektywnie, odrzucaj c zafa szowan  i skrzywion  samo wiado-
mo , wtedy dopiero mo emy pozna  prawd  bytu, e „ja” jest tylko b ah , yw
istot , która ledwie splata minimalne wzory razem z mrówk , traw  czy fal
w zawi ym, g stym hafcie okoliczno ci. W takim wiecie nie mo na kategorycz-
nie stwierdzi , e jedno ycie jest wa niejsze, a drugie jest mniej wa ne. Kryte-
rium takiej oceny zosta o stworzone przez wy cznie ludzki punkt widzenia.
Je eli przypatrzymy si  relacji mi dzy „mn ” a „motylem” z punktu widzenia
pluralizmu, unikaj c absolutnych poj , nie mo emy os dzi , kto jest podmiotem,
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a kto nie jest. Z tego powodu nie mo emy by  pewni, e to, co wydaje nam si
wa ne, jest wa niejsze od pozornie niewa nego. Autorka w ten sposób wskazuje
nam fikcj  antropocentryzmu. Dzi ki temu mo na odczyta  ten utwór jako wiersz
ekologiczny.

Zhuang Tzu przytacza o podobnym znaczeniu przypowie  o cieniu, stwier-
dzaj c, e „nie wiemy akurat, dlaczego tak si  z o y o, a jednak te  nie wiemy,
dlaczego tak si  nie sk ada o” z rozdzia u pt. O jedno ci bytów Cz ci We-
wn trzenej tzw. Neipian ze swojego dzie a Zhuang Tzu:

Pewnego dnia kontur cienia zada  pytanie cieniowi.
„Przedtem szed e , a teraz stoisz; przedtem siedzia e , a teraz wsta e . Sk d taka niesta o

w post powaniu?”
Cie  odpowiedzia  tak.
„Czy zachowuj  si  tak, bo co  (innego) na mnie oddzia uje? Czy to, co na mnie dzia a,

nie zachowuje si  tak, bo co  (innego) na nie oddzia uje? Czy dzia am niczym w  na swoje
uski ( eby pe zn ), albo niczym konik polny na swe skrzyd a, ( eby lata )? Sk d mam wie-

dzie , dlaczego zachowuj  si  w a nie tak albo inaczej?”24

Przedstawiaj c dialog mi dzy cieniem a konturem cienia, Zhuang Tzu próbuje
przekona  nas do relatywno ci stosunków i elastyczno ci my lenia wobec ka de-
go bytu, ka dego przedmiotu i ka dego zjawiska. Tworzy si  tutaj bardzo efek-
towna odmiana paradoksu.

François Jullien t umaczy g bokie znaczenie „nieokre lono ci rzeczy” w na-
st puj cy sposób:

Kiedy ró norodne smaki przestaj  si  sobie przeciwstawia , tworz jedno  w obr bie
ca o : to nieokre lono  pozwala nam na dotarcie do niezró nicowanego ród a wszystkich
rzeczy; jej neutralno  jest wyrazem w a ciwo ci przynale nych centrum. Na takim etapie
rzeczywisto  nie jest ju  „zablokowana" w swoich poszczególnych, odr bnych przejawach.
Materialna rzeczywisto  staje si  przejrzysta, otwarta na transformacje. […] Nieokre lo-
no  prowadzi nas do granicy rzeczywisto ci dost pnej zmys om, tam, gdzie si  ona za-
czyna rozmywa , rozp ywa : prowadzi nas „poza” ten wiat. To przekraczanie nie wiedzie
nas jednak do innego wiata, w jego metafizycznym wymiarze, wiata niedost pnego po-
znaniu zmys owemu25.

Pytanie o genez  istnienia i jego natur  mo na równie  znale  w cytowanym
poni ej wierszu Szymborskiej:

Jestem kim jestem.
Niepoj ty przypadek
jak ka dy przypadek.

24 Zhangtzi. Prawdziwa ksi ga po udniowego kwiatu… (prze . M. Jacoby), s. 42.
25 F. Jullien, Pochwa a nieokre lono ci…, ok adka.
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Inni przodkowie
mogli by  przecie  moimi,
a ju  z innego gniazda
wyfrun abym,
ju  spod innego pnia
wype z a w usce.

W garderobie natury
jest kostiumów sporo.
Kostium paj ka, mewy, myszy polnej.
Ka dy od razu pasuje jak ula
i noszony jest pos usznie
a  do zdarcia.

Ja te  nie wybiera am,
ale nie narzekam.
Mog am by  kim
o wiele mniej osobnym.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Mog am by  sob  – ale bez zdziwienia,
a to by oznacza o,
e kim  ca kiem innym.

W zatrz sieniu (Chwila, 2002)

Tematem wiersza jest wielo  form istnienia w naturze i miejsce cz owieka
w naturze w stosunku do ró nych innych istot. Podmiot liryczny powiada, e
wiat jest teatrem, a ywe istoty cznie z lud mi s  aktorami odgrywaj cymi

w nim okre lone role. Natura natomiast jest re yserem owego spektaklu. Nikt
nie mo e wybra  sobie ani roli, ani kostiumu. Wszyscy maj  z góry okre lone
zadania, a nikt ich sobie nie wybra  – ka dy dosta  swoje i musi je wype ni  do
ko ca.

Na tej ogromnej estradzie – w tzw. ekosystemie albo w przyrodzie – osoba
mówi ca „ja” by a ubrana akurat w pow ok  cz owieka i w ten sposób uczestni-
czy a spontanicznie w biegu ycia. Pod tym wzgl dem „ja” jest takim samym
elementem wszech wiata jak paj k, mewa czy polna mysz. Je eli wypchniemy
pogl d antropocentryczny poza obr b naszej wiadomo ci i zaczniemy wpatry-
wa  si  w siebie „okiem natury”26 bez sztucznej domieszki, mo emy zrozumie ,
e „mog abym by  kim  ca kiem innym, yj cym w zatrz sieniu”. Takie zrozu-

mienie pozwala nam u wiadomi  sobie, e ja mog am/mog em by  „sob ”, ale
jednocze nie mog am/mog em by  kim  „innym.” To oznacza, e mog a-
bym/móg bym by  zarówno „podmiotem”, jak i „przedmiotem”, czyli jestem
„istot  relatywn ”, posiadaj c  bezgraniczne mo liwo ci. Dzi ki dekonstrukcji
w asnego bytu mo na poszerzy  swój horyzont poznawania i percepcji.

26 Por. Choi Sung Eun, Metodyka nauczania korea skich studentów poezji polskiej…, s. 266.
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Wiersz ten mo na odczyta , korzystaj c z filozofii Zhuang Tzu, który mówi ,
e „ja i ty oboje mo emy by  snem, a nawet moje mówienie, i  ‘jeste  snem’,

mog oby by  mow  we nie”27. Szymborska i Zhuang Tzu proponuj , aby my
spojrzeli na siebie z dystansem na etapie spokojnej kontemplacji, maj c wyra n
wiadomo  tego, e w tej chwili nimy. Pokazuje to, e je eli uda nam si  do-

trze  do stanu, w którym ca kowicie brak poj  i form, to dopiero wtedy mo emy
si  przebudzi , przekraczaj c granic  powierzchownej wiedzy. Musimy d ugo
kontemplowa , aby zechcia y nam objawi  najg bsze znaczenie swojego bytu,
swojej autentyczno ci. W ten sposób filozof podkre la, e epistemologiczne uporz d-
kowanie rzeczywisto ci przeszkadza w bezpo rednim kontakcie z istot  rzeczy.

Szymborska, która przeciwstawia si  bezwarunkowej generalizacji i dychoto-
micznemu podzia owi, sugeruje, e „podzia  na ziemi  i niebo, to nie jest w a ci-
wy sposób my lenia o tej ca o ci” (Niebo, Koniec i pocz tek 1993). Popularny
motyw nieba zosta  przedstawiony w wierszu w niezwyk y i niecodzienny spo-
sób. Poetka przedstawia niebo za pomoc  cech powietrza lub pustki. Jest ona
wnikliwym, wra liwym i kpi cym obserwatorem. Przygl da si  niebu, zachowu-
j c elastyczne, pluralistyczne i harmonijne my lenie. Ka dy z nas jest przepe nio-
ny niebem, czyli kosmosem, i jeste my cz stk  kosmosu. Poniewa  niebo czy
si  z kosmosem, wi c niebo jest tu, w ród nas. W zwi zku z tym mo na wnio-
skowa , e niebo u Szymborskiej jest nieoderwan  i nieprzerwan  ca o ci
i kosmosem sk adaj cym si  organicznie ze wszystkich rzeczy i ycia. Dopiero
maj c tak szeroki horyzont, mo emy zrozumie  s owa poetki takie, jak: „Rzecz,
która spada w przepa , spada z nieba w niebo” albo: „Niebo jest wszechobecne
nawet w ciemno ciach pod skór ” (Niebo, Koniec i pocz tek 1993).

Tokimasa Sekiguchi uwa a, e:

gdyby poda  ten wiersz jako klasyczne zdania, nad którymi maj  pracowa  osoby praktyku-
jace zen albo jako fragmenty z pisma D gena28, u nikogo nie wzbudzi by podejrzenia, z wy-
j tkiem tych, co znaj  wszystkie teksty Szymborskiej i zen. Ten wiersz zawiera nawet ca -
kiem zgrabn  wyk adni . […] Nie tylko zreszt  w tre ci, ale równie  w formie i retoryce tek-
sty te znacznie si  do siebie zbli aj . Apofatyzm, czyli teologia negatywna, oksymoron, lito-
ta, erotema, enumeracja, akumulacja itd. – o tych znamionach retorycznych ju  do  napisa-
no, a s  to ulubione metody równie  autorów pism i kaza zen29.

Filozofia Lao-Zhuanga równie  podkre la rozchwianie systemu warto ci. Dla
mistrzów zen zestawienia s ów, takie jak: „ ycie” i „ mier ”, „racja” i „brak ra-
cji”, „mo liwo ” i „niemo liwo ” staj  si  synonimami, ale jednocze nie s

27 Cytat z rozdzia u pt. O jedno ci bytów Cz ci Wewn trzenej tzw. Neipian z dzie a Zhuang Tzu.
28 D gen (1200–1253): za o yciel zenistycznej szko y S t  w Japonii.
29 T. Sekiguchi, Radykalno  i otwarto  liryki Wis awy Szymborskiej, w: Literatura polska w wie-

cie, t. 2: W kr gu znawców, red. R. Cudak, Katowice, Wyd. Gnome, 2007, s. 34.
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antonimami. Opatruj  je stwierdzeniem, i  poj cia te zunifikowa y si . Warto tu
zwróci  uwag  na wypowied  Martina Heideggera: „Cz owiek jest istot  niesta ,
któr  rzucono w powietrze, gdzie ‘nico ’ czeka, otwieraj c swoje wielkie usta.
Pytanie o nico  stawia nas samych, którzy zapytujemy, pod znakiem zapyta-
nia.”30 Tezy Heideggera daj  nam du o do my lenia w XXI wieku, kiedy nast pi
chaos wiata z powodu zniszczenia rodowiska i zburzenia warto ci.

W zwi zku z tym mo na wyci gn  wniosek, i  Szymborska, przeciwstawiaj c
si  zwyczajnemu poj ciu nieba, my li podobnie jak filozofowie Wschodu wyra-
aj cy relatywistyczny wiatopogl d w przypowie ci „Sen motyla”. Zarówno

Szymborska, jak i Lao Tzu i Zhuang Tzu odkrywaj c ró norodne znaczenia
i funkcje nico ci, wprowadzili now  metod  interpretacji jej warto ci, która za-
wiera bezgraniczn  mo liwo  stawania si  istnie .

N I C O  J A K O  G E N E Z A  I S T N I E N I A
W  P O E Z J I  S Z Y M B O R S K I E J

I  W  I D E I  L A O - Z H U A N G A

Tak wiele jest Wszystkiego,
e Nic jest ca kiem nie le zas oni te.

Rzeczywisto  wymaga (Koniec i pocz tek, 1993)

„U Szymborskiej Nico  jest wobec bytu metafizycznie nadrz dna, poniewa
ze wszystkich stron otacza wszystko, co bytuje” – mówi Stanis aw Balbus31.

Lao Tzu stwiedzi , e „byt istniej cy mo e mie  pewne zyski i korzy ci dzi ki
niewidzialnej dzia alno ci niebytu”. W ten sposób filozof Lao Tzu stara  si  po-
kaza  nowe, otwarte znaczenie „niebytu” i „nico ci”.

Jedno ko o wozu sk ada si  z trzydziestu szprych. Dzi ki odst pom mi dzy szprychami
ko o mo e toczy  si  do przodu. Tak samo, kiedy robimy naczynie – wyrabiaj c glin  my-
limy o pustym, wolnym rodku, aby mo na tam by o co  w o y . (Lao Tzu, rozdz. 11)

W pierwszej chwili wydaje si , e puste miejsce czy pusta przestrze  nie s
przydatne i nie odgrywaj adnej roli. Jednak w rzeczywisto ci spe niaj  sw
misj , pomagaj c w dzia aniu wozu czy tworz c naczynia. W tym momencie
relacja mi dzy bytem a niebytem nie jest antagonistyczna. Raczej jest to relacja
wzajemnego uzupe niania si .

Szymborska te  próbuje ogl da  natur  bytu przez pryzmat nico ci.

30 M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, w: tego , Budowa , mieszka , my le . Eseje wybrane,
prze . K. Pomian, Warszawa, Czytelnik, 1977, s. 39, 46.

31 S. Balbus, Wis awa Szymborska, czyli Pytanie w Odpowiedzi na Pytanie, w: Rado  czytania
Szymborskiej…, s. 281.
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Nico  przenicowa a si  tak e i dla mnie.
Naprawd  wywróci a si  na drug  stron .
Gdzie  ja si  to znalaz am –
od stóp do g owy w ród planet,
nawet nie pami taj c, jak mi by o nie by .
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
ile po tamtej stronie pustki na nas przypada,
ile tam ciszy na jednego tu wierszcza,
ile tam braku ki na jeden tu listeczek szczawiu,
a s o ce po ciemno ciach jak odszkodowanie
w kropli rosy – za jakie g bokie tam susze!
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Przerwa w niesko czono ci dla bezkresnego nieba!
Ulga po nieprzestrzeni w kszta cie chwiejnej brzozy!
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
A mnie tak si  z o y o, e jestem przy tobie.
I doprawdy nie widz  w tym nic
zwyczajnego.

*** Nico  przenicowa a si  tak e i dla mnie (Wszelki wypadek, 1972)

W tym wierszu Szymborska snuje rozwa ania o miejscu jednostki ludzkiej na
Ziemi, o jej mo liwo ciach poznania otaczaj cego wiata, o niezwyk o ci ycia
cz owieka, który stworzony zosta  przez odwrócenie, „przenicowanie” nico ci.
Poetka zaczyna ten wiersz niezwykle – od nico ci, na któr  ludzie generalnie nie
zwracaj  uwagi. Pomimo e nie da si  jej przenikn  ani pozna , poetka nie-
ustannie interesuje si  ni  i procesem przechodzenia od nico ci do bytu. Poetka
pisze nawet, e sama wywodzi si  z nico ci i uwa a, e jej istnienie ma d ug
wdzi czno ci wobec nico ci: „[…] ile po tamtej stronie pustki na nas przypada, /
ile tam ciszy na jednego tu wierszcza, / w kropli rosy – za jakie g bokie tam
susze!”. W ten sposób poetka próbuje odkry  w naszej codzienno ci tajemnic
istnienia wiata. W rezultacie Szymborska zorientowa a si , e istnienie podlega
nico ci w du ym stopniu, a nawet nico  jest koniecznym i niezb dnym warun-
kiem bytu.

Stanis aw Balbus pisze tak:

U Szymborskiej nico  ‘istnieje’, poprzedza i warunkuje wszelki „plus-byt”. Jednak e
ka da jej chwilowa i minimalna ‘nieobecno ’ jest zagwarantowana w a nie i wy cznie
przez ‘szczegó y i epizody’, ma e, ulotne, lecz pewne w swym kruchym istnieniu32.

Poetka, troch  inaczej ni  Lao Tzu i Zhuang Tzu, mocno uto samia si  ze
swoim wiatem, natomiast nie identyfikuje si  z nico ci . Pisze o tej sferze:
„tam”, „po tamtej stronie”, natomiast o swoim wiecie: „tu”, „tutaj”, „tutejsze”.
Wyra a w ten sposób swoj cis  wi  ze wiatem, w którym istnieje poprzez

32 Tam e.
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przyznawanie si  do istnienia drugiego wiata z przewag  nico ci. Pod tym
wzgl dem niebyt móg by by  pozytywnym odpowiednikiem istnienia.

Ten sam w tek Szymborska kontynuuje w swoim najnowszym tomiku pt. Tutaj.

Nie wiem jak gdzie,
ale tutaj na Ziemi jest sporo wszystkiego.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Mo e gdzie indziej jest wszystkiego wi cej,
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Mo e gdzie indziej s  miejsca podobne,
jednak nikt nie uwa a ich za pi kne.

Tutaj (Tutaj, 2009)

Szymborska próbuje ukaza  nam wiat tutaj (jedyny, jaki istnieje), ale oczysz-
czony z jego nieprzejrzysto ci, na nowo pe en mo liwo ci i przenikni ty niesko -
czonymi emocjami.

Zhuang Tzu w rozdziale pt. Niebo i ziemia Cz ci Zewn trznej tzw. Waipian
napisa : „Rzeczy ogl daj w ciemno ciach, a d wi ku s uchaj w ciszy”. W innym
miejscu podkre li , e „nale y pozby  si  zjawisk widzianych naszymi oczami
i przyj  postaw  spokoju bez adnych da ”33.

Z kolei w rozdziale pt. Najwy sza rado Cz ci Zewn trznej tzw. Waipian
z dzie a Zhuang Tzu napisa , e „je eli zastanowimy si  g boko nad genez  bytu
przed naszymi narodzinami, to w istocie nie by o ani ycia, ani formy, a by a
tylko nico ”34.

Dla Zhuang Tzu ycie ka dego bytu pochodzi z nico ci i do niej wraca.
Dalszy ci g antynomicznych zestawie  u Szymborskiej mo na znale  w wier-

szu Dworzec. Poetka próbuje rozszerzy  sfer  swojego ogl du nie tylko ku
zdarzaj cym si  wypadkom, ale równie  ku wypadkom niemaj cym miejsca
(nieistniej cym):

Nieprzyjazd mój do miasta N.
odby  si  punktualnie.

Zosta e  uprzedzony
niewys anym listem.

Zd y e  nie przyj
w przewidzianej porze.

Poci g wjecha  na peron trzeci.
Wysiad o du o ludzi.

Uchodzi  w t umie do wyj cia
brak mojej osoby.

33 Cytat z rozdzia u pt. Jesienna czysta powód Cz ci Zewn trznej tzw. Waipian z dzie a Zhuang Tzu.
34 Kim Sung Won, Filozofia Lao-Zhanga…, s. 225.
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[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Ca o  sta a na swoim miejscu.
Szczegó y porusza y si
po wyznaczonych torach.

Odby o si  nawet
umówione spotkanie.

Poza zasi giem
naszej obecno ci.

W raju utraconym
prawdopodobie stwa.

Dworzec (Sto pociech, 1967)

Niedoj cie do skutku, nienarodzenie si  jest wa nym i ulubionym tematem po-
ezji Szymborskiej. Wiersz mówi o spotkaniu, które si  nie odby o. Autorka poka-
zuje w sposób malarski, e jaka  si a musi sprawi , eby konkretny wypadek si
nie wydarzy . Po prostu ledwie zd y o si  unikn  zaj cia danego wydarzenia
we w a ciwym momencie, czyli dzieje si  co , co sprawia, e pewne wydarzenie
nigdy nie mia o miejsca. „Niewys any list”, „nieprzyj cie w przewidzianej po-
rze”, „umówione spotkanie poza zasi giem naszej obecno ci” sta y si  kluczem
do nowej interpretacji ró nych zdarze  w powtarzaj cym si  cyklu powstania
i gini cia niezale nie od naszej woli.

Podobn  tematyk  Szymborska porusza w wierszu pt. Nieobecno  z tomu
Dwukropek.

Niewiele brakowa o,
a moja matka mog aby po lubi
pana Zbigniewa B. ze Zdu skiej Woli.
I gdyby mieli córk  – nie ja bym ni  by a.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Niewiele brakowa o,
a mój ojciec móg by w tym samym czasie po lubi
pann  Jadwig  R. z Zakopanego.
I gdyby mieli córk  – nie ja bym ni  by a.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Mo e obie spotka yby si  nawet
w tej samej szkole i tej samej klasie.
Ale adna z nich para
adne pokrewie stwo,

a na grupowym zdj ciu daleko od siebie.

Dziewczynki, sta cie tutaj – wo a by fotograf –
Te ni sze z przodu, te wy sze za nimi.
I adnie si  u miechn , kiedy zrobi  znak.
Tylko jeszcze policzcie, czy jeste cie wszystkie?
– Tak, prosz  pana, wszystkie.

Nieobecno  (Dwukropek, 2006)
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Szymborska u ywa konstrukcji warunkowej, której nadrz dn  formu  staje
si  fraza: „Mog am by  sob  – ale…” (W zatrz sieniu). Identyczny zamys
organizuje wiersz Nieobecno  – anaforycznie powraca warunkowe „Niewiele
brakowa o…”35

Wiersz zaczyna si  od rozwa a  typu „co by by o, gdyby…”. Powszechne s
takie rozmy lania: gdyby mama po lubi a innego, to mnie by nie by o, mieliby
inn  córk , w dodatku ta córka mia aby cechy, których ja nie mam. W ten sposób
podmiot liryczny dalej wyobra a sobie nieistniej c  sytuacj . Gdyby rodzice
weszli w ca kiem inne zwi zki ma e skie, je liby z tych zwi zków urodzi y si
dwie córki, to pewne jest, e adna z nich nie by aby bohaterk  wiersza. By
mo e by yby kole ankami w klasie. Jest to sytuacja jak najbardziej prawdopo-
dobna. Dzi ki swej naturalno ci to, co nie mia o miejsca, od pewnego momentu,
przybra o posta  rzeczywisto ci.

Ostatnia strofa jest szczególnie wa na, poniewa  spe nia rol  pomostu pomi -
dzy obecno ci  a nieobecno ci , pomi dzy wiatem faktu a wiatem wyimagino-
wanym. W nieobecnej, symulowanej sytuacji hipotetyczna posta  (fotograf)
sprawdza obecno , eby zrobi  pami tkowe zdj cie. Na jego polecenie dwie
wyimaginowane dziewczyny upewniaj  go o swojej obecno ci. Nieobecno

czy si  w sposób znakomity z obecno ci  na zasadzie wst gi Möbiusa, na której
nie ma ró nicy mi dzy stron  wewn trzn  a zewn trzn . Po prostu u Szymborskiej
nie ma wielkiej granicy mi dzy obecno ci  a nieobecno ci . Ka de zamkni cie to
otwarcie. Dla poetki to si  ko czy, zatem to si  zaczyna.

Podobne zainteresowanie Szymborskiej nieobecno ci  mo na znale  w wier-
szu pt. Wszelki wypadek. Autorka dostrzega liczne, ró norodne przyczyny, powo-
dy, wydarzenia czy motywy, które nie pojawia y si  w rzeczywisto ci.

Zdarzy  si  mog o.
Zdarzy  si  musia o.
Zdarzy o si  wcze niej. Pó niej. Bli ej. Dalej.
Zdarzy o si  nie tobie.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Wskutek, poniewa , a jednak, pomimo.
Co by to by o, gdyby r ka, noga,
O krok, o w os
Od zbiegu okoliczno ci.

Wszelki wypadek (Wszelki wypadek, 1972)

G ównym tematem tekstu jest co  zwane przypadkiem, losem, trafem, utem
szcz cia lub niesamowitym zbiegiem okoliczno ci. ycie cz owieka sk ada si
ze splotu najrozmaitszych przypadków. W rezultacie wszystko, czego nie by o,

35 T. Cie lak-Soko owski, Wis awa Szymborska – stary mistrz, „Dynamis”, http://www.dynamis.pl/dl/?
id=264.
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zdarzy oby si , gdyby wydarzy o si  na przyk ad jeden krok dalej do przodu lub
do ty u. Minimalna ró nica decyduje o naszym losie.

Wis awa Szymborska traktuje nieistnienie jako „drug  stron ” istnienia, alterna-
tywn  i mo liw . W ten sposób sugeruje, e nale y mie  pluralistyczne i otwarte
pogl dy, które ró ni  si  w pewnym sensie od systemu epistemologicznego.

Koncepcja poetki polegaj ca na wywróceniu nico ci na drug  stron  przybli a
prawd  o istnieniu. „Nico  to u Szymborskiej geneza ka dego istnienia. Nie
sposób jej wi c pomin  czy zlekcewa y . T o nieistnienia towarzyszy kreacji
w asnego kosmosu.”36 W zwi zku z tym g ównym celem dokonywania takich
eksperymentów przez autork  jest pokazanie „kosmicznej perspektywy”37, prze-
kraczaj cej nasz  metafizyczn  nieczu o :

Szczelin  mi dzy faktem a zmy leniem
uszed  naszej uwagi. Odporny
na ka dy los. Str ca ze siebie ka d , jak  mu daj  posta .
Cisza zros a si  nad nim, bez blizny po g osie.
Nieobecno  przybra a wygl d horyzontu.
Zero pisze si  samo.

Wiersz ku czci (Sól, 1962)

Nie wiadomo dok adnie, kto wymy li  liczb  zero. Wiemy tylko, e w 876 roku
po raz pierwszy opisano t  liczb  w Indiach, a potem przekazano to poj cie przez
Arabi  do Europy. Edward Rice w ksi ce pt. Wschodnie definicje wyja ni  zna-
czenie „zera” nast puj co:

W Indiach, gdzie ka da liczba pe ni symboliczn  rol , zero ma szczególnie wa ne znacze-
nie. Zero symbolizuje spokój wewn trzny, punkt zwrotny w poj ciach antagonistycznych,
równowag  mi dzy ró norodnymi cechami, metafizyczn  pustk , a wreszcie nirwan 38.

W cytowanym wierszu Szymborska podkre la, e zero, które powsta o z nie-
obecno ci, pozbywa si  formy, czyli wyzwala si  z wszelkiego przywi zania do
sztuczno ci i dociera do poziomu transcendentalnego, niezniszczonego poprzez
ludzki j zyk maj cy od samego pocz tku ograniczone mo liwo ci.

Zhuang Tzu w rozdziale pt. Xu Wugui39 Cz ci Mieszanej tzw. Zapian z dzie a
Zhuang Tzu napisa :

Kiedy nasze stopy depcz  ziemi , miejsca bezpo redniego nadepni cia s  naprawd  ma e,
ale dopiero wiadomo  tego, e istnieje otwarta przestrze  (wokó  nas), na której nie stoj
nasze stopy, daje nam swobod  chodzenia.

36 W. Lig za, O poezji Wis awy Szymborskiej…, s. 108.
37 A. Wiatr, Z do u i z góry. O „Dwukropku” Wis awy Szymborskiej, „Twórczo ” 2006, luty,

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/cz_tworczosc_0206_wiatr.
38 E. Rice, Eastern Definitions, New York, Anchor Books, 1980, s. 359–360.
39 Jest to imi  bohatera tego rozdzia u.
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Cz owiek, który stoi na minimalnej cz stce w tym nieogarnionym wszech wiecie,
mo e istnie  i y  dzi ki nieustannej dzia alno ci innych bytów, których nie widzi
i nie mo e dotkn . Jednak my li, e wy cznie u yteczny jest tylko ten szczebel, na
który wst pi, a pozosta e cz ci i reszt wiata w ogóle lekcewa y. Takie ograniczone
spojrzenie tworzy dystans mi dzy ludzko ci  a innymi bytami yj cymi w strukturze
ekosystemu. W poezji Szymborskiej i filozofii Lao-Zhuanga mo na znale
wspó organiczny, wspó egzystencjalny, zintegrowany pogl d na natur  wywo-
dz cy si  z pojmowania nico ci jako genezy istnienia i si y przyrody.

Z A K O C Z E N I E

Pomimo ogromnej odleg o ci geograficznej i czasowej, mo na znale  punkty
wspólne i podobie stwa mi dzy poezj  Szymborskiej a filozofi  Lao-Zhuanga.

Czytaj c poezj  Szymborskiej, mo emy dozna  czasami takiego uczucia, jak-
by my stan li wobec pustego miejsca poza logik  i percepcj . Takie puste miej-
sce, podobnie jak pustka wype niaj ca ca e t o obrazu w malarstwie Dalekiego
Wschodu, zach ca czytelników w sposób naturalny do wspó czucia, wzajemnego
zrozumienia i dialogu. W tej pustej przestrzeni czytelnicy mog  mie  okazj  do
spokojnego rozwa ania i metafizycznej medytacji.

Szymborska, podobnie jak Lao Tzu i Zhuang Tzu, zwraca uwag  na to, e nie-
widzialny dla ludzkich oczu ruch „nico ci” jest bezkresnym, niesko czonym
ród em si y potrzebnym do powstania i uruchomienia ka dego ycia, bytu, istnienia.

Nico  u Szymborskiej ma w sobie funkcje witalne. Jest to negacja dla stwier-
dzenia pozytywnego, etap poprzedzaj cy akceptacj  integralno ci wszech wiata.

Poetka ironicznie przygl da si  niezdarzaj cemu si  wydarzeniu, nieobecnej
sytuacji nieudanego spotkania czy nienawi zanej relacji. Uwa a ludzki j zyk za
ograniczony system symboli i wskazuje, e nie pozwala on do ko ca wyt uma-
czy  bezimiennego ród a ka dego istnienia. Poznanie wiata wyra aj ce si
w jego nazywaniu jest ograniczone przez konstrukcj  naszego umys u i naszego j zy-
ka. W filozofii staro ytnych Chin wa ne miejsce zajmuje równie  problematyka
metod i granic poznania, szczególnie poznania wiata przyrody. Lao Tzu i Zhuang
Tzu d yli do stworzenia „metakoncepcji”, która przekracza pierwotne, dos owne
znaczenia. Dla nich zarówno byt yj cy, jak i martwe rzeczy i zwyczajne przejawy
ycia nie s  biernymi przedmiotami zauwa alnymi przez cz owieka. Raczej s  to

wspó istoty, które razem z ludzko ci  tworz  harmoni rodowiska. Szymborska nie
s dzi, aby cz owiek wyró nia  si  spo ród innych form bytu. Wed ug niej cz owiek
jest istot  równ  reszcie wiata (zwierz tom, ro linom, przedmiotom).

Poezja Szymborskiej staje si  zapisem wra liwo ci na ból nie tylko cz owieka, ale
i ka dego stworzenia, a nawet rzeczy. Ta ekologiczna wra liwo  poetki, moim zda-
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niem, jest wyró nikiem ca ej jej poezji. wiadczy o tym dystans, ironia, emocjonalna
pow ci gliwo , a tak e subtelna, perfekcyjnie skomponowana forma jej wierszy.

Filozofuj ca liryka Szymborskiej, u której róde  (jak i filozofii Lao-Zhuanga)
le y elementarne zadziwienie sob  i wiatem, wystrzega si  namaszczenia i ope-
ruje stylem lekkim i kolokwialnym, a tak e takimi rodkami, jak: humor, ironia
i paradoks. „Taka sprzeczno  otwiera nowe mo liwo ci bezcennej wiedzy o niewie-
dzy, bez której nie mogliby my si  uwa nie rozgl da  po wiecie, a nieobecno ci
warto ci jako domaganie si  ich zaistnienia”40.

Szymborska cz sto dokonuje paradoksalnego odwrócenia poj  i stereotypów,
co charakteryzuje równie  ide  Lao-Zhuanga, w celu ujawnienia fikcyjnej i uro-
jonej strony ludzkiej percepcji.

Szymborska, która ma oryginalne, pluralistyczne pogl dy oraz kosmiczn , buj-
n  si  wyobra ni, przeciwstawia si  zwyczajnemu dychotomicznemu podzia owi
na ziemi  i niebo, ycie i mier , rzeczywisto  i sen, obecno  i nieobecno .
Poprzez dekonstrukcj , otwieranie i chaos autorka zaprasza nas do wspó udzia u
w rozmy laniu nad genez  bytu i otwiera perspektywy uniwersalne.

Szymborska stworzy a „estetyk  nico ci”, która umo liwia zmian  granicy bytu
w bezgraniczn  mo liwo  istnienia, a jej poezja sta a si  now  alternatyw  pod
koniec XX wieku, kiedy ludzko  prze ywa kryzys egzystencjalny.

Dr Choi Sung Eun (Estera Czoj), Associate Professor w Departamencie Studiów Polskich seulskie-
go Hankuk University of Foreign Studies. Kierownik Literature Translation Department of Center for
Interpreting & Translation. Autorka rozpraw z zakresu poezji i prozy polskiej XX wieku, komparaty-
styki literackiej, t umaczka literatury polskiej na korea ski. Wybrane t umaczenia: Tryptyk rzymski
Jana Paw a II (2004), Quo vadis Henryka Sienkiewicza (2005), Wiersze wybrane Wis awy Szymbor-
skiej (2007), Wiersze wybrane Zbigniewa Herberta (2008), Wiersze wybrane Tadeusza Ró ewicza
(2008), Legendy i klechdy polskie (2008), Heban Ryszarda Kapu ci skiego (2010).
Wybrane artyku y: Zafascynowanie kultur  Dalekiego Wschodu na prze omie XIX i XX wieku w literatu-
rze polskiej (2002), Wp yw haiku na literatur  polsk  – na podstawie analizy wybranych utworów (2003),
Studia porównawcze poezji pokolenia Kolumbów z poezj  korea skiego poety Yun Tongju (2004), Obraz
Koreanek na pocz tku XX wieku – na podstawie dwóch utworów: „Ol-soni, kisa ” Wac awa Sieroszew-
skiego i „Opowie  o Bang Han Rim” nieznanej autorki korea skiej (2005).

W I S A W A  S Z Y M B O R S K A ’ S P O E T R Y  F R O M  T H E  P E R S P E C T I V E
O F L A O - Z H U A N G ’ S P H I L O S O P H Y

Szymborska’s views, which are original and different from the point of view of Western epistemol-
ogy, can be understood easier if we interpret them through the philosophy of the East. Especially
through Lao-Zhuang’s thought representing a significant philosophical view of the Far East.

In her dissertation, the author focuses on the motif of “indefiniteness”, “nothingness” and “non-
-being” which frequently appears in Szymborska’s lyric poetry and Lao-Zhuang’s philosophy in

40 W. Lig za, O poezji Wis awy Szymborskiej…, s. 17.
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a similar meaning. The author indicates that, in the same way as Lao Tzu and Zhuang Tzu, Szymbor-
ska notices that the movement of “nothingness” invisible to the eye, is a boundless, infinite source of
power needful to create and initiate every life, being and existence. For Szymborska “nothingness”
bears all the vital functions. Szymborska often paradoxically reverses concepts and habits, which is
also characteristic of Lao-Zhuang’s idea. In order to reveal the fictitious and imaginary side of human
perception, Szymborska has created “the aesthetics of nothingness” which allows changing the
boundary of being into a boundless possibility of existence.



M A R G R E T A  G R I G O R O V A

U n i w e r s y t e t  i m .  w .  w .  C y r y l a  i  M e t o d e g o
W i e l k i e  T y r n o w o

MA P A  I  R U C H, C Z Y L I  D I A L O G  N O M A D Ó W
I „T A N I E C  Z  M A P A M I”

N A  P R Z Y K A D Z I E  K S I K I  B I E G U N I O L G I  T O K A R C Z U K
W  O D N I E S I E N I U  D O  T W Ó R C Z O C I

R Y S Z A R D A  K A P U C I S K I E G O

SPOGL DANIE NA LITERATUR  POPRZEZ OBRAZ I MAP  TO JEDNA Z METOD
badawczych powszechnie przyj tych w naukach humanistycznych. W literaturo-
znawstwie metod  t  bada si  i poddaje opisowi twórczo ci tzw. „autorów podró uj -
cych”, dla których mapa i obraz s  istotnymi elementami interpretacji wiata przez
podró nika, jak te  przekazywanie przes ania wyra onego przez podró uj ce ja.

W pracy tej mapa interesuje nas po pierwsze – jako mapa geografii celów i idei po-
dró niczych w literaturze; a po drugie – jako do czony do tekstu i ilustruj cy go
rysunek, który pe ni w tek cie funkcj  supozycyjn . W obszarze zainteresowania ba-
dawczego pozosta y równie  formy relacji mi dzy tekstem a wizualnym obrazem mapy,
mi dzy autorem a otaczaj cym go fizycznym wiatem i wiatem mapy fizycznej.

Szata graficzna ksi ki Bieguni (2007) Olgi Tokarczuk1, za któr  w 2008 roku
autorka otrzyma a Literack  Nagrod  Nike jest bogata w mapy, które stanowi
integraln  cz  tej specyficznej encyklopedii podró y. Pierwsza, stara, osiemna-
stowieczna mapa Europy, pojawia si  jeszcze na ok adce ksi ki, w rodku której
umieszczono kolejne – z XIX, XX, XIII wieku i potem znów z XX, z ró nych
stron wiata. Umieszczone w ksi ce pe ni  funkcje supozycyjne w odniesieniu
do tekstu. S  z nim zsynchronizowane, dzi ki czemu staj  si  elementem stylisty-
ki tekstu, poprzez który autorka prowadzi z czytelnikiem refleksyjn  zabaw
i tworzy wraz z nim now  map , w asn , pe n  zagadek i paradoksów wynikaj -
cych z faktu, e ta autorska zabawa mapami ma prowadzi  do odrzucenia map

1 O. Tokarczuk, Bieguni, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2007.
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i przewodników, poniewa  nie ma innych ksi ek, które tak szybko starzej  si
jak mapy czy przewodniki:

Opisywanie jest jak u ywanie – niszczy; cieraj  si  kolory, kanty trac  ostro , w ko cu
to, co opisane zaczyna blakn , zanika . Dotyczy to zw aszcza miejsc. Ogromnych spusto-
sze  dokona a literatura przewodnikowa, to by a inwazja, epidemia. […] Prawda jest straszna
– opisa  to zniszczy 2.

Tokarczuk stara si  opisywa wiat bez map i przewodników w sensie klasycz-
nym. Jednak je tworzy, kreuj c obrazy powsta e w wyniku my lenia magicznego,
wieloaspektowo ci zdarze  i ich przechodnio ci, przechodzenia z jednego do-
wiadczenia poznawczego w drugie – swoistego rodzaju nowego wedyzmu inter-

pretacji relatywnej3 w aspekcie otaczaj cej cz owieka przestrzeni, z wykorzysta-
niem zasad mechaniki kwantowej.

Kiedy wyruszam w podró , znikam z map. Nikt nie wie, gdzie jestem. W punkcie, z które-
go wyruszy am czy w punkcie, do którego d ? Czy istnieje jakie  pomi dzy. Czy obowi -
zuje mnie to samo prawo, z którego dumna jest fizyka kwantowa – e cz stka mo e istnie
jednoczenie w dwóch miejscach? Czy inne, o którym jeszcze nie wiemy i którego nie udo-
wodniono – e mo na podwójnie nie istnie  w jednym i tym samym miejscu?4

Wed ug praw tego my lenia mechano-magiczno-kwantowego Tokarczuk, cz o-
wiek mo e by  tu i tam, na pocz tku i na ko cu, wsz dzie i nigdzie, zarówno
w jednej, jak w wielu p aszczyznach przestrzennych, kulturowych, historycznych.
Mog  wi c istnie  nieistniej ce mapy. Wed ug Tokarczuk ta nowa, „nieuchwyt-
na” mapa odpowiada duchowi wspó czesno ci.

Na „po pieszny”, „nieci g y”, szarpany styl wspó czesnego ycia, przedstawia-
ny w powie ci Bieguni jako motyw podró y, zwraca uwag  krakowski literaturo-
znawca Marian Stala, który, jako cz onek jury, podczas uroczystego wr czenia
Tokarczuk nagrody „Nike” w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, powiedzia :

Ksi ka Bieguni traktuje o istocie podró owania, o ruchu, zmienno ci jako istocie dzisiej-
szej egzystencji. Olga Tokarczuk opisuje wiat, w którym nie ma punktów sta ych. Pisarka
znalaz a literacki kszta t dla tematu podejmowanego dzi  przez filozofów5.

2 Tam e, s. 79.
3 Patrz Bhagavad-gita Taka Jak  Jest, z sanskrytu na angielski prze . A.C. Bhaktivedanta Swami

Prabhupada, z angielskiego na polski prze  NN, Bhaktivedanta Book Trust, 2007. Bhagavad-gita
(Pie  Pana) to Ewangelia hinduizmu, jest cz ci  szóstej ksi gi (parvan) wielkiego eposu indyjskiego
„Mahabharata”, która jest esencja staroindyjskiej m dro ci, jednym z najwi kszych duchowych
i filozoficznych dzie wiata. Ostatnio szczególn  uwag  zwraca si  na fakt, i  teorie mechaniki kwanto-
wej oraz elektryczna teoria kosmosu bardzo cz sto korzystaj  z teorii bliskich naukom p yn cym z Wed.

4 O. Tokarczuk, Bieguni…, s. 60.
5 Cyt. za: B. Marzec, Nike dla Olgi Tokarczuk za powie  o t sknocie, „Rzeczpospolita” z dnia

05.10.2008.
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W Biegunach Tokarczuk rozwija, charakterystyczn  dla swej twórczo ci, apo-
kryficzn  „biblizacj ” wiata i po raz kolejny przedstawia go w kalejdoskopie
zdarze  jako mozaik  z o on  z tysi cy ma ych i wi kszych jednostek ludzkich
losów, prze y  i wyobra e , umieszcza je w ró nych warstwach czasowych,
wi e prawami synchronii.

G ówna idea jedno ci wiata w ksi ce polega na tym, e autorka przedstawia
wiat jako miejsce podró y, a podró  sam  w sobie jako autonomiczny model

czasoprzestrzenny:

Czas wszystkich podró nych, to wiele czasów w jednym, ca a mnogo . To czas wyspo-
wy, archipelagi porz dku w oceanie chaosu, to czas, który produkuj  dworcowe zegary,
wsz dzie inny, czas umowny, po udnikowy, wi c nikt nie bierze go zbyt powa nie6.

Podobne spostrze enia spotkamy w ksi ce Spacer poranny (2009) Ryszarda
Kapu ci skiego7. Spacer poranny wydano w drug  rocznic mierci pisarza
z reprodukowan  w ksi ce naszkicowan  przez autora map . Kapu ci ski, w -
drowiec kontynentalny, opisa  w tek cie swój codzienny, ma y spacer po „ma-
gicznym” Polu Mokotowskim w Warszawie8. W wydaniu ksi kowym Spaceru
porannego faksymile maszynopisu z odr cznymi poprawkami autora wyra nie
uwidacznia my lenie autora za pomoc  mapy. Dzi  mo na stwierdzi , e bez
udzia u map – tych starych i nowych, fizycznych i politycznych, geograficznych
i konturowych, artystycznych i historycznych, twórczo  tego wielkiego polskie-
go podró nika nie mia aby tak szerokiego i uniwersalnego wymiaru. Ze starych
map ulubion  i najwa niejsz  by a dla Kapu ci skiego mapa Herodota z Halikar-
nasu, a przede wszystkim sposób jej kreowania, z którego reporter stworzy  w a-
sn  filozofi  dziejów, przedstawion  w ksi ce Podró e z Herodotem9. W ksi ce
tej Kapu ci ski porównuje swe podró e po Azji i Afryce z przygodami staro yt-
nego kronikarza, prowadzi dywagacje i cz sto przytacza zabawne lub ciekawe
anegdoty ze swoich w asnych wypraw po Azji i Afryce oraz z Dziejów Herodota,
co czyni, e relacje mi dzy starym i nowym atlasem wiata s  w jego twórczo ci
jeszcze bardziej interesuj ce. Mo na zatem powiedzie , e reporta e umieszczone
w ksi ce Podró e z Herodotem s  „ubrane” w map  z czasów Herodota, a kohe-
rentna z tre ci  ok adka ju  na wst pie podkre la, e ksi ka b dzie przewodni-

6 O. Tokarczuk, Bieguni…, s. 62.
7 R. Kapu ci ski, Spacer poranny, Warszawa, Agora, 2009. Warto zwróci  uwag , e sam tekst

Spacer poranny znaleziono w notatkach pisarza i opublikowano po raz pierwszy w warszawskim dodatku do
„Gazety Wyborczej”, dwa dni po mierci reportera („Gazeta Wyborcza” z dnia 25.01.2007).

8 Pole Mokotowskie to przed II wojn wiatow  ponad 200-hektarowy kompleks parkowy z lotni-
skiem, torem wy cigów konnych, ogródkami dzia kowymi i terenem defilad wojsk Marsza ka Pi sud-
skiego; dzi  jest to park rekreacji blisko centrum miasta, mi dzy trzema dzielnicami Warszawy:
Mokotowem, Ochot  a ródmie ciem (www.polamokotowskie.pl).

9 R. Kapu ci ski, Podró e z Herodotem, Kraków, Znak, 2004.
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kiem tak po nowych, jak i starych dziejach. Zaakcentowano w niej synchronicz-
no , istniej c  i dzia aj c  w czasie i przestrzeni. Warto nadmieni , e równie
Herodot w Dziejach si ga do przesz o ci, czyni c z niej historyczn  realno
równoleg , z któr  obcuje, pisz c swe „dzieje” i to jeszcze bardziej czy tych
dwóch autorów.

wiat Herodota, jak pisa  Kapu ci ski w powie ci-reporta u Podró e z Hero-
dotem, „jest wiatem mórz i jezior, wysokich gór i zielonych dolin, oliwki i wina,
prosa i jagni t, [to] pogodna Arkadia, która co kilka lat sp ywa krwi  […], a cen-
trum tego wiata by o Morze Egejskie, jego wybrze a i wyspy, sk d Herodot
wyrusza  w swoje podró e w przestrzeni i czasie na spotkanie wielokulturowej
natury wiata”10.

Kapu ci ski, podobnie jak Herodot, chcia  uchwyci  w swojej twórczo ci ca y
wiat i chcia  tego dokona  poprzez podró e; przyznaje, e bywa y czasy, gdy

wyprawy w przesz o  poci ga y go bardziej ni  aktualne podró e korespondenta
i reportera11 i – dodaje – „dzia o si  to w chwilach zm czenia tera niejszo ci .
„Wtedy fascynowa o [go] przekroczenie granicy w czasie”12.

Przecie  ja intensywnie podró uj  od 1956 roku – a wi c ponad czterdzie ci lat jestem
„w drodze”, czyli „w podró y”. I w tym czasie pozna em – oczywi cie na tyle, ile mo na po-
zna  – ca y wiat. By em na wszystkich kontynentach, we wszystkich wi kszych regionach
wiata. My l  wi c, e taka synteza buduje si  w cz owieku stopniowo. Powstaje w jego
wiadomo ci, w jego wra liwo ci […] Jestem zafascynowany wiatem, a nie poszczególnymi

miejscami na ziemi13.

W podobnym tonie wypowiada si  Olga Tokarczuk na spotkaniu autorskim,
które odby o si  11 stycznia 2008 roku w Klubie „Mucha” w Przemy lu. Na py-
tanie z sali, jak zrodzi  si  pomys  ksi ki Bieguni, Olga Tokarczuk powiedzia a:

Chcia am w tej ksi eczce zawrze  jakie  w asne do wiadczenie wiata. Wiem, e to
brzmi bardzo podnio le – do wiadczenie ca o ci. Kiedy zaczyna am pisa , mia am poczucie,
e nie interesuje mnie opisywanie pojedynczych w tków, ale ca o ciowe do wiadczenie
wiata, poniewa  przez ostatnie kilka lat bardzo du o si  dzia o w moim yciu. Chcia am na-

pisa  tak  ksi k , która by aby w stanie scali  te wszystkie narracje14.

Z drobnych narracji i kalejdoskopowych pejza y, z kola y uczu  i odczu  oboje
pisarze staraj  si  scali  obraz wiata w swej twórczo ci. Wyra aj  si  globalnie,
cho  poddaj  jednostkowym narracjom, a ch  posiadania ca o ci porz dkuje

10 Tam e, s. 81.
11 Tam e.
12 Tam e.
13 R. Kapu ci ski, Autoportret reportera, Kraków, Znak, 2003, s. 78.
14 Piecz  na niebycie. Spotkanie z Olg  Tokarczuk (11 stycznia 2008 roku, Klub „Mucha” w Przemy lu).

Spotkanie prowadzi  prof. Jerzy Jarz bski, „Przemyski Przegl d Kulturalny” 2008, nr 1 (8), s. 35.
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i scala struktur  fragmentaryczn . Oboje tworz  ca o ciowe kompozycje z frag-
mentarycznych u amków, przez które mog  doznawa wiat.

Podobnie jak dla Herodota i Kapu ci skiego, równie  dla Tokarczuk spoiwo
przesz o ci w czasie i przestrzeni to skomplikowane z o enie wzajemnie obej-
muj cych si  historycznych i wspó czesnych dygresji, rozumianych jako odej cie
od g ównego tematu wypowiedzi i wprowadzenie w tków w inn , lu n  lub
wcale nie maj c  zwi zku z g ówn  wypowiedzi , tre . O ile jednak dla Hero-
dota podstaw  do dygresji twórczych s  wyprawy geograficzno-etnograficzne
dotycz ce Lidii, Persji, Babilonii czy Egiptu, a dla Kapu ci skiego – czasy Hero-
dota, to dla Tokarczuk – czasy biegunów, rosyjskiej sekty nieustannych w drow-
ników z XVII wieku, której cz onkowie uwa ali, e wiat jest dzie em szatana,
a ten ma naj atwiejszy dost p do cz owieka, gdy ten zatrzymuje si  na d u ej
w jednym miejscu.

Sk d jednak takie zestawienie – Ryszard Kapu ci ski i Olga Tokarczuk? Czy
nie s  to zbyt odleg e gatunki, czy nie nazbyt ró ni twórcy? Odpowied  brzmi –
nie. Mimo ogromnych ró nic mi dzy ich artystycznymi j zykami i modelami
kreacyjnymi s  oni jednymi z najwi kszych podró ników w gronie polskich pisa-
rzy ostatnich dekad. S  nowymi nomadami, pisz cymi o nowym, nomadycznym
wiecie. Oboje my l  globalnie. Preferowane przez nich strefy geograficzne

i kierunki wiata pozostaj  ze sob  w opozycji – Kapu ci skiego ci gnie do
skwaru Czarnego Kontynentu, Tokarczuk – do Holandii i pó nocnego wiata
Islandii albo na brzegi Singapuru. Za t  opozycj  kryj  si  co prawda odmienne
kulturowe tematy i ideowe przes ania, ale wed ug Kapu ci skiego po udnie Afry-
ki jest metafor  dzieci cej otwarto ci tego kontynentu, jego u miechu i go cinno-
ci, a wed ug Tokarczuk Holandia najlepiej wyra a wszechwidzialno , wszech-

przenikalno  i wszechobecno , otwarto ycia i mo liwo  wejrzenia do ka -
dego miejsca i do ka dego losu.

Sama marzy am, eby patrze , sama nie b d c widzialn . […] Najlepszym miejscem do
takiego treningu jest Holandia – tam ludzie, przekonani o swojej ca kowitej niewinno ci, nie
uznaj  firanek i po zmierzchu okna zamieniaj  si  w ma e sceny, na których aktorzy graj
swoje wieczory15.

Z formalnego punktu widzenia mo na stwierdzi , e tych dwojga autorów nie
mo na i nie warto porównywa , jednak po równoleg ej lekturze tekstów mo na
si  szczerze zdziwi  zbie no ci  prezentacji tre ci, która, mimo istotnych ró nic,
narzuca si  w czasie lektury. Nieoczekiwanie mo na natrafi  na szereg niemal
identycznych aforyzmów, zwi zanych ze wiatem i podró . Obojgu autorom
przy wieca wiele wspólnych idei, które jednak poddaj  odmiennej interpretacji.
Cechy wspólne ich twórczo ci sta y si  jednym z tematów przewodnich. Wyzna-

15 O. Tokarczuk, Bieguni…, s. 203–204.
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czaj  one to, co jest bliskie lub jednakie w ich my leniu o istocie ruchu w czasie
i przestrzeni i ogólnie o mapie wiata. Jako form  prezentacji przyj to umowny
dialog mi dzy oboma dzie ami, zak adaj c, e mapy wiata w Biegunach Olgi
Tokarczuk maj  przede wszystkim wymiar psycho-symboliczny. „To, co mnie
rani, wymazuj  ze swoich map” – pisze Tokarczuk16.

Dla Tokarczuk ka dy zewn trzny znak to wewn trzna sytuacja poddana kreacji
artystycznej. Tymczasem j zyk Kapu ci skiego jest opisowo-mimetyczny.

Olga Tokarczuk lubi wiat, cho  nigdy nie przestaje widzie  w tym wiecie cierpie-
nia i wszechobecno ci mierci. Jako psycholog z wykszta cenia Tokarczuk jest na tyle
sceptyczna, e czasami mo e wydawa  si , i  w jej utworach istnieje sugestia, e
w wiecie przewa aj  pesymistyczne nastroje wzmocnione niezmienn  obecno ci
mierci, której jedn  z form przejawiania si  jest jej mocne egzystencjalne u wiado-

mienie. Kapu ci ski podobnie postrzega mier , ale tworzy jej wizerunek przede
wszystkim w planie politycznym, a nie w kontek cie filozoficznego czy psycholo-
gicznego dramatu jednostki, co pozwala mu pozosta  optymist , cho  jest wiadkiem
humanitarnego dramatu i politycznego upadku ca ych narodów. „Stoimy w ciemno-
ci, otoczeni wiat em” – g osi tytu  ostatniego rozdzia u Podró y z Herodotem17.
Gra wiat a i cieni jest bardzo istotnym elementem stylistyki twórczej równie

w zbiorze reporta y afryka skich wydanych pod symbolicznym tytu em Heban
(1998). Dla niezmordowanego dziennikarza-podró nika wiat to wielka szansa
dla ludzi, ale ludzi powa nie go traktuj cych, bo – jak pisa  – wiat, w który
wchodzimy, jest Planet  Wielkiej Szansy, ale nie szansy bezwarunkowej, lecz
otwartej tylko dla traktuj cych swoje zadania serio, daj cych tym dowód, e
siebie samych traktuj  serio18.

We wspó czesnej krytyce literackiej twórczo  obojga autorów cz sto bywa okre-
lana terminem silva rerum, co w j zyku aci skim oznacza „las rzeczy” i w okresie

staropolskim by o cz sto wykorzystywan  form  prezentacji tre ci i rzeczy lu no
ze sob  powi zanych, cho  sobie przynale nych w zbiorze. Silva rerum u Kapu-
ci skiego i Tokarczuk to jednak nie jest charakterystyczny dla okresu staropol-

skiego wiat rzeczy, lecz typowy dla okresu wspó czesnej globalizacji wiat ludzi.
Oboje gor co wyra aj  w nim autentyzm ludzkich losów, tych pojedynczych
i tych zbiorowych. Kapu ci ski pisze:

Czasami opisuj c to, co robi , cz sto uciekam do aci skiego zwrotu silva rerum – las rze-
czy. To jest mój wiat – las rzeczy i ja yj  i podró uj  w nim. eby poj wiat, trzeba go
przenikn  tak ca kowicie, jak tylko mo liwe19.

16 Tam e, s. 111.
17 R. Kapu ci ski, Podró e z Herodotem…, s. 250.
18 R. Kapu ci ski, Ten inny, Kraków, Znak, 2006, s. 75.
19 R. Kapu ci ski, Autoportret reportera…, s. 77.
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U Olgi Tokarczuk sposób dotarcia do ka dego zak tka globu jest inny. Au-
tork  poci gaj  magiczne my lenie i przestrzenne g biny, chce by  obecna
wsz dzie, widzie  wszystko i jednocze nie pozosta  niewidzialna dla obserwo-
wanego wiata. T  koncepcj , jakby to wyrazi  Karl R. Popper – „epistemologi
bez podmiotu poznaj cego” czy „wiedz  obiektywn ” o „otwartym wszech-
wiecie”, zauwa a si  równie  we wcze niejszych dzie ach pisarki20. Jednak

poszukiwanie artystycznej to samo ci poprzez spojrzenie Innego Tokarczuk
finalizuje w a nie w Biegunach. W ksi ce tej autorka patrzy na wiat oczyma
rosyjskiej sekty z XVII wieku i to s u y realizacji jej projektu podró y. Chce
wiedzie  wszystko i powiedzie  wszystko o wszystkim j zykiem sformu owa-
nej przez Arystotelesa teorii poznania, której sedno opiera si  na tym, by pod-
trzymywa  ruch. U Tokarczuk dynamika wiata ma równie  cechy poj cia natu-
ry, które oznacza nie tyle dany eidetyczny stan ca o ci, ile ogó  procesów, które
ten stan warunkuj .

W twórczo ci zarówno Olgi Tokarczuk, jak Ryszarda Kapu ci skiego kreacje
natury i przestrzeni historii powtarzaj  si  w wiecznym produkowaniu samych
siebie i ekstrapoluj  dynamiczny proces stawania si  na równie dynamiczny cel
stawania. Cho  artystyczne wymiary tej ekstrapolacji u obojgu twórców s  ró ne,
wspólna pozostaje w nich idea nomadycznej wspó czesno ci. Wspólne cechy
my lenia globalnego o wiecie przejawiaj  si  poprzez to, e ci oboje twórcy
przyjmuj  dynamizm wiata jako miejsce spotkania ludzi z ró nych krajów, naro-
dów i kultur i to w a nie nieustanne spotykanie si  (stawanie si ) jest g ówn
charakterystyk  wspó czesnego wiata.

Do tego stanu generatywnych procesów odsy a równie  antropologia zbioru
wyk adów Ryszarda Kapu ci skiego, wyg oszonych w Instytucie Nauk o Cz o-
wieku w Wiedniu, na Uniwersytecie Jagiello skim w Krakowie z okazji przyzna-
nia mu tytu u doktora honoris causa, w Wy szej Szkole Europejskiej im. ks.
Józefa Tischnera w Krakowie, jak te  podczas Mi dzynarodowego Sympozjum
Pisarzy w Grazu w Austrii, a wydanych pod tytu em Ten Inny (2006).

Zatrzymaj si . Obok ciebie jest inny cz owiek. Spotkaj si  z nim […] Spójrz w twarz In-
nego, któr  on ci ofiaruje. Poprzez t  twarz przekazuje ci siebie – przybli a ci  do Boga21.

Z koncepcj  nomadycznej wspó czesno ci, biegu, po piechu i spotkania „inne-
go” zwi zana jest równie  artystyczna koncepcja Olgi Tokarczuk, wed ug której
wiat jest miejscem nieustannej w drówki i spotkania pielgrzymów, tyle e w jej

20 Porównaj teorie Poppera: K.R. Popper, Wiedza obiektywna, Ewolucyjna teoria epistemologiczna,
prze . A. Chmielewski, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 1992; K.R. Popper, Wszech wiat otwarty,
Argument na rzecz indeterminizmu, prze . A. Chmielewski, Kraków, Znak, 1996 i wcze niejsze prace
autorki, szczególnie: O. Tokarczuk, Gra na wielu b benkach, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2001.

21 R. Kapu ci ski, Ten Inny…, s. 76.
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kreacji wiata spotkanie z innym pielgrzymem doprowadza do jego patoanato-
micznej destrukcji.

Z pielgrzymki autorka tworzy klamr  utworu i a  trzy razy powtarza, e „celem
pielgrzymki jest inny pielgrzym”22, trzy razy te  obserwujemy rozpad anatomicz-
ny cielesno ci pielgrzyma, proces jego destrukcji sprowokowany wszechobecno-
ci mierci. A mier  jest tym pielgrzymem, który czeka na ko cu drogi.
W twórczo ci Kapu ci skiego spotkanie osoby z inn  osob  ma sens nie egzy-

stencjalno-symboliczny i diaboliczny, jak u Tokarczuk, lecz komunikatywny
i wynikaj cy z obcowania w jednolitej i ró norodnej p aszczy nie humanistycz-
nej. Kapu ci ski pisze:

B dziemy w nim ci gle spotyka  nowego Innego, który powoli zacznie wy ania  si
z chaosu i zam tu wspó czesno ci. – Mo liwe, e ten Inny zrodzi si  ze spotkania dwóch
przeciwstawnych nurtów tworz cych kultur  wspó czesnego wiata – z nurtu globalizuj cego
nasz  rzeczywisto  i z drugiego, zachowuj cego nasze odmienno ci, nasze ró nice, nasz
niepowtarzalno . […] I dlatego winni my szuka  z nim dialogu i porozumienia23.

Ró norodno  jest g ówn  cech  ulubionej przez Kapu ci skiego Afryki. Ró -
norodno  jest te  bardzo wa nym odkryciem dla Olgi Tokarczuk.

Interesuj ce jest równie  porównanie stosunku obojga autorów do metafo-
rycznego pytania: D'où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous?,
czyli „Sk d przychodzimy? Kim jeste my? Dok d zmierzamy?”, którym wy-
bitny francuski malarz Eugène Henri Paul Gauguin zatytu owa  obraz namalo-
wany na Tahiti w 1898 r., usi uj c, podobnie zreszt  jak wczoraj Kapu ci ski,
a dzi  Tokarczuk, znale  metafor  dla „korzeni cz owieka”. W Biegunach
odnajdujemy wyra n  parafraz  Gauguinowskiego pytania w refleksji o auto-
stopowiczach:

Wieczorami docieraj  do owych hosteli i przy jedzeniu zaczynaj  sobie wzajemnie zada-
wa  Trzy pytania podró ni: Sk d pochodzisz? Sk d przyjecha e ? Dok d jedziesz? Pierwsze
pytanie wyznacza o  pionow , dwa nast pne – osie poziome24.

Nale y zwróci  uwag , e poszukiwanie efektu wykorzenienia i przekroczenia
zwi zane jest w pewnym stopniu z toposem kultury pogranicza oraz z pochodze-
niem autorów z terenów pogranicza. Wielk  nadziej  w pomocy przy szukaniu
odpowiedzi na to wy ej cytowane Gauguinowskie pytanie Kapu ci ski i Tokar-
czuk odnale li w filozofii ruchu jako idei przestrzennej przynale no ci cz owieka
do wiata natury, która jest w ruchu.

22 O. Tokarczuk, Bieguni…, s. 25, 138, 361.
23 R. Kapu ci ski, Ten Inny…, s. 75.
24 O. Tokarczuk, Bieguni…, s. 67.
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W I AT  W  R U C H U , C Z O W I E K  W  R U C H U

W wielu partiach materia u literackiego autorka usi uje przekona , e nigdy nie
czu a potrzeby zatrzymania si  i pozostania w jednym miejscu, w bezruchu. Idea
intelektualnego tu actwa po ró nych przestrzeniach kulturowych i historycznych
obszarach, my l o konieczno ci nieustannego ruchu-podró y i potrzebie poczucia
ci g ej p ynno ci dnia codziennego, filozoficzna koncepcja czasu jako osi wiata oraz
si y stwórczej i niszcz cej poddane s  w twórczo ci Tokarczuk i Kapu ci skiego
uniwersalizacji.

W ksi ce Bieguni Olga Tokarczuk pisze:

Moja energia bierze si  z ruchu, z trz sienia autobusów, z warkotu samolotów, z ko ysania
promów i poci gów25.

W koncepcji tej ruch jest czynno ci  wznosz c , warto ciuj c . Tokarczuk pisze:

Zawsze lepsze b dzie to, co jest w ruchu, ni  to, co pozostaje w spoczynku26.

Ruch nadaje materii energii, o ywia j  i wyra a jej ycie. Znakomity znawca
spraw klasycznych Samuel Henry Butcher, syn jeszcze bardziej znamienitego
w tej dziedzinie ojca o tym samym imieniu, pisa , e „ruch to si a stwórcza i pro-
duktywna zasada Wszech wiata”27. Tak jak grecki filozof Arystoteles, pisarka
przekonuje, e tylko „mobilno  jest realno ci ”28 i stara si  t  ide  wyrazi cie
przedstawi  w ksi ce Bieguni, kreuj c jednocze nie wcielenie ruchu w materi
ludzkiej kultury. Podobne koncepcje widoczne b d  równie  w twórczo ci Ry-
szarda Kapu ci skiego. W Autoportrecie reportera Kapu ci ski pisze:

Moje my lenie rodzi si  w ruchu. Zmiana miejsca, ludzkich twarzy to rzeczy, które wywie-
raj  na mnie du y wp yw i sk aniaj  do rozmy la . Przeczuwaj c w sobie taki mechanizm,
chcia em je dzi , podró owa  […] Wci  staram si  co  odkrywa , czego  poszukiwa , konty-
nuuj c w tki podró nicze. To s  ju  takie moje pasje, z którymi si  urodzi em. Inny nie b d 29.

Kazimierz Wolny-Zmorzy ski, badacz twórczo ci Kapu ci skiego w tej jego
cz ci, która odnosi si  do pracy reporterskiej, my lenie w ruchu autora Hebanu
wi e z wymogami pracy reportera prasowego30. Mo na jednak te  stwierdzi , e

25 Tam e, s. 12.
26 Tam e, s. 8.
27 S.H. Butcher, Aristotele’s Theory of Poetry and Fine Art, the creative force, the productive prin-

ciple of the universe, VI ed., London 1927, s. 116, e-book, Jun 2008.
28 O. Tokarczuk, Bieguni…, s. 256.
29 R. Kapu ci ski, Autoportret reportera…, s. 29–30.
30 K. Wolny-Zmorzy ski, Ryszard Kapu ci ski w labiryncie wspó czesno ci, Kraków, Wyd. Uni-

wersytetu Jagiello skiego, 2004.
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dla Kapu ci skiego ruch to podró , a podró  to impuls do tworzenia nie tylko
dziennikarskich relacji, ale te  symulacji kulturowych i roz adowywania akumu-
lacji twórczej. Powszechnie znanym faktem jest, e przed ka d  literack  czy
reportersk  podró  Kapu ci ski zawsze si  przygotowywa  do trasy, co polega o
na tym, e zbiera  informacje na temat miejsca, które zamierza odwiedzi , gro-
madzi  fakty z historii, a gdy przyje d a  na miejsce, notowa  pierwsze doznane
tam wra enia, które zestawia  z nowo zdobytymi informacjami, by w ko cu od-
da  si  twórczej refleksji i t  w a nie refleksj  uwieczni  w zapisie reportersko-
-literackim. W ten sposób Kapu ci ski roz adowuje twórcz  akumulacj .

S owo „akumulacja” b dzie zatem kluczowe dla omawianych autorów, bowiem
kulturowe „w ócz gostwo” jest widoczne w ca ej twórczo ci obojga pisarzy.
Mo na nawet uzna , e nomadyzm jest dla nich programowy. W twórczo ci To-
karczuk i Kapu ci skiego impulsy ruchu s  pierwiastkami kreacji, które odzna-
czaj  si  tylko ró nym brzmieniem. Oboje – Tokarczuk i Kapu ci ski – przygl -
daj  si  ludzkim losom, ws uchuj  si  w ludzkie historie – tak ca ych narodów,
jak pojedynczych ludzi. Przemieszczanie si , podró owanie to dla nich nie tylko
akt o aspekcie poznawczym, ale te  akt twórczy zrodzony z niemal wiecznego ruchu
w wiecie, jego ci g ych zmian i przeobra e , czyli artystycznego urzeczywistnienia
wariabilizmu, filozoficznej koncepcji Heraklita z Efezu o wiecznym panta rhei, gdzie
wszystko na wiecie jest zmienne, p ynne, nietrwa e a ta w a nie p ynno  i zmien-
no  jest najbardziej stabiln  koncepcj  rozwoju kultur i cz owieka.

A K S J O L O G I C Z N Y  A S P E K T  R U C H U

W twórczo ci Ryszarda Kapu ci skiego i Olgi Tokarczuk ruch jest poddany ak-
sjologii, jest synonimem ycia. Oboje autorzy urzeczywistniaj  w swojej „twór-
czo ci o ruchu” koncepcj  Arystotelesa, który w ksi dze VII Fizyki pisa :

Wszystko, co jest poruszane, jest poruszane przez co , co z kolei jest poruszane przez co
innego, a wszystko, co ma zdolno  do wywo ywania ruchu, ma jako takie odpowiedni
zdolno  do doznawania go31.

Ca  Afryk  Kapu ci ski postrzega jako wiat ruchu, a mieszka ca Afryki
przedstawia jako cz owieka w drodze. W Hebanie, w rozdziale Droga do Kumasi
Kapu ci ski pisze:

Ludno  Afryki to by a gigantyczna, spl tana i krzy uj ca si  i pokrywaj ca ca y Konty-
nent sie  w ci g ym ruchu, w nieustannym falowaniu32,

31 Arystoteles, Fizyka, ksi ga VII, 257a, w: tego , Dzie a wszystkie, t. 2, t um. K. Le niak, Warsza-
wa, Wyd. Naukowe PWN, 1990, s. 181.

32 R. Kapu ci ski, Heban, Warszawa, Czytelnik, 2005, s. 24.
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w rozdziale Zrywaj c si  w ciemno ciach za  podkre la:

ca a Afryka jest w ruchu, jest w drodze, w pogubieniu33.

W twórczo ci Kapu ci skiego o Afryce ruch to sacrum ycia. W rozdziale Zrywa-
j c si  w ciemno ciach Kapu ci ski snuje opowie  o spotkaniu z bosonogim Etiop-
czykiem, który szed  z Pó nocy na Po udnie w poszukiwaniu swego brata, a jego
w drówka-pielgrzymka mia a bardziej sakralne ni  praktyczne znaczenie. Przej cie
z Pó nocy na Po udnie by o symbolicznym przej ciem z ciemno ci w jasno , z nie-
wiedzy w wiedz , z pustki w pe ni , a ca a pielgrzymka – symbolicznym wype nia-
niem pustki po utracie bliskiego. Ulubionymi bohaterami Kapu ci skiego w jego
afryka skich reporta ach s  Tuaregowie, Somalijczycy, spo eczno ci Dinka i Nuer.
Bardzo ciekawie Kapu ci ski przedstawia modele ich nomadzkiego ycia, cele ich
podró y i przyczyny niemo liwo ci przyj cia osiad ego trybu ycia.

Mariusz Dzi glewski, który bada  twórczo  reportersk  Kapu ci skiego
w aspekcie kulturologicznym, pisze o Tuaregach:

Nieograniczona przestrze  pustyni jest dla Tuaregów najwy sz  warto ci , duchow  oj-
czyzn . […] oni nie uwa aj  si  za obywateli adnego pa stwa i nie podporz dkuj  si ad-
nej w adzy. Spo eczno  Tuaregów unika wszelkich kontaktów ze wiatem zewn trznym.
Tuaregowie yj  osobno fizycznie i mentalnie w trudno dost pnej Saharze34.

Idea  wolno ci, duchowej i politycznej niezale no ci jest podstaw  dla ducha
nomadów z ka dego zak tka globu.

Podobnego wymiaru symbolicznego nabieraj  równie Bieguni Olgi Tokar-
czuk, niezwykle inspiruj ca monografia podró y oparta na filozofii ruchu, na
wibruj cym rytmie wiata. Aby y  i nie wpa  w r ce Z ego, Tokarczuk zaleca
„rusza  si , kiwa  si , ko ysa  si , rusza  si , rusza ”:

Kiwaj si , ruszaj si , ruszaj. Tylko tak mu umkniesz. Ten, kto rz dzi wiatem, nie ma w adzy
nad ruchem i wie, e nasze cia o w ruchu jest wi te, tylko wtedy mu uciekasz, kiedy si  poruszasz.
On za  sprawuje w adz  nad tym, co nieruchome i zmartwia e, nad tym, co bezwolne i bezw adne35.

Tylko w ruchu jest zbawienie.

R U C H  A  M A PA

Olga Tokarczuk, jak Arystoteles, twierdzi, e z powodu ruchu istnienie mapy
nie jest mo liwe, albo inaczej – ze wzgl du na ustawiczny ruch istniej  mapy

33 Tam e, s. 224.
34 M. Dzi glewski, Reporta e Ryszarda Kapu ci skiego – ród o poznania sp ecze stw i kultur,

Lublin, Wyd. KUL, 2009, s. 184.
35 O. Tokarczuk, Bieguni…, s. 291.
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nieistniej ce. Dla niej, podobnie jak dla starogreckiego filozofa, wiat znajduje
si  w nieustannym ruchu, a poniewa  ruch jest zgodny z natur wiata i cz owie-
ka (bowiem – jak pisa  Arystoteles – „nic nie mo e by  zmuszone do ruchu
wbrew swej naturze”36), wszelkie mapy i przewodniki po wiecie i ludzkiej kultu-
rze trac  sens, o ile nie b d  zgodne ze sw  natur . W a nie dlatego we fragmen-
cie Biegunów zatytu owanym przewodniki autorka zaprzecza wszelkim próbom
topograficznego opisu, skalowania i mapowania wiata i wyra a pogl d, e lite-
ratura tego typu czyni czytelnikowi wi cej szkody ni  po ytku. Zdaniem autorki
tego typu literatura to epidemia spustoszenia w kulturze cz owieka. Topograficz-
ny opis niszczy opisywany wiat, os abia jego indywidualnie jednostkowe miej-
sca i zaciera poznawcze kontury. Próba opisu jest dla niej zatem podej ciem na-
iwnym, bo je li wiat znajduje si  w nieustannym ruchu, to nigdy nikomu nie uda
si  odnale  tych samych miejsc, o których czyta o si  w przewodnikach. Do
g ównych przyczyn niemo liwo ci stworzenia mapy Tokarczuk zalicza: ruch
wiata, jego zmienno  i relatywno  postrze e . Z tego powodu topograficzna

mapa wiata w twórczo ci Olgi Tokarczuk nie istnieje. „Kiedy wyruszam w po-
dró , znikam z map”– g osi pisarka37.

Dla Tokarczuk mapa oznacza zamkni t  i intymn  przestrze  ka dego indywi-
dualnego cz owieka, podczas gdy dla Ryszarda Kapu ci skiego mapa dotyczy
narodów, jest poj ciem otwartym i zmiennym.

Kapu ci ski podkre la w swej twórczo ci, e mapy nieustannie zmieniaj
si  w ci gu historii. Zmienia je nie tylko ruch w historii, ale i ruch masy
ludzkiej i pojedynczego cz owieka. Reporter by  naocznym wiadkiem trud-
nych narodzin krajów Trzeciego wiata i równocze nie przebywa  w czasach
Herodota, obserwuj c konflikt mi dzykontynentalny – inwazj  Azji (Persja)
na Europ . On odkry  za pomoc  swego przewodnika Herodota, e historyk
musi by  reporterem-nomad . eby uchwyci  p ynn  wspó czesno  i dobrze
ws uchiwa  si  w ni , by zapisa  j  w pami ci, dzia a  jak antropolog, z prze-
konaniem, e narody maj  odmienne systemy warto ci i ró ne wiaty wie-
rze , ró ne mapy i przewodniki, ró ne rodki orientacji, odpowiadaj ce ich
wyobra eniom czasu, przestrzeni i otaczaj cego wiata. W twórczo ci Kapu-
ci skiego relatywizm mapy jest jednym z jego przenikni . Afryka przedsta-

wiana jest jako królestwo ró norodno ci, najlepszy nauczyciel antropologa.
Morze jej ludów jest jak faliste przyp ywy i odp ywy oceanu ró norodno ci.
Istniej  mapy Afryki, zrobione przez Europejczyków-kolonizatorów i od-
krywców, istniej  mapy tego kontynentu zupe nie innego typu – mapy ruchli-
wych tubylców. Kapu ci ski pisze:

36 Arystoteles, Fizyka, ksi ga VII, 254…, s. 175.
37 O. Tokarczuk, Bieguni…, s. 60.
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Europejczycy trzymali si  wybrze y, swoich portów, traktierni i statków, niech tnie i spo-
radycznie spuszczaj c si  w g b. Brakowa o bowiem dróg, bali si  wrogich sobie ludów
i tropikalnych chorób38.

Kapu ci ski przedstawia mieszka ca czarnej Afryki jako cz owieka w drodze, wy-
posa onego w przewodniki typu intuicyjnego i magicznego, powsta e w jego indywi-
dualnym wn trzu, w rodku niego samego i ukonstytuowane z i wobec otaczaj cej go
przestrzeni. Duchowo otwiera on i zamyka granice w asnej mapy, nie uznaje karto-
grafii, bo i czemu mia aby ona s u y  – odnalezieniu drogi w bezkresie piasku czy
nieprzenikliwo ci lasów równikowych? Mo na powiedzie , e w zderzeniu kultur to,
w jaki sposób mieszkaniec Europy traktuje map  afryka skiej przestrzeni z labiryn-
tami regionalnych bóstw, duchów i cie ek po pustyni, jest ekwiwalentne wobec
sposobu, w jaki mieszkaniec Afryki oceni przydatno  wyrysowanej kartograficznie
i wydrukowanej na papierze mapy afryka skiego buszu i piasku.

P O C Z T E K  P O D R Ó Y  T O  P R Z E K R O C Z E N I E  G R A N I C Y

Olga Tokarczuk twierdzi, e tworzenie prawdziwej mapy wiata opiera si  na
krokach wiod cych „poza wiat”. Mapa wiata jest jednocze nie w cz owieku
i poza nim (odpowiadaj  temu formu y ródtytu ów w rozdzia ach: wiat w g o-
wie i G owa w wiecie). W sposób wizualny autorka przedstawia t  koncepcj
poznawcz , opisuj c swe dzieci ce „Ja”, które przy nadej ciu nocy siedzi na
parapecie domu, a gdy dom pogr a si  w ciemno ci, gdy nikt go nie obserwuje,
nie ledzi – rusza w podró . Warto zwróci  uwag , e Tokarczuk zgodnie z kon-
cepcj wiat w g owie i G owa w wiecie kontynuuje poznawcze idee szkicowane
w swoich wcze niejszych ksi kach, jak na przyk ad Podró  ludzi Ksi gi (1993)
czy Dom dzienny, dom nocny (1998), w której, jak pisze Marek Zaleski, „ wiat
rzeczywisty dokonuje si  za spraw  opowie ci. Ale i odwrotnie – opowie  zy-
skuje swoj  wa no  i magiczn  si , gdy ywi si  realno ci ”39.

Szczególnie w ksi ce Bieguni, a wcze niej w Podró  ludzi Ksi gi oraz w Pra-
wieku i innych czasach, jak pisa  Stanis aw Burkot, Tokarczuk unika u atwie  dla
czytelnika. Burkot pisze:

Wielekro , zw aszcza w Domu dziennym, domu nocnym, zapisuje sny, proponuje ich in-
ternetow  rejestracj , ale odrzuca teori  Freuda, jego symboliczn  lekcj  snów. Sny s  tylko
zamazan  repetycj  wcze niejszych prze y  – i jest to w istocie bliskie koncepcji Alfreda
Adlera. Do wn trza cz owieka wej  mo na przez mow , ale ona rodzi si  wewn trz cia a40.

38 R. Kapu ci ski, Heban…, s. 63.
39 Z opisu ksi ki, M. Zaleski, „Gazeta Wyborcza”, stycze  1999, cytat podaj  za Biblionetk .pl.
40 S. Burkot, Literatura polska po 1939 roku, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, s. 380.



50     Literatura polska w wiecie. Tom III

Te wyprawy autorki po „ksi g ” materializuj  si  we nie, zapisanym w Domu
dziennym, domu nocnym, w sposób, jakby wchodzi a do wn trza cz owieka:

Wchodz  do wn trza ludzi przez ich usta. Ludzie s  w rodku zbudowani jak domy – maj
klatki schodowe, obszerne halle, sienie zawsze o wietlone zbyt s abo, tak e nie mo na zli-
czy  drzwi do pokojów, amfilady pomieszcze , wilgotne komory, wykaflowane luzowate
azienki z eliwnymi wannami, schody z por czami napr onymi jak y y, w z y korytarzy,

przeguby pó pi ter, pokoje go cinne, pokoje przechodnie, pokoje przewiewne, w które wpa-
da nagle pr d ciep ego powietrza, schowki, za omy i skrytki, spi arnie, w których zapomnia-
no o zapasach41.

Natomiast na ok adce ksi ki Podró  ludzi Ksi gi Tokarczuk pisze:

Pisanie powie ci jest dla mnie przeniesionym w dojrza o  opowiadaniem sobie samemu
bajek. Tak jak to robi  dzieci, zanim zasn . Pos uguj  si  przy tym j zykiem z pogranicza
snu i jawy, opisuj  i zmy laj . Taka jest w a nie ta ksi ka, pisana z naiwn  wiar  dwudzie-
stokilkuletniego dziecka, e cokolwiek przydarzy si  ludziom, ma swój sens. Ku mojemu
zdziwieniu powsta a jednak gorzka, mo e nawet okrutna historia z udze  i wszelkiego nie-
spe nienia42.

Nie bez powodu kreowany przez Tokarczuk literacki wiat mo na porównywa
do koncepcji literackich rumu skiej pisarki i publicystki Simony Popescu,
a szczególnie do idei wyra onych w powie ci Wylinka (Exuvii)43, w której wiat
jest postrzegany przez pryzmat wra e  po przeczytanych ksi kach, w której
z otaczaj cego wiata najlepiej jest uciec – albo w wiat lektury, albo w jego
ogl d oczyma dziecka. Zarówno dla Popescu, jak i dla Tokarczuk podró  w wiat
zaczyna si  od przekroczenia granicy parapetu. Dla Popescu parapet okazuje si
pocz tkiem wiata, dla Tokarczuk – kra cem. Bohaterowie Tokarczuk znajduj
go po omacku, przypadkiem i po to w a nie, by go przekroczy . Przekroczenie
kra ca wiata doprowadza do odnalezienia to samo ci, indywidualnego prze ycia
wielkiego uczucia „Jestem”. To wszechobecne „Jestem” w poszukiwaniu to sa-
mo ci jest jednym z kluczy do wiata równie  w ksi ce Bieguni, podobnie
zreszt , jak w Wylince Popescu.

O tego typu przekroczeniu granicy czasowej i przestrzennej pisze równie  Ry-
szard Kapu ci ski w Podró ach z Herodotem, ale w twórczo ci Kapu ci skiego
d enie do przekroczenia granicy stoi zawsze na pocz tku drogi, jeszcze zanim
pomy li, by si  na parapecie. Granic  t  przekracza intelektualnie, najpierw
si gaj c po tekst Herodota, nast pnie fizycznie – wyje d aj c i emocjonalnie
wracaj c jako nowy cz owiek z pomys em na now  ksi k . To jego d enie do

41 O. Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, cyt. z: ibook, wydanie bez stron, pdf, http://www.scribd.com/
doc/14477186/Tokarczuk-Olga-Dom-Dzienny-Dom-Nocny, data pobrania 02.10.2009 r.

42 O. Tokarczuk, tekst na ok adce, w: Podró  ludzi Ksi gi, Warszawa, Wyd. W.A.B, 1999.
43 S. Popescu, Wylinka, prze . J. Strusi ska, Wo owiec, Wydawnictwo Czarne, 2002.
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przekroczenia granicy lekko zatrze  mo e tylko niezapomniane prze ycia ze-
tkni cia z granic , pokonania jej, zaciekawienie tym, co znajduje si  poza ni :

Trasa prowadzi a mnie do pogranicznych wiosek. Zdarza o si  to jednak rzadko. W miar
bowiem zbli ania si  do granicy ziemia spustosza a, spotyka o si  coraz mniej ludzi. Ta
pustka zwi ksza a tajemniczo  takich miejsc, a zwróci o tak e, e w pasie przygranicznym
panuje cisza. Ta tajemniczo  i ta cisza przyci ga y mnie, intrygowa y. Kusi o mnie, eby
zobaczy , co jest dalej, po drugiej stronie. Zastanawia am si , co si  prze ywa, przechodz c
granic . Co si  czuje? Co my li? […] Po tamtej stronie – jak jest? Na pewno – inaczej44.

W O D Y  H E R A K L I T O W E , P Y N N O  I  W Y S P Y

Olga Tokarczuk jest zwolennikiem filozofii wariabilistycznej ho duj cej zmiennej
naturze rzeczy, twierdz c, e wszystko przemija, wszystko si  zmienia, wszystko
p ynie (panta rhei) jak w heraklitowej rzece – ale p yn  i rzeki, i morza, i ludzkie
osobowo ci, i ja nie… Ci g e stawanie si  i przemijanie jest najwa niejsz  cech
bytu. Nie przypadkiem pierwsza mapa, która pojawia si  w ksi ce Bieguni, to
mapa rzek, nie przypadkiem pierwsza podró  prowadzi przez pole do rzeki. Olga
Tokarczuk wspomina, e jej pierwsza rzeka nie by a wielka:

To zaledwie Odra; ale i ja wtedy by am ma a. Posiada a swoje miejsce w hierarchii rzek,
co sprawdzi am potem na mapach, do  drugorz dne, ale zauwa alne, wicehrabina z prowin-
cji na dworze królowej Amazonki […] Przep ywa a, defilowa a, zaj ta swymi celami ukry-
tymi za horyzontem, gdzie  daleko na pó nocy. Nie by o mo na zawiesi  na niej wzroku, bo
wci ga a go za horyzont a  traci o si  równowag 45.

Rzeka niesie ze sob  ide  wiecznego ruchu, d enie do bezkresu. Rzeka to
równie  ludzkie „Ja” p yn ce w czasie – niejednolite, niestateczne, to kszta tuj ca
si  osobowo  istoty ludzkiej. Cz owiek nie jest niezmienny, zmienia si  z dnia
na dzie , z minuty na minut . Podobnie jak nie mo e wej  dwa razy do tej samej
rzeki, tak samo nie mo na spotka  tego samego cz owieka. Autorka umieszcza
w ksi ce map  z wykazem d ugo ci niektórych wiatowych rzek. To jeden
z wielu rysunków b d cych supozycj  tekstu, które nadaj  powie ci cechy doku-
mentalne, narzucaj  poczucie prawdziwo ci i autentyzmu. To równie  cz  imitacji
w demonstracji naukowego dyskursu, prowadzonego w ksi ce przez autork
równolegle z wyk adami o podró ach.

Na kolejnych kartach ksi ki autorka przedstawia morze, cz owieka morza i je-
go psychologi . Poprzez posta  wielorybnika Eryka odsy a do prototekstu, czyli
powie ci ameryka skiego pisarza Hermana Melville'a pod tytu em Moby Dick,

44 R. Kapu ci ski, Podró e z Herodotem…, s. 13.
45 O. Tokarczuk, Bieguni…, s. 7.



52     Literatura polska w wiecie. Tom III

czyli Bia y Wieloryb uznawanej za jedno z arcydzie  literatury wiatowej i klasyk
literatury ameryka skiej.

Moby Dick, czyli Bia y Wieloryb to utwór ceniony zarówno przez Tokarczuk,
jak i Kapu ci skiego. Wykreowana przez Hermana Melville’a posta  Eryka, do
której odwo uje si  Tokarczuk, to cz owiek, który przez dziesi  lat podró uje po
wszystkich morzach „okr g ej” ziemi w poszukiwaniu samego siebie. W rozmo-
wach z nim mówiono o ludzkim „powierzeniu si  wodzie”, o „odbijaniu si  od
brzegu”, o w tkach z Odysei. Cho  okazuje si , e to samo  podró nicz  Eryka
nale y bardziej wi za  z wyspami, z ide  izolacji – takiego „mo na by […] roz-
pozna  na ka dej wyspie wiata…”. Jego wyspa, to parafraza obrazu Itaki, wyspa
oddzielenia i samotno ci. Tokarczuk pisze:

Stan wyspy to stan niezaburzonego adnym wp ywem z zewn trz pozostawania we w a-
snych granicach […] Tylko Ja wydaje si  realne46.

W takim sensie motyw panta rhei Heraklita nie wyst puje w twórczo ci Kapu ci -
skiego. Nie ma w niej „rzeki gnostycznego p omienia” Olgi Tokarczuk. Jego podró
jest etnograficzna, kulturowo-antropologiczna, ma jasne, codzienne wymiary.

Kapu ci ski pokonuje stan wyspy samodzielnie dzi ki poczuciu blisko ci
z drugim cz owiekiem, poprzez ide wi to ci go cia. Ciekawo wiata budzi
w nim optymizm, który okre li  w sposób nast puj cy:

Wci  staram si  czego  poszukiwa  i co  odkrywa , kontynuuj c w tki podró nicze. To
s  ju  takie moje pasje, z którymi si  urodzi em. Inny nie b d . Póki jeszcze mog , je d
i b d  je dzi . Pomimo ogólnego przekonania, e wszystko wiemy, ci gle jest jeszcze bardzo
wiele rzeczy na tym wiecie do odkrycia47.

L O T N I S K A  T O  S  N A J P R AW D Z I W S Z E  M I A S TA  N A  W I E C I E

Dla Olgi Tokarczuk lotniska pe ni  funkcj  nowych miast, a nawet regional-
nych stolic globu, które nabra y w asnej to samo ci.

Oto wielkie lotniska, które gromadz  nas, obiecuj c przesiadk  na nast pny samolot; to po-
rz dek po cze  i rozk adów na us ugach ruchu […] Nied ugo b dzie mo na powiedzie , e to
miasta do czy y do lotnisk w charakterze miejsc pracy i sypial . Wiadomo przecie , e praw-
dziwe ycie odbywa si  w ruchu. W czym lotniska mia yby by  gorsze od zwyk ych miast?48

46 Tam e, s. 110.
47 Lapidarium, czyli „nowy tekst”, z Ryszardem Kapu ci skim rozmawia Stanis aw Bere , „Odra”

1996, nr 6; S. Bere , „Nowy tekst”, czyli w centrum zdarze , rozmowa z R. Kapu ci skim, w: Histo-
ria literatury polskiej w rozmowach: XX – XXI wiek, Warszawa, Wyd. W.A.B, 2003, s. 114.

48 O. Tokarczuk, Bieguni…, s. 62–63.
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W interesuj cy sposób Tokarczuk maluje obraz jednego z lotnisk, a w szczegól-
ny sposób interpretuje obraz pewnej drewnianej pod ogi, o której mówi si , e jest
lasem ofiarnym. W ksi ce Tokarczuk motyw lotniska nakierowuje na semantyk  lotu
i nieba jako elementów epistemologii w podró y. Tymczasem Ryszard Kapu ci ski w
lotniskach widzi przede wszystkim anonimowy t um planety, samotno  pasa erów,
miejsce pozbawione prawdziwego elementu obcowania. Kapu ci ski nie zgadza
si  z tez  postawion  przez kanadyjskiego medioznawc  Marshalla McLuhana na
pocz tku lat 60. XX wieku, e wiat zaczyna przypomina  „globaln  wiosk ”.
Kapu ci ski uwa a, e wprowadzony w Galaktyce Gutenberga termin „globalna
wioska” (global village) jest wielk  pomy k , bowiem, jak pisze:

McLuhan by  katolikiem o wielkiej misjonarskiej pasji i wyobra a  sobie, e nowe me-
dium uczyni nas wszystkich bra mi yj cymi w jednej wspólnocie wiary. To okre lenie Mc-
Luhana, powtarzane dzi  bez zastanowienia, okaza o si  jedn  z najwi kszych pomy ek
wspó czesnej kultury. Bo istota wioski polega na tym, e jej mieszka cy znaj  si  blisko, ob-
cuj  ze sob , dziel  wspólny los. Tymczasem niczego takiego nie mo na powiedzie  o spo e-
cze stwie naszej planety, które raczej przypomina anonimowy t um na jednym z wielkich
lotnisk, t um p dz cych w po piechu, wzajemnie oboj tnych i nieznaj cych si  ludzi49.

Mo na polemizowa  z tego typu interpretacj  terminu „globalna wioska”,
zw aszcza w odniesieniu do koncepcji McLuhana, który zach ysn  si  nowymi
technologiami i nastaniem ery szybkiej komunikacji, ale jak nikt inny wykazywa
równie  jej niedostatki zw aszcza w aspekcie komunikowania spo ecznego. Mc-
Luhan pisa  o globalnej wiosce raczej w aspekcie wszech wiata otwartego Karla
Poppera, którego opis spo ecze stw otwartych umieszczony w ksi ce Spo ecze -
stwo otwarte i jego wrogowie jest bardzo bliski opisowi globalnej wioski przed-
stawionej przez McLuhana na marginesie rozwa a  nad Królem Learem Williama
Shakespeare'a. McLuhan uwa a, e dzi  telewizja jest takim samym motorem
nap dowym jak w czasach Shakespeare'a druk i dlatego postrzega je jako si y
sprawcze, które w XVII wieku (ksi ka), w drugiej erze Gutenberga oraz w la-
tach 60. XX wieku (telewizja) sta y si  motorem fali intelektualnych sporów
o kszta t spo ecze stwa przeinformowanego ze wzgl du na now  rzeczywisto .
Shakespaere, a za nim McLuhan, zauwa aj , e zmiany wiadomo ciowe w spo-
ecze stwie szesnastego wieku dokona y si  ze wzgl du na przeinformowanie

poprzez druk i ze wzgl du na pocz tek tworzenia map50.
McLuhan pisze:

Mapa by a nowo ci  w szesnastym wieku, w erze kartograficznego rzutu Mercatora, oraz
kluczem do nowego obrazu peryferii w adzy i bogactwa. Kolumb, zanim zosta  nawigatorem,

49 R. Kapu ci ski, Inny w globalnej wiosce, „Znak” 2004, nr 1.
50 Por. M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga, t um. E. Ró alska, w: tego , Wybór tekstów, Pozna ,

Zysk i s-ka, 2001, s. 149–169.
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by  kartografem; a odkrycie faktu, e mo na kontynuowa  kurs po linii prostej, tak jakby
przestrze  by a jednolita i ci g a, stanowi o g ówn  zmian  w wiadomo ci cz owieka rene-
sansu. Co wi cej, mapa od razu przywo uje g ówny temat Króla Leara, a mianowicie izolacj
zmys u widzenia jako rodzaj lepoty51.

Odrzucenie mapy b dzie zatem namacalnym wymiarem bezosobowo ci empi-
rycznego umys u, o jakim stara si  pisa  Tokarczuk i pod tym wzgl dem jest ona
bli sza koncepcji globalnej wioski McLuhana ni  Kapu ci ski, który bardziej ni
przez ekscentryzm zwyk ego, jednostkowego ludzkiego do wiadczenia postrzega
wiat poprzez „osobliwo  narodów” i traktuje koncepcj  globalnej wioski jako

zbiorowisko komunikuj cego si  spo ecze stwa, a nie przeinformowanego indy-
widualnie w nowatorski sposób cz owieka, w którym, jak pisa  McLuhan, „po-
cz tkowy szok stopniowo mija, kiedy spo eczno  przyswaja sobie nowy sposób
percepcji we wszystkich obszarach dzia alno ci i skojarze ”52.

Kapu ci skiego, Tokarczuk i McLuhana pod wzgl dem ideowym czy zdecy-
dowanie wi cej ni  nieakceptowalno  map, podzia wiata na zachodni (pi mienny,
czasowo-przestrzennie linearny) i afryka ski (d wi kowo-przestrzenny, nieline-
arny)53 i cho  opisanie tego zwi zku wykracza poza ramy niniejszego tekstu,
warto wskaza , e lotnisko, jako miejsce w czasie i przestrzeni, s u y nie komu-
nikowaniu lecz komunikacji.

Kapu ci skiego, podobnie jak McLuhana, nadmiar informacji d awi, ale zda-
niem Tokarczuk to w a nie prze adowana informacj  Wikipedia jest „najpraw-
dziwsz  encyklopedi wiata”, poniewa  ka dy cz owiek posiadaj cy dost p do
sieci mo e by  jej wspó autorem, powstaje ona w ruchu, ci gle si  co  do niej
dodaje, ci gle co  si  zmienia, uzupe nia.

N O C  I  B E Z R U C H  J A K O  WA R T O C I  D E M O N I C Z N E

Przestrzeni  demoniczn  dla Kapu ci skiego i Tokarczuk jest noc. Noc i ciemno
to dla Tokarczuk bezruch, wiat mierci i królestwo ciemno ci. W taki sposób bo-
wiem przedstawia w ksi ce teologi  biegunów, którzy wierz , e w nocy otwieraj
si  schody do piek a, e obejmuje ona mózg Penelopy, okrywa obraz Chrystusa –
topielca, symbol gin cej materii. W teologii tej to, co nieruchome, podlega z u, za  to,
co jest w ruchu, wymyka si  z u, podlega deifikacji. Deifikowane jest wi te54.

Podobne widzenie nocy prezentuje równie  Kapu ci ski, ale wykazuje, e noc to
przede wszystkim bezruch, czas na sen, to okres niebezpiecze stwa i z ych demonów.

51 Tam e, s. 149.
52 Tam e, s. 167.
53 Por. tam e, s. 160.
54 O. Tokarczuk, Bieguni…, s. 256–257.
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W Afryce kierowcy boj  si , unikaj  podró y noc  – ciemno  ich niepokoi […] Czego
si  boj , zmagaj  si  z jakim  demonem55.

C I A N A  I  P O Z A  C I A N

Najwi ksz  niespodziank  w ksi ce Bieguni jest ciana. Warto przypomnie ,
e jednym z podmiotów w ksi ce Olgi Tokarczuk jest mier . Pod koniec po-

wie ci Bieguni niespodziewanie natrafiamy na cian . Znajduje si  ona w rodku
labiryntu, do którego dochodz  opisywani przez Tokarczuk pielgrzymi.

W rodku labiryntu nie ma ani skarbu, ani Minotaura, z którym trzeba stoczy  walk ; dro-
ga ko czy si  nagle cian  – bia  jak ca e miasto, wysok  jak mur nie do pokonania – po-
dobno jest to ciana jakiej wi tyni, ale fakt pozostaje faktem: doszli my do kresu, dalej –
nic nie ma. Oto, jak niektórzy s dz , dotarli my do kresu podró y56.

Ale to nie jest kres podró y i nie jest to ostatnia przygotowana przez Tokarczuk
niespodzianka dla czytelnika. Dekonstrukcja optymistycznego otwarcia labiryntu
nie zamyka tej encyklopedycznej powie ci. ciana jawi si  w niej jako przegroda
dla ruchu i musi zosta  pokonana, aby wiat kr ci  si  dalej.

Zaraz otworzy si  brama. Co jest poza Bram ? Znów pojawiaj  si  lotniska,
tym razem odsy aj ce do obrazu Raju, do ko yski odrodzenia i nowego ycia.
Tam s  wszyscy ludzie, robi  „rachunek sumienia”, sprawdzaj , czy wszystko
jest w porz dku – paszport i bilet, baga . Stewardessy sprawdzaj  paszporty.

Pi kne jak anio y, sprawdzaj  nasze kompetencje do podró y. W ich u miechu ukryta jest,
jak nam si  zdaje, jaka  obietnica, e mo e urodzimy si  ponownie i tym razem b dzie to
w a ciwy czas i w a ciwe miejsce57.

To kres podró y, a mo e dopiero jej pocz tek. Panta rhei.

Pragn  wyrazi  podzi kowanie prof. dr. hab. Jerzemu Jarz bskiemu z Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Jagiello skiego oraz dr Andrzejowi Nowosadowi z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji
Spo ecznej Uniwersytetu Jagiello skiego za cenne uwagi krytyczne przy powstawaniu tego tekstu.

Dr Margreta Grigorova, doc. w Instytucie Slawistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w.
w. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie w Bu garii. Szczególnym zainteresowaniem badaczki

cieszy si  literatura polska w kontek cie literatur s owia skich i rodkowoeuropejskich. Prowadzi
badania literackiego motywu ruchu i podró y mi dzy innymi w twórczo ci Josepha Conrada, Gustawa

55 R. Kapu ci ski, Heban…, s. 193.
56 O. Tokarczuk, Bieguni…, s. 451.
57 Tam e.
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Herlinga-Grudzi skiego, Ryszarda Kapu ci skiego, Olgi Tokarczuk. Autorka ksi ek:
 (Horyzonty i drogi polskiej to samo ci);

. (Rytualne strefy s owa w literatu-
rze polskiej).

A  M A P  A N D  M O V E M E N T  O R  A  D I A L O G U E  O F  N O M A D S  A N D  “ A D A N C E
W I T H  M A P S ” O N  T H E  E X A M P L E  O F  O L G A  T O K A R C Z U K ’ S B O O K B I E G U N I
( T H E R U N N E R S ) W I T H  R E F E R E N C E  T O  R Y S Z A R D  K A P U C I S K I ’ S  W O R K

In the dissertation, a map interests the author from two points of view. Firstly, as a map of geogra-
phy of destinations and travelling ideas in literature, and secondly, as a drawing attached to the text,
which in the text plays a suppositionary role.

In her novel Bieguni (The Runners), Olga Tokarczuk is playing a reflective game with the reader
and creates with him a new map of their own which is full of riddles and paradoxes stemming from
the fact that the author’s playing with maps is to lead to the act of rejecting maps and guide books.
The main idea of the world’s unity is conveyed in the book by depicting the world as a place of travel,
while the journey itself is an autonomous time-spatial model. Similar observations are found in
Ryszard Kapu ci ski’s work.

A map is for Tokarczuk an enclosed intimate space of every individual, whereas for Kapu ci ski a
map concerns nations and is an open and relative concept. In his writings, Kapu ci ski constantly
emphasizes the changing nature of all maps throughout history. In spite of the differences between their
artistic languages and creational modes, Olga Tokarczuk and Ryszard Kapu ci ski are among the biggest
travelers in the circle of Polish writers of recent decades. They are new nomads reflecting upon the new,
nomadic world. In their work, movement is subject to axiology, and it is a synonym of life.



W I K T O R I A  T I C H O M I R O W A
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PO R T R E T O W A N I E  NI E M C Ó W
W E  W S P Ó C Z E S N E J  L I T E R A T U R Z E  P O L S K I E J

PRZEZ CA E STULECIA WSPÓLNEJ HISTORII POLAKÓW I NIEMCÓW OBRAZ S SIADA
na trwa e wszed  do polskiej wiadomo ci zbiorowej i wpisa  si  na sta e do kul-
tury i literatury. Tradycyjnie Niemiec by  przez Polaków przyjmowany jako pro-
totyp „obcego”, co zosta o odzwierciedlone w ludowej etymologii s owa. Alek-
sandra Niewiara w badaniach nad wizerunkiem innych nacji u Polaków, prowa-
dzonych na podstawie materia u j zykowego z wybranych tekstów z XVII wieku
(dzienniki i pami tniki, relacje z podró y), których autorami byli przedstawiciele
polskiej szlachty, dowiod a, e Niemcy postrzegani w nich byli jako zawodowi
o nierze, a pod wzgl dem cech charakteru byli lud mi „wynios ymi” i „nieuf-

nymi”, „okrutnymi z natury”1. Autorzy podkre lali odwag  bojow  Niemców, ale
oceniali ich negatywnie z punktu widzenia kodeksu rycerskiego.

W wyniku licznych polsko-niemieckich konfliktów wyobra enia o Niemcach przy-
bra y kszta t zastyg ego stereotypu „wroga”, co znalaz o wyraz w j zyku polskim.
Przys owie „Póki wiat wiatem, nie b dzie Niemiec Polakowi bratem” datuje si  na
XVIII wiek i nie wychodzi z u ycia do wieku XX. Ten negatywny stereotyp Niemca
posiada  dodatkowo jeszcze jedn  – mistyczn  – p aszczyzn . „Niemiec” by  uto sa-
miany z diab em, którego w dawnych czasach „ubierano” w niepolski strój2. Chocia
w stereotypie Niemca mo na by o odnale  równie  cechy pozytywne (pracowito ,
czysto , dok adno , precyzyjno ), w ogólnym obrazie dominowa y negatywne
barwy. W polskiej wiadomo ci Niemiec wróg pocz tkowo wyst powa  jako Krzy-

1 A. Niewiara, Inni w oczach wojowników sarmackich – o stereotypie narodowo ci w XVII wieku,
w: J zyk a kultura, t. 12, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria i metodologia analizy empirycz-
nej, red. J. Anusiewicz i J. Bartmi ski, Wroc aw, Wyd. Uniwersytetu Wroc awskiego, 1988, s. 177.

2 A. D browska, S ownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie agodnie, red.
D. Kopci ska, M. Krajewska, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 1998, s. 233.
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ak, potem Prusak, który w okresie zaborów „plu  [Polakom – W.T.] w twarz”
i „germani ” ich dzieci – jak pisa a w Rocie Maria Konopnicka. W latach 30. XX
wieku pojawi  si  stereotyp Niemca nazisty obdarzonego cechami Hitlera i demo-
nicznie wynosz cego si  ponad anonimowy t um3. W tej ewolucji negatywnego ste-
reotypu coraz bardziej gin o jego ludzkie oblicze4. II wojna wiatowa nieuchronnie
uzupe ni a galeri  obrazów wroga o nowy stereotyp – Niemca faszysty.

W poezji okresu wojennego Niemiec jawi  si  przede wszystkim jako „butny”
naje d ca, który zostawia po sobie „stos trupów”, pysza kowaty („pycha germa -
ska”) posiadacz „Europy i […] pó wiata”, patrz cy z wysoka na inne narody5.
Mi dzy innymi dzi ki poezji satyrycznej w wiadomo ci zbiorowej formuj  si
i utrwalaj  uogólnione obrazy Niemca: „Co Niemiec – to cham”, „Germa cy to
winie”. W opisie wygl du na miejscu cech ludzkich pojawiaj  si  oznaki zwie-

rz ce: „pysk”, „ apy”, „rudy wi ski w os”, „rybie ga y”.
Jednak lata wojny i okupacji pokaza y te  inne spojrzenie Polaków na Niem-

ców. Jego g ównym ród em s  notatki w dziennikach przedstawicieli inteligencji
twórczej. Wiele wiadczy tam o moralnym i psychologicznym ciosie, jakiego
doznali Polacy, dla których Niemiec by  symbolem wysokiej kultury, o niezrozu-
mieniu faktu, e ten „wielki naród” (K. Wyka6) móg  tak zawini  wobec innych
narodów. Nieprzypadkowo w literackich i paraliterackich tekstach z lat wojen-
nych mo na znale  tak du  ilo  porówna  do niemieckiej kultury (nazwy dzie
sztuki, nazwiska ich twórców, cytaty, niemieckoj zyczne wtr ty itd.), które ujaw-
niaj ywe polsko-niemieckie zwi zki, szczególnie uaktywnione w okresie dwu-
dziestolecia mi dzywojennego.

Po wojnie, kiedy wysz a na jaw prawdziwa skala zbrodni dokonanych przez
hitlerowskie Niemcy, obraz Niemca w polskiej wiadomo ci i literaturze zosta
zast piony przez uproszczon  formu  „kata”, zawodowego mordercy, który
beznami tnie robi swoj  „robot ”.

Powszechna „niemiecka obecno ” by a charakterystyczna dla wszystkich ga-
tunków literatury powojennej. Przedmiotem zwi kszonego zainteresowania pro-
zy, poezji i dramaturgii sta  si  na kilka dziesi cioleci faszyzm, psychologia hitle-
rowca7. Obraz Niemca zyska  dwa wcielenia typowe dla negatywnego stereotypu:
demonicznej „p owej bestii” i n dznej w swej pod o ci istoty, co szczególnie
wyra nie da o o sobie zna  w prozie lat 1945–1949. O niezgodnym z prawd

3 K. Kuczy ska-Koschany, Mi dzy lustrami. Polacy o Niemcach – Polacy o Polakach, „Polonisty-
ka” 1999, nr 3, s. 175.

4 Tam e, s. 176.
5 J. Szczawiej, Poezja Polski Walcz cej 1939–1945. Antologia, t. 1, 2, przedm. K. Rusinek, wst p

J. Szczawiej, Warszawa, PIW, 1974, t. 2. s. 246, 263; t. 1, s. 371.
6 K. Wyka, ycie na niby. Pami tnik po kl sce, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1984, s. 235.
7 Wi cej na ten temat patrz: K. Ko niewski, Niemiec w naszej literaturze powojennej, „Polityka”

1982, nr 31, s. 5–13.
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historyczn  zaszczepianiu obu schematycznych obrazów pisa  w 1948 roku Ka-
zimierz Wyka, analizuj c ksi k  Seweryny Szmaglewskiej Dymy nad Birkenau
(1945): „[…] jeden to ten pos g germa sko-nordycki, pi kny, okrutny i milcz cy,
automatyczne narz dzie z a. Buduj  go przewa nie pisarze nieznaj cy j zyka nie-
mieckiego. Drugi, bardziej obyczajowo potraktowany, to ten Niemiec, który b d c
SS-manem te  w ko cu jest cz owiekiem, poniewa  bywa ma wini , lubi apówki
i nie chce i  na front. Buduj  go przewa nie pisarze znaj cy j zyk niemiecki”8. Zda-
niem Kazimierza Wyki Szmaglewskiej uda o si  unikn  tych stereotypowych obra-
zów, poniewa  nawet w warunkach obozu koncentracyjnego Niemcy w jej ksi ce s
„zró nicowani psychologicznie”. W a nie dzi ki prawdzie psychologicznej Dymy nad
Birkenau wyró niaj  si  na tle innych utworów o podobnej tematyce.

W wyniku zaszczepianych przez komunistyczn  propagand  standardowych
wzorców w kulturze pod wp ywem my lenia politycznego epoki stalinizmu,
dziel cego wszystkie sfery ycia spo ecznego na „dobro (sprawa socjalizmu)
i „z o” (wszystko, co socjalizmowi przeszkadza o), a tak e utworzenia w 1949
roku dwóch pa stw niemieckich w literaturze polskiej pierwszego powojennego
dziesi ciolecia (do po owy lat 50.) powsta  i utrwali  si  stereotyp Niemca faszy-
sty i Niemca antyfaszysty. Ów dychotomiczny podzia  doprowadzi  do powstania
szeregu utworów, których bohaterami byli „dobrzy” i „ li” Niemcy. Do „do-
brych” zaliczali si  niemieccy komuni ci i „m odzi Niemcy”, czyli nieznaj cy
faszyzmu obywatele nowego pa stwa niemieckiego. „Z ych” symbolizowali byli
hitlerowscy kaci i ich sprzymierze cy mieszkaj cy w RFN. Oba obrazy zyska y
pe en wyraz w poezji socrealistycznej.

Jednak tworzony w po piechu pozytywny obraz Niemca nie móg  w tych latach
wywrze  jakiegokolwiek istotnego wp ywu na polsk wiadomo  narodow .
Odwo ajmy si  do opinii Zbigniewa Jarosi skiego, który bada  zjawisko socrealizmu
w literaturze pi knej i stwierdzi , e „m ody Niemiec” uwolniony od wojennej prze-
sz o ci by  z tego powodu „w niewielkim tylko stopniu niemiecki”. By  on „raczej po
prostu NRD-owcem […] pozbawionym historycznej to samo ci” i pozostawa  dla
Polaków, którzy pami tali o zbrodniach nazistów, „okoliczno ciow  konstrukcj
propagandow ”, niedotykaj c  istoty polsko-niemieckiego konfliktu9.

W zwi zku z tym nie sposób nie podkre li  prawdziwego zainteresowania pro-
cesami zachodz cymi w Niemczech, które wyra a a w latach 40. i 50. polska
publicystyka. Pierwsze miejsce zajmowa y tu ksi ki reporta e Edmunda Jana
Osma czyka Sprawy Polaków (1946) i Niemcy 1945–1950 (1951) oraz inne zbiory
artyku ów i reporta y po wi cone tematyce niemieckiej. Autor (urodzi  si  na

l sku, jako korespondent wojenny uczestniczy  w zdobyciu Berlina) dobrze zna
Niemców, ich charakter narodowy i ostrzega  swoich rodaków przed niedocenia-

8 K. Wyka, Pogranicze powie ci, wyd. 3, Warszawa, Czytelnik, 1989, s. 82.
9 Z. Jarosi ski, Nadwi la ski socrealizm, Warszawa, Wyd. IBL, 1999, s. 222.
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niem pozytywnych cech s siedniego narodu, takich jak pracowito , poczucie
porz dku oraz przed jednostronnie negatywnym podej ciem do Niemców, które
zapanowa o w polskiej wiadomo ci po okupacji10. Przecie  w tych latach, jak
mo na przeczyta  w powie ci Artura Daniela Liskowackiego Eine kleine (2000),
dla S owian s owo „porz dek” znaczy o „tyle, co s owo Niemiec, a s owo Nie-
miec tyle, co […] faszysta”11.

A  do lat 80. XX wieku niemiecka problematyka w polskim pi miennictwie
ujmowana by a przez dychotomi  „kat – ofiara”. wiat „katów” pokazywany by
znacznie pro ciej, ni wiat ich „ofiar”. Na szerokim tle rozwi za  proponowa-
nych wówczas przez polsk  literatur  pi kn  daj  si  zauwa y  d enia najwi k-
szych pisarzy do zg bienia istoty systemu totalitarnego, który zrodzi  faszyzm,
jak te  psychologii zniewolonej przeze  jednostki. Zofia Na kowska w Medalio-
nach (1946) skoncentrowa a si  g ównie na losie ofiar, jednak w najbardziej zna-
nym opowiadaniu Profesor Spanner podj a prób  obna enia mechanizmów
niszcz cego wp ywu faszyzmu na ludzk  psychik . Jeszcze g biej wnikn
w psychologi  „kata” i „ofiary” Tadeusz Borowski, który w opowiadaniach
o wi cimskich (Po egnanie z Mari , 1948; Kamienny wiat, 1948) przedstawi
niezrównan  analiz  nazistowskiego obozu koncentracyjnego.

W latach 40. i 50. odst pstwem od stereotypowego obrazu Niemców sta a si
powie  Jana Dobraczy skiego Naje d cy (1946–1947), a tak e dramat Leona
Kruczkowskiego Niemcy (1949) i Adolfa Rudnickiego Manfred (1954). Opisuj c
wiat z punktu widzenia pisarza katolickiego, Jan Dobraczy ski po wi ci  swój

utwór losom trzech niemieckich o nierzy na tle szerokiej panoramy dzia a
wojennych (w Polsce, Rosji, Afryce i Anglii). Poruszy  problemy faszyzmu,
stosunku Niemców do narodów krajów okupowanych, pokaza  ewolucj  we-
wn trzn  jednego z bohaterów, ocala ego podczas wojny, który przeszed  nast p-
nie na katolicyzm. Pierwsza wersja sceniczna dramatu Kruczkowskiego zosta a
zaopatrzona w polityczny prolog i epilog, utrwalaj ce stereotypy Niemca faszysty
i jego przeciwleg ego bieguna. Po kilku latach od premiery w krakowskim Sta-
rym Teatrze w 1949 roku komentarz do dramatu, napisany pod wp ywem sytuacji
politycznej, zosta  usuni ty i od roku 1955 czytelnicy i widzowie ogl dali sztuk
w pierwotnym zamy le autorskim – jako prób  wyja nienia ludzkich postaw
i post pków bez stawiania znaku równo ci mi dzy przynale no ci  do narodu
niemieckiego i hitleryzmem. Adolf Rudnicki po czy  akcj  sztuki z motywem
jedno ci moralnej wszystkich bojowników o wolno  i mi dzynarodowej solidar-
no ci antyfaszystów. Tym samym nada  problematyce niemieckiej bardziej uni-
wersaln  perspektyw .

10 Zob. R. Matuszewski, Literatura polska 1939–1991, Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne,
1992, s. 47.

11 A.D. Liskowacki, Eine kleine, Szczecin, Wyd. 13 Muz, 2000, s. 182.
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Po 1956 roku w ci gu dwóch kolejnych dziesi cioleci w literaturze PRL zary-
sowa a si  tendencja do wi kszego psychologizmu w prezentacji bohaterów
i motywów zwi zanych z niemieck  tematyk . Pojawi  si  obraz „zwyk ego”
Niemca. Pisarze zacz li d y  do pokazania jego ludzkich stron, opowiada  hi-
storie rodzinne. Te nowe dla twórczo ci literackiej tendencje rozwija a proza Kor-
nela Filipowicza, powie ci Zofii Posmysz, poemat publicystyczny Stanis awa Gro-
chowiaka Totentanz in Polen (1969), którego specyfika polega a na kontrapunkto-
wym po czeniu g osu poety i g osu zbrodniarza nazistowskiego. Najwyrazistsz
prób  „de-demonizacji” Niemca faszysty sta a si  ksi ka Kazimierza Moczarskiego
Rozmowy z katem (1977), której pierwszy fragment opublikowa a „Polityka” w 1968
roku. Moczarski da  pog bion  analiz  faszyzmu nie tylko jako zjawiska polityczne-
go, ale maj cego swoje korzenie psychologiczne i kulturowe. Taki w a nie aspekt
powy szej tematyki po raz pierwszy wniós  do literatury Andrzej Ku niewicz.
W swojej powie ci Eroica (1963) pokaza  ró ne ród a kszta towania psychiki eses-
mana, przyczyniaj c si  tym samym do amania stereotypu kata. Zarówno w tym, jak
i w innych utworach pisarz daleki by  od szablonu w ukazywaniu Niemców tylko
jako wrogów, co stara a si  zaszczepia  ówczesna oficjalna ideologia.

Koniec lat 70. mo na oceni  jako okres dalszych zmian w obrazie Niemca. Do
wiadcz cych o tym sygna ów wysy anych przez literatur  krytyk Leszek Szaru-

ga zalicza wiersze Krzysztofa Karaska zebrane w tomie Prywatna historia ludz-
ko ci (1979). Oprócz wierszy i prozy poetyckiej znalaz  si  tam poemat Deut-
sches requiem, w którym przedmiotem refleksji by a „dusza niemiecka” lat 30.
we wszystkich swoich wzlotach i upadkach12.

Kolejne dziesi ciolecie zapocz tkowa o istotny prze om w wyobra eniach Po-
laków o zachodnim s siedzie. Do literatury wesz y pokolenia urodzone w latach
50. i 60. Stopniowo odchodzi a w przesz o , nie znikaj c jednak ca kowicie
z polskiej pami ci, II wojna wiatowa. Zmienia o si  spojrzenie na Holocaust,
istot  Zag ady i jej miejsce w historii ludzko ci: kwestia ta przesta a by  odbiera-
na jako wy cznie niemiecka i sta a si  w pewnym stopniu równie  problemem
samych Polaków. Jeszcze nie zakorzenia si  w opinii publicznej, ale ju  coraz
cz ciej pojawia jako pretekst do dyskusji, idea pojednania z narodem niemiec-
kim, któr  jako pierwszy postanowi  wysun  polski Ko ció  katolicki w Or dziu
biskupów polskich do biskupów niemieckich (1965). Pomimo e w Polsce nie
zapomniano zbrodni hitlerowskich czasów okupacji, o czym przypomina o or -
dzie, znalaz a si  w nim odwa na jak na tamte czasy my l o niesprawiedliwo ci,
jakiej si  dopuszczono w stosunku do ludno ci niemieckiej by ych wschodnich
terenów Niemiec. My l ta zosta a wyra ona w formule zgodnej z duchem chrze-
cija skiej moralno ci: „Udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie”.

Sta o si  to powodem do ataków oficjalnej propagandy na polski episkopat i do

12 L. Szaruga, Od stereotypów do wyzwolenia z historii, „Polonistyka” 1999, nr 3, s. 145.
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oskar e  o zdrad  interesów narodowych, czego skutkiem by  cenzuralny zakaz
publikacji pe nego tekstu dokumentu. W tamtych latach polska wiadomo  nie
znajdowa a miejsca na lito  dla tych Niemców, którzy równie  ucierpieli z po-
wodu wojny i faszyzmu, dlatego pisarzom trudno by o odej  od obrazu wiecznej
ofiary, w którym wola o si  widzie  spo ecze stwo – jak pisze niemiecki slawista
Heinrich Olschovsky13. W opinii publicznej lat 80. my l o tragedii uchod ców
z Prus Wschodnich, odpowiedzialno ci Polaków za dziedzictwo niemieckiej
kultury materialnej na tych ziemiach by a zjawiskiem rzadkim. Jednak dzi ki
drugoobiegowym publikacjom14 mimo wszystko dociera a do okre lonych kr -
gów czytelniczych, jakkolwiek jeszcze si  w nich nie zakorzenia a.

Pod wp ywem tych i innych procesów (mowa jest tutaj tylko o najogólniej-
szych tendencjach w polskiej rzeczywisto ci i literaturze) w twórczo ci literackiej
lat 80. XX wieku utrwala si  dwojakie spojrzenie na Niemców. Z jednej strony
nie zanika powsta y w latach wojny i w powojennych dziesi cioleciach stereotyp
Niemca nazisty, z drugiej za  ro nie dystans wobec tego stereotypu. Pisarze ró -
nych pokole , w tym debiutanci z lat 80., d  do przeciwstawienia narzuconemu
przez propagand  podzia owi Niemców na „dobrych” i „z ych” interpretacji arty-
stycznych polsko-niemieckich stosunków, które dzisiaj odbierane s  jako swego
rodzaju alternatywa dla istniej cych szablonów – zarówno pod wzgl dem uj cia
tematu, jak te  obrazu Niemca.

Na prze omie lat 80. i 90. polsko-niemiecka historia przy pomocy rodków lite-
rackich zostaje przeniesiona ze sfery polityki i ideologii do obszaru kontaktów
mi dzyludzkich, gdzie dzia aj  konkretne osoby nale ce do ró nych kultur.
W tym kontek cie bardzo charakterystyczne s  rozwi zania fabularne powie ci
Andrzeja Szczypiorskiego Pocz tek (1986), a tak e proza jednego z najbardziej
wyró niaj cych si  polskich pisarzy wspó czesnych Paw a Huellego – „niemiec-
kie” motywy w jego powie ci Weiser Dawidek (1987), które zosta y potem roz-
wini te w opowiadaniach tworzonych na prze omie lat 80. i 90. (Opowiadania na
czas przeprowadzki, Londyn, 1991). W ród nich na szczególn  uwag  zas uguje
opowiadanie Przeprowadzka, w którym zawarta jest literacka interpretacja pro-
blemu przymusowych migracji, b d cych ród em psychologicznych konfliktów
mi dzy Polakami i Niemcami. Cofaj c czytelnika do lat 50., do wydarze  z w a-
snego ycia zwi zanych z przeprowadzk  rodziny narratora do Gda ska, do do-
mu, który przedtem by  w asno ci  Niemki, autor w niewielkim utworze pokaza
nie tylko ró ny stosunek Polaków (doros ych i dzieci) do Niemców, ale te  po-
wiedzia  nam, co za tym stoi – niezale ne od woli bohaterów decyzje co do ich

13 . , - , w: „Studia
Polonica”,  2003, s. 448.

14 J.J. Lipski, Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy (uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Po-
laków), Warszawa, NOWA, 1981.
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losów, które powoduj , e w tym samym punkcie przestrzeni geograficznej jedni
zdobywaj , a inni trac  swoj  ojczyzn .

Procesy zachodz ce w spo ecznym i kulturalnym yciu Polski w latach 90.
w decyduj cym stopniu wp yn y na dalsz  ewolucj  literackiego stereotypu
i szerszego rozumienia „niemiecko ci”. Najnowsza literatura traktuje niemiec-
ko  ambiwalentnie. Z jednej strony jako mierciono n  si  niszcz c , negatyw-
ny element wspólnej historii, natomiast z drugiej – jako pozytywne dziedzictwo
kultury, osi gni cie ludzkiej cywilizacji15. Nieprzypadkowo w jednym ze swoich
publicznych wyst pie  Stefan Chwin powiedzia , e bliski jest mu duch niemieckiego
gotyku, niemieckiego romantyzmu16. W przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza
niemiecko  stanowi a o kulturalno-j zykowej specyfice poszczególnych miast, re-
gionów i ich spo eczno ci. Wielu polskich pisarzy d y do artystycznego zbadania
tego „obcego”, które cz ciowo sta o si  „swoim”, przyjrzenia si  od rodka niemiec-
kiemu wiatu w jego bezpo redniej styczno ci ze wiatem polskiej kultury.

Zwi kszona uwaga wobec tego, co jest „inne”, ró ne od „swojego” przyczynia
si  w pewnym sensie do umocnienia utrwalonego sposobu widzenia Niemca jako
„obcego”. Literatura nie neguje go ani nie podaje w w tpliwo . Jednak w a nie
na tej podstawie tworzy nowy obraz Niemca, a nawet – dokonuje przesuni
i przestawie  w jego warto ciowaniu. Pisarzy przyci ga sama odmienno  przed-
stawicieli innej ludzkiej spo eczno ci, mo liwo , albo te  raczej próba „dotarcia
do istoty obcego”17. Analizuj c powie  Chwina Haneman (1995), która otwo-
rzy a nowe perspektywy dla literackiego odzwierciedlenia wydarze  II wojny
wiatowej, Heinrich Olshovsky dostrzega jedn  z jej niew tpliwych zalet w tym,
e pisarz odszed  od klisz literackich. G ówny bohater zosta  pokazany jako in-

trowertyk, melancholik i romantyk, podczas gdy stereotyp ka e widzie  Niemca
jako kogo  energicznego, brutalnego, o silnej woli18. Do tego rodzaju konstatacji
wiedzie my l o „nacechowanym wspó czuciem wspó istnieniu” mi dzy Hanema-
nem i jego polskim otoczeniem, kiedy nie zanika „poczucie kulturowej obco ci”,
ale „nie powstaje te  nienawi ”19. Z podobnym miernikiem do rezultatów takie-
go do wiadczenia w literaturze ojczystej podchodzi Ewa Wiegandt, przyznaj c,
e „gda skie ksi ki” lecz  Polaków z niemieckich urazów20.
Wielu innych prozaików proponuje pozytywny obraz Niemca – nie w duchu

propagandowej retoryki z poprzedniej epoki, lecz z nut  szczerej sympatii i sza-
cunku dla narodu niemieckiego. Wspó czuciem dla rdzennych mieszka ców

15 Zob. np. K. wiklak, Bliscy nieznajomi. Proza pogranicza wobec narodowych stereotypów.
„Polonistyka” 1999, nr 3, s. 167–168.

16 Zob. J. Madejski, Autobiografia (S. Chwin: Kartki z dziennika), „Nowe Ksi ki” 2004, nr 8, s. 18–19.
17 . , …, s. 451.
18 Tam e, s. 453.
19 Tam e, s. 451.
20 Cyt. za: K. wiklak, Bliscy nieznajomi…, s. 168.
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l ska, którym w przededniu wyzwolenia Polak chce odebra  ich gospodarstwo,
przenikni ta jest powie  Feliksa Netza Urodzony w wi to Zmar ych (1995).
O ludzkich uczuciach Niemców do Polaków jako o swoistej indywidualnej ma-
nifestacji ich sprzeciwu wobec wiata przemocy opowiada ksi ka Marka Jastrz bca-
-Mosakowskiego lady na piasku (1994) rekonstruuj ca przedwojenn  histori
Prus Wschodnich oraz opowiadanie Mariana Pankowskiego Moja SS Rottenführer
Johanna (1997).

W nowy dla literatury polskiej, zró nicowany i zapadaj cy w pami  obraz
Niemca wcielaj  si  nie tylko ludzie – bohaterowie poszczególnych narracji.
Coraz cz ciej w najnowszej prozie rol  „innego” odgrywaj  rzeczy, które nosz
w sobie lady poprzednich w a cicieli. „Obce” przedmioty wyró niaj  si  na tle
„swojskiego” wiata szczególnym wygl dem i ukryt  w nich tajemnic , któr
nale y odkry . Narracja o konkretnym materialnym przedmiocie stopniowo prze-
chodzi w opowie  o zwi zanych z nim ludziach, ich losach, jak si  nast pnie
okazuje, wplecionych we wspólny rytm polsko-niemieckiej historii i pami ci
o trudnej przesz o ci. Rzeczy nieme, niemieckie – jak pisze A.D. Liskowacki –
w nieunikniony sposób odsy aj  do ich interpretacji, wyja nienia znacze , rodz c
sytuacj  kontaktu „swojego” i „obcego” (czyli podstaw  dla powstania dowolne-
go stereotypu), za  w naszym przypadku – nierzadko po czenia „obcego” ze
„swoim”. Sfer  kszta towania si  nowych wyobra e  Polaków o Niemcach wy-
pe niaj  te  inne znaki niemiecko ci w jej lepszym wcieleniu: topografia by ych
niemieckich miast (a wraz z ni  równie  ich historia), opisy domów, willi, zabyt-
ków architektury i sztuki, tytu y utworów muzycznych, nazwiska wielkich uczo-
nych, filozofów, pisarzy itp.

Ta cecha prozy lat 90., która przyjmuje „obce” w ca ej ró norodno ci jego wcie-
le  na podstawie swoistego dialogu kulturalno-historycznego ze „swoim”, dostrze-
galna jest w szeregu utworów. Wyró nimy tu Hanemana i wcze niejsz  powie
Chwina Krótka historia pewnego artu (Sceny z Europy rodkowowschodniej)
(1991), proz  Paw a Huellego, prozaiczny cykl trzech utworów Liskowackiego –
szkice wspomnieniowe Ulice Szczecina (1995), ksi k  z pogranicza gatunkowe-
go (opowiadanie-esej), Cukiernica pani Kirsch (1998) i wspomnian  ju  powie
Eine kleine. W podobnym kluczu niemiecki temat ujmuj  w swoich opowiadaniach
m odzi prozaicy – Miros aw Jasi ski (Skarb Montezumy) i Miros aw Spychalski we
wspólnym zbiorze Opowie  heroiczna (1989), a tak e w innych tekstach.

Hybrydalno  „swojego” i „obcego” znajduje wyraz mi dzy innymi w dwuj -
zycznych nazwach niemieckich miast: Danzig – Gda sk u Chwina, Stettin –
Szczecin u Liskowackiego, Breslau – Wroc aw u Chwina i w zbiorze esejów
Andrzeja Zawady Bres aw. Eseje o miejscach (1996), w którego tytule obie na-
zwy geograficzne zosta y symbolicznie po czone w jedno toponimiczne imi
w asne – neologizm Bres aw. O spleceniu przestrzeni narodowych, w których
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bytuj  ró ne kultury, mówi  stare i nowe nazwy ulic, placów i innych obiektów
polsko-niemieckiego pejza u kulturowego (Chwin, Liskowacki i in.). Ich przy-
wrócona do ycia historia wiadczy o minionym dualizmie kulturalnym jako
o konsekwencji naturalnych okoliczno ci yciowych Polaków i Niemców, a tak e
o tragicznych skutkach II wojny wiatowej.

Wa nym osi gni ciem literatury lat 90. jest d enie do wydobycia pami ci
z niebytu, opisania emocji i uczu  ludzi, którzy utracili niegdy  swoj  ziemi
rodzinn  i szukaj  teraz w miejscach dzieci stwa ladów swoich korzeni. Jest to
sfera bliskich Polakom i Niemcom sytuacji i stanów ludzkich, która staje si
jednym z nowych elementów reinterpretacji dawnych stereotypów.

Jeszcze jedna mo liwo  rewizji utrwalonych wyobra e  Polaków o Niemcach
otworzy a si  w zwi zku ze zwrotem w literaturze na prze omie XX i XXI wieku
ku problemom wiadomo ci narodowo-etnicznej oraz to samo ci narodowej
i indywidualnej. Porównanie swojego „ja” z „innym”, wyznaczenie granic „swo-
jego” i „obcego” sprzyja procesowi kszta towania w asnej to samo ci. Jednocze-
nie na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza nie brakuje przyk adów, kiedy

w próbach samookre lenia bohaterów literackich mo na dostrzec jawn  przewag
czynnika geograficznego nad narodowo ciowym i historycznym. Jest to szcze-
gólnie zauwa alne w twórczo ci tych pisarzy, którzy rozwijaj  temat wyboru
ojczyzny duchowej. Oczywi cie literatura – je li nie unika trudnych tematów –
nie mo e si  ograniczy  wy cznie do czynnika geograficznego w prezentowaniu
czytelnikom pogl dów na ró ne narody, ale dzisiaj buduje ona ich obrazy w opar-
ciu o inn  ju  podstaw , wykorzystuj c przewa nie materia  kultury.

Wa ne by oby porównanie zmiany literackiego stereotypu ze zmian  obrazu
Niemca we wspó czesnym spo ecze stwie polskim, który kszta tuje si  w wia-
domo ci zbiorowej tylko cz ciowo pod wp ywem literatury.

Badania etnolingwistyczne oraz dane sonda y socjologicznych prowadzonych
w Polsce w latach 90. pokazuj , e u schy ku XX wieku dokona a si  wyra na
zmiana w tradycyjnych pogl dach Polaków na Niemców oraz przewarto ciowa-
nie ocen. Jerzy Bartmi ski wyró nia w historii polskiego stereotypu Niemca
pewne ustalone spo ecznie punkty widzenia („obcy” – dla prostego cz owieka,
„pludrak” – dla szlachcica, zaborca i wróg – dla polskiego patrioty broni cego
niepodleg o ci narodowej, hitlerowiec i zbrodniarz – dla ofiary przemocy militar-
nej), ko cz c ten imponuj cy paradygmat utrwalonych wyobra e  ostro kontrastuj -
cym z nim wizerunkiem Niemca: dla m odego inteligenta szukaj cego w asnego
miejsca we wspó czesnym wiecie Niemiec jest pracowitym, bogatym i kultural-
nym Europejczykiem21. Zdaniem Bartmi skiego wskazuje na to nowy etap funk-
cjonowania stereotypu: oceny Niemca staj  si  bardziej pozytywne, na plan

21 J. Bartmi ski, Stereotypy mieszkaj  w j zyku. Studia etnolingwistyczne, Lublin, Wyd. UMCS,
2007, s. 256–260.
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pierwszy wysuni te zostaj  aspekty „cywilizacyjne” zwi zane z prac , gospodar-
no ci , dyscyplin  spo eczn , rosn ce uznanie budz  cechy szczególnie po dane
w nowej rzeczywisto ci spo ecznej w Polsce22.

Wed ug danych ankiety niemieckiego tygodnika „Der Spiegel” (opracowana
przez instytuty i specjalistów obu krajów, przeprowadzona w 1991 r.) polscy
respondenci wymienili 13 pozytywnych i tylko 3 negatywne cechy (spo ród 16
znajduj cych si  na li cie) „typowego” Niemca23. Obraz Niemca zosta  wysoko
oceniony w rodowisku polskich studentów (na podstawie wyników bada  pro-
wadzonych przez Jerzego Bartmi skiego)24.

Dzisiaj w spo ecze stwie polskim mo na zaobserwowa  nastroje wiadcz ce
o rosn cym zaufaniu i sympatii nowych pokole  Polaków do Niemców. T  realn
tendencj  w ich my leniu odzwierciedla i ze swej strony umacnia literatura,
w której rozwój obrazu Niemca p ynie innym nurtem. Jest rzecz  zupe nie oczy-
wist , e wyja nienie skomplikowanego mechanizmu wypierania z obszaru arty-
stycznego stereotypów negatywnych przez pozytywne stanowi zadanie niewykonalne
bez szerokiego kontekstu politycznego, spo ecznego i kulturalnego zwi zanego
z problematyk  wzajemnej percepcji narodów.

Przet umaczy a Justyna G ady

Dr hab. Wiktoria Tichomirowa, Katedra S owia skich J zyków i Kultur Wydzia u J zyków Obcych
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Moskiewskiego im. omonosowa. Zajmuje si  analiz  stereo-
typów etnicznych we wspó czesnej literaturze polskiej oraz jej kontekstów socjokulturowych. Autorka
ksi ki Polskaja proza o Wtoroj mirowoj wojnie w socyokulturnom kontekstie, 1989–2000 (2004).
Ostatnie publikacje w j zyku polskim to: Literatury agrowej obszary nieods oni te. Kulturowe obli-
cza Innego (2008); „w ka dym znaku drzemie owo monstrum – stereotyp” (Rusycyzmy w polskim
dyskursie agrowym) (2009).
W serii Literatura polska w wiecie opublikowa a: Jak nas widziano „przez zakratowane okienka”?
Wizerunek Rosji i Rosjanina w polskiej prozie agrowej (t. 2, W kr gu znawców).

P O R T R A Y I N G  G E R M A N S  I N  C O N T E M P O R A R Y  P O L I S H  L I T E R A T U R E

The author addresses the issues of Polish perception of Germans in post-war literature, with consid-
eration of historical-cultural context. The text shows changes undergoing in the views of Poles on
Germans, which is expressed in a tendency to supplant the negative ethnic stereotypes that existed
until the late 1980s, with a new permanent portrayal, which, in comparison with the previous epochs,
contains far more positive features.

22 Tam e, s. 259.
23 „Forum” 1991, nr 38, s. 9. Niemcy zachodni byli nastawieni do Polaków bardziej krytycznie, wy-

ró niaj c 12 cech negatywnych i tylko 4 pozytywne.
24 J. Bartmi ski, Stereotypy mieszkaj  w j zyku…, s. 246–265.
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AS Y M I L A C J A  A S Y M I L A C J I .
T E M A T Y K A Y D O W S K A  W  D Z I E W I T N A S T O W I E C Z N Y C H

N I D E R L A N D Z K I C H  P R Z E K A D A C H  L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J

W S T P

MIMO E TOPIKA YDOWSKA POJAWIA A SI  W LITERATURZE EUROPEJSKIEJ JU
w czasach bardzo odleg ych, wi ksze upowszechnienie tej tematyki nast pi o
dopiero w beletrystyce dziewi tnastowiecznej. W lad za ydowskim ruchem
o wieceniowym zacz y si  wtedy ukazywa  ksi ki przedstawiaj ce istotne
zmiany kulturowe i obyczajowe, które zachodzi y w obr bie europejskich spo-
eczno ci ydowskich. Ów nurt ydowski w literaturze nasila  si  jeszcze w XX

wieku, szczególnie w okresie powojennym, kiedy wielokrotnie podejmowano
tematyk  cierpienia narodu ydowskiego w czasie Holocaustu. Nie dziwi zatem
fakt, e literackie kreacje ydów i spo eczno ci ydowskich, zarówno z ydow-
skiego, jak i z nie ydowskiego punktu widzenia, sta y si  w ci gu ostatnich dekad
cz stym przedmiotem bada  literacko-naukowych. W wi kszo ci przypadków
jednak problematyka ydowska by a (i nadal bywa) badana w w skim kontek cie
poszczególnych literatur narodowych1. Niewiele natomiast pisano o szczególnej

1 Zob. m.in. M.J.M. Weijtens, Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Neder-
landse letterkundigen uit de negentiende eeuw, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1971; E.L. Panitz, The
Alien in Their Midst. Images of Jews in English Literature, Rutherford, Fairleigh Dickinson Univer-
sity, 1981; E. Marks, Marrano as Metaphor. The Jewish Presence in French Writing, New York,
Columbia University Press, 1996; W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce ydowskiej w lite-
raturze polskiej, Lublin, Dabar, 1996; R. Robertson, The 'Jewish Question' in German Literature
(1749–1939). Emancipation and Its Discontents, Oxford, Oxford University Press, 1999; G. Safran,
Rewriting the Jew. Assimilation Narratives in the Russian Empire, Stanford, Stanford University
Press, 2000; G.M. Levine, The Merchant of Modernism. The Economic Jew in Anglo-American Lite-
rature, 1864–1939, New York, Routledge, 2003.
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roli odgrywanej przez tematyk ydowsk  w przek adach literackich. Artyku  ten
ma na celu wype ni  t  luk , skupiaj c si  na recepcji dziewi tnastowiecznej
literatury polskiej o tematyce ydowskiej w niderlandzkim obszarze j zykowym2.

L I T E R AT U R A  P O L S K A  W  N I D E R L A N D A C H

Odbiór literatury polskiej w niderlandzkim obszarze j zykowym jest niew t-
pliwie jednym z najs abiej przebadanych problemów w dziejach zagranicznej
recepcji literatury polskiej. Jak wynika z bardzo niewielu prac po wi conych
polsko-belgijskim i polsko-holenderskim stosunkom kulturowym, tradycja kon-
taktów polsko-niderlandzkich si ga dawnych czasów3. D ugotrwa y charakter
zwi zków mi dzy terenami obecnej Belgii i Holandii a Polsk  nie oznacza jed-
nak, e kontakty te prze o y y si  na obopólne zainteresowanie w dziedzinie
literatury. Historia obecno ci literatury polskiej w Niderlandach rozpocz a si
dopiero pod koniec osiemnastego wieku, kiedy nak adem holenderskiego wy-
dawnictwa ukaza a si  powie De onstervelijke reiziger (Nie miertelny podró -
ny), 1791. Wydanie to, które zawiera niderlandzki przek ad Historii Ignacego
Krasickiego, uchodzi za najstarsze niderlandzkie t umaczenie dzie a literackiego
napisanego po polsku. Przek ad ten by  jednak przypadkiem zupe nie odosobnio-
nym i nie stanowi  prze omowego momentu w polsko-niderlandzkich kontaktach
literackich4. Po ukazaniu si De onstervelijke reiziger up yn  mia o jeszcze kil-
kadziesi t lat, zanim wysz o kolejne niderlandzkie t umaczenie polskiej literatury.

Prawdziwy prze om w obecno ci literatury polskiej w Niderlandach nast pi
dopiero na pocz tku XX wieku, kiedy da  si  zaobserwowa  znaczny wzrost

2 Niderlandzki kr g j zykowy to jeden z mniejszych obszarów j zykowych w Europie, obejmuj cy Ho-
landi  i pó nocn  cz  Belgii (Flandri ). Ziemie te zosta y po czone ze sob  w pó nym redniowieczu
i zosta y podzielone pod koniec XVI w., kiedy pó nocne Niderlandy uzyska y niepodleg o , a po u-
dniowa cz  pozosta a przy Hiszpanii. Po ponownym po czeniu na pocz tku XIX w. Królestwo
Zjednoczonych Niderlandów znowu rozpad o si  w r. 1830 wskutek rewolucji belgijskiej. Pó nocne
Niderlandy przyj y wówczas kszta t obecnej Holandii, podczas gdy po udniowa cz  przekszta ci a
si  w Królestwo Belgii. W chwili obecnej, obszar niderlandzkoj zyczny liczy oko o 23 milionów
mieszka ców.

3 Nieliczne dotychczasowe badania ród owe przeprowadzone w tym zakresie ukazuj , e zwi zki histo-
ryczne mi dzy Niderlandami a Polsk  datuj  si  od czasów redniowiecznych i e mia y one wymiar zarów-
no handlowy i gospodarczy, jak i naukowy oraz kulturowy. Zob. na ten temat M.B. Styk, Belgia w rela-
cjach Polaków. Antologia (XVI–XX w.), Lublin, TN KUL, 1999; L. Thijssen, Polska i Niderlandy.
1000 lat kontaktów, Zutphen, Walburg Pers, 2003; J. Leska- l zak, Polacy w Holandii. Przesz o  i tera -
niejszo , Toru , Adam Marsza ek, 2003.

4 Zob. K. Van Heuckelom, Nie miertelny podró ny. „Historyja” Ignacego Krasickiego w „dolno-
niemieckiej szacie”, „Prace Historycznoliterackie – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello skiego”
2003, nr 97–98, s. 23–42.
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t umacze  literackich z j zyka polskiego na j zyk niderlandzki. Prze om ten cz -
ciowo t umaczy si  rosn c  mi dzynarodow  popularno ci  twórczo ci Henryka

Sienkiewicza, a szczególnie jego powie ci Quo vadis. W ci gu kilku lat zanoto-
wano ponad dziesi  przek adów Sienkiewicza na j zyk niderlandzki, a liczba ta
jeszcze wzros a po przyznaniu autorowi Trylogii literackiej nagrody Nobla5.
Wiele elementów wskazuje zatem na to, e mi dzynarodowy sukces Sienkiewi-
cza na pocz tku XX wieku by  istotnym czynnikiem katalizuj cym popularyzo-
wanie literatury polskiej w niderlandzkim kr gu j zykowym.

O wiele mniej wyra nie przedstawia si  sytuacja w wieku dziewi tnastym.
Mi dzy publikacj  niderlandzkiego przek adu Historii (w r. 1791) a pierwszym
holenderskim wydaniem Quo vadis (w r. 1898) ukaza o si  zaledwie par  pol-
skich ksi ek w niderlandzkim przek adzie, mianowicie:

1. Julian Niemczewicz [sic!], Levi en Sara. Een joodsche familie-geschiedenis in
Polen (Levi i Sara. ydowska historia rodzinna w Polsce), Amsterdam 1825.

2. Julian Niemczewicz [sic!], Johan Tenczynski. Een verhaal uit de geschie-
denis van Polen in de XVI eeuw (Johan Tenczynski. Opowie  z historii
Polski w XVI w.), Amsterdam 1829.

3. J.I. Kraszewski, Jermola. Een Poolsch verhaal (Jermola. Polska opo-
wie ), Arnhem 1869.

4. E.P. Orzeszko, Meir Ezofowicz. Een verhaal uit het leven der Poolsche jo-
den (Meir Ezofowicz. Opowie  z ycia polskich ydów), Haga 1886.

5. E.P. Orzeszko, Een vrouwenleven ( ycie kobiety), Utrecht 1898.
Mimo ograniczonej liczby przet umaczonych utworów daje si  tu zaobserwo-

wa  kilka znamiennych tendencji. Po pierwsze, widoczny jest fakt, e wszystkie
dziewi tnastowieczne przek ady ukaza y si  w pó nocnej cz ci Niderlandów,
czyli w Holandii. Brak niderlandzkich przek adów na terytorium Belgii wi e si
niew tpliwie z tym, e kraj ten by  wówczas zdominowany przez elity frankofo -
skie, zarówno w dziedzinie polityki, jak i w dziedzinie kultury. Pierwsze nider-
landzkie przek ady literatury polskiej zacz y si  ukazywa  w Belgii dopiero na
pocz tku XX wieku, kiedy j zyk niderlandzki uzyska  wi ksze znaczenie. Po
drugie, trudno nie zauwa y , e w ród nielicznych przet umaczonych autorów
powtarzaj  si  nazwiska Juliana Ursyna Niemcewicza i Elizy Orzeszkowej. Jak
wynika z bardziej szczegó owych dost pnych nam danych bibliograficznych,
niderlandzkie t umaczenia Orzeszkowej prze ywa y swój rozkwit pod sam koniec
XIX w., kiedy ukaza y si  równie  przek ady takich utworów, jak Mirtala i Silny
Samson. Po trzecie, nie da si  zaprzeczy , e przet umaczone dzie a nie nale  –
mówi c z dzisiejszej perspektywy – do najbardziej skanonizowanych utworów

5 Podane w tym artykule dane bibliograficze dotycz ce literatury polskiej w niderlandzkim przek a-
dzie pochodz  w du ej mierze z: R. Pieters, J. van Damme, F. Vyncke, Poolse literatuur in Neder-
landse vertaling. Bibliografie 1791–1976, „Slavica Gandensia” 1977, nr 4, s. 51–91.
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XIX wieku (aczkolwiek jest to niew tpliwie klasyka, bardziej lub mniej znana).
Po czwarte, nie sposób pomin  równie  faktu, e znaczna cz  przet umaczo-
nych utworów dotyczy tematyki ydowskiej. S  w ród nich najwa niejsze utwory
z tzw. nurtu ydowskiego w dziewi tnastowiecznej prozie polskiej, mianowicie
Lejbe i Siora Juliana Ursyna Niemcewicza (które to dzie o otwiera topik  juda-
istyczn  w polskiej beletrystyce) oraz Meir Ezofowicz Elizy Orzeszkowej6. Rola
tematyki ydowskiej w korpusie t umacze  zyskuje jeszcze na wadze, je eli do -
czymy do tej listy wy ej wymienione przek ady Mirtali i Silnego Samsona
Orzeszkowej.

Na zako czenie tych wst pnych rozwa a  warto zwróci  uwag  tak e na fakt,
e od lat trzydziestych do lat sze dziesi tych XIX w. nast puje znacz ca przerwa

w holenderskiej dzia alno ci translatorskiej. Chyba niezupe nie przypadkowo ten
etap „ciszy” wydawniczej zbiega si  czasowo z okresem mi dzypowstaniowym
w Polsce. By  to w wielu krajach europejskich czas rosn cego zainteresowania
tragicznymi losami Polski oraz jej mieszka ców. Doprowadzi a do tego nie tylko
kwestia polskich rozbiorów, ale tak e zaci ta walka o niepodleg o , która wy-
wo ywa a wiele rozmaitych reakcji i dyskusji na kontynencie europejskim7. Jak
wynika z bada  historycznych, Niderlandy by y podzielone wobec zmaga  wol-
no ciowych Polaków. W stosunku Belgów do „sprawy polskiej” dominowa a
raczej sympatia ze wzgl du na to, e Belgowie sami walczyli o niepodleg o
(z królem holenderskim) i postrzegali Polaków jako sojuszników8. Holendrzy
natomiast sk onni byli poprze  rosyjsk  polityk  wobec Polski, nie tylko ze
wzgl du na szczególne paralele z sytuacj  polityczn  w Niderlandach, ale tak e
ze wzgl du na cis e zwi zki rodzinne mi dzy dynasti  holendersk  a Romano-
wami. Tu  po powstaniu listopadowym doprowadzi o to w ród Holendrów do
swojego rodzaju „polonofobii”, szczególnie w wypowiedziach politycznych
i komentarzach prasowych9. Owe negatywne uczucia wobec polskich d e  wol-
no ciowych do pewnego stopnia znalaz y tak e wyraz w niektórych dziewi tna-
stowiecznych niderlandzkich utworach literackich10. Mo na zatem powiedzie , e

6 Zob. W. Panas, Pismo i rana…, s. 7–40.
7 wiadcz  o tym na przyk ad takie propolskie zjawiska jak Polenfreundschaft i Polenfreundevere-

ine zainicjowane przez Niemców z okazji powstania listopadowego oraz jego st umienia. Podobne
inicjatywy powsta y równie  we Francji i – w mniejszym stopniu – w Anglii. Zob. na ten temat:
Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, red. A. Bara ska, W. Ma-
twiejczak, J. Zió ek, Lublin, TN KUL, 2001.

8 Zob. L. Vandersteene, Polonofilie, nationalisme en nationale identiteit: Belgische reacties op de
eerste Poolse vluchtelingen van de 'Grote Emigratie’. (1831–1832), „Belgisch Tijdschrift voor Nie-
uwste Geschiedenis” 2000, nr 1–2, s. 49–130.

9 Zob. I. Goddeeris, Dutch Reactions to the Polish National Insurrections (1830–70), „Acta Polo-
niae Historica” 2007, nr 2, s. 139–169.

10 W okresie 1830–1845, czyli w pierwszej dekadzie po powstaniu listopadowym, ukaza a si
w pó nocnych Niderlandach niejedna powie , której akcja rozgrywa si  w Polsce. Przewa a w nich
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w omawianym okresie mi dzypowstaniowym Holendrzy nie dali doj  do g osu
samym Polakom, ale raczej mówili za nich, przedstawiaj c kraj i jego mieszka -
ców w niekorzystnym wietle11.

T O P I K A  Y D O W S K A  J A K O  K ATA L I Z AT O R  P R Z E K A D Ó W
N A  J Z Y K  N I D E R L A N D Z K I

Szczególna pozycja zajmowana przez Niemcewicza i Orzeszkow  na li cie
przet umaczonych autorów i utworów wyra nie wskazuje na to, e topika ydowska
by a w XIX w. swoistym katalizatorem przek adów literackich z j zyka polskiego na
j zyk niderlandzki. Obecno  Niemcewicza w literaturze niderlandzkoj zycznej
zosta a zainicjowana przez publikacj  przek adu Lejbe i Siory w r. 1825. Cztery
lata pó niej ukaza a si  w przek adzie nast pna ksi ka Niemcewicza (Jan z T -
czyna), przy czym ok adka tego wydania wyra nie nawi zuje do „s awy” Niem-
cewicza jako autora Lejbe i Siory12. Taka sama zasada powtórzy a si  w ostatnich
dekadach XIX wieku, kiedy niderlandzki przek ad Meira Ezofowicza zapocz t-
kowa  obecno  prozy Orzeszkowej w Holandii i poci gn  za sob  inne t uma-
czenia jej twórczo ci (mianowicie Marty, Mirtali i Silnego Samsona).

Katalizuj ca rola odgrywana przez problematyk ydowsk  w praktyce trans-
latorskiej i wydawniczej nie powinna dziwi , bior c pod uwag , e w ówczesnej
Holandii, a szczególnie w regionie sto ecznym, mieszka a dosy  liczna wspólnota
ydowska13. Jednocze nie jednak nasuwa si  pytanie, jak  funkcj  przek ady te

mia y pe ni  i pe ni y w kulturze docelowej. Jak wiadomo, zarówno Lejbe i Siora
Niemcewicza, jak i „ ydowskie” ksi ki Orzeszkowej posiadaj  znamienny cha-

obraz Polski jako miejsca nieustannych kl sk i nieszcz . Chodzi m.in. o takie ksi ki jak Constance,
of De verdeeling van Polen (Konstancja, czyli Rozbiory Polski) Frederika Jakobsa (1831), Valeria en
Octavia Oginski, of De slagtoffers der Poolsche staatsomwenteling (Waleria i Oktawia Ogi scy, czyli Ofiary
polskiej rewolucji) z r. 1832 (autorstwa niejakiego J.H.), Iwan en Pauleska: Poolsche romance (Iwan
i Pauleska. Polski romans) Adriaana van der Hoopa (1836) oraz De Rinaldo van het Noorden, of De roover-
-bruid: een Poolsch volksverhaal (Rinaldo Pó nocy, czyli Rabu  i panna m oda. Polska opowie  ludowa)
autorstwa A.D. van Burena Schele (1840). Zob. na ten temat K. Van Heuckelom, Z odzieje i z ote r czki.
Polskie stereotypy w Niderlandach, „Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 1 (1), s. 101–114.

11 Dopiero po powstaniu styczniowym owa pó nocnoniderlandzka „polonofobia” stopniowo zani-
ka a, tak e na p aszczy nie literackiej. Kilka lat po powstaniu styczniowym ukaza a si  historyczna
powie  dla m odzie y De Poolse ballingen (Polscy wygna cy) napisana przez D.H. Meijera. Jej autor
nie tylko oskar y  kraje europejskie o brak zainteresowania losami Polski, ale tak e z wielk  empati
przedstawi  ci kie ycie polskich bohaterów, którzy wyró niaj  si  m stwem i szlachetno ci .

12 Niemcewicz przedstawiony jest na ok adce przek adu jako „schrijver van de Levi en Sara” („autor
Lejbe i Siory”).

13 W roku 1814 w Holandii y o ok. 37 000 ydów. Ówczesny Amsterdam by  jednym z najwi k-
szych skupisk ydów w Europie Zachodniej. Zob. na ten temat J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld,
I. Schöffer, Geschiedenis van de Joden in Nederland, Amsterdam, Balans, s. 208.
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rakter dyskursywny i poruszaj  problem emancypacji ydów w dziewi tnasto-
wiecznej Polsce. Fakt, e ówczesna Holandia by a nieco bardziej zaawansowana
w procesie emancypacji i równouprawnienia ludno ci ydowskiej, wywo uje
pytanie o to, kto zainicjowa  te przek ady, co si  sta o w przek adzie oraz jak
przek ady te by y odbierane14.

L E J B E  I  S I O R A  P O  N I D E R L A N D Z K U

W celu wst pnej eksploracji wy ej przedstawionych zagadnie  warto przyjrze
si  bli ej niderlandzkiemu przek adowi Lejbe i Siory, który otwiera problematyk
tematyki ydowskiej w niderlandzkim t umaczeniu15. Dost pne nam dane bibliogra-
ficzne wskazuj  na to, e przek ad ten zosta  zainicjowany nie w rodowisku holen-
derskich ydów, ale przez „rdzennych” Holendrów. Ksi ka ukaza a si  w r. 1825
nak adem Ten Brink & De Vries, sto ecznego wydawnictwa o orientacji chrze-
cija skiej16. Przek adu dokona  anonimowy holenderski t umacz, opieraj c si  na

niemieckim wydaniu z tego samego roku17.
Pos uguj c si  terminologi  translatologiczn , mo na okre li  poetyk  transla-

torsk  przyjmowan  przez t umacza jako klasycystyczn . Oznacza to, e t umacz
nie kr powa  si  wprowadza  znamiennych zmian i „poprawek” do tekstu doce-
lowego. Wskutek tego emancypacyjny program przedstawiony przez polskiego
autora uleg  istotnym zmianom. Jak wiadomo, Niemcewicz nazwa  swoj  po-
wie  „romansem w listach”, ale gatunek ten s u y  g ównie po to, aby przekaza
polskim czytelnikom pogl dy autora na temat „kwestii ydowskiej”. Propagowa

14 Holandia wprowadzi a równouprawnienie dla wszystkich spo eczno ci religijnych w r. 1795,
w lad za powstaniem tzw. republiki batawskiej. Za króla Wilhelma I (1815–1840) zwalczano u ycie
j zyka jidysz we wspólnocie holenderskich ydów, zarówno w szkolnictwie, jak i w obrz dach
religijnych. Pierwsze ydowskie czasopisma w j zyku niderlandzkim zacz y si  ukazywa  w latach
czterdziestych XIX w. Elity ydowskie przesz y na j zyk niderlandzki ju  wcze niej. Zob. na ten
temat J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld, I. Schöffer, Geschiedenis van de Joden…, s. 192.

15 Zob. M. Sermeus, „De vleugelen der fantasie en der fictie door eene hoogere bedoeling geklu-
isterd’? Een contextuele en vertaalkundige analyse van J.U. Niemcewicz’ „Levi en Sara”, Leuven,
K.U.Leuven (nieopublikowana praca magisterska).

16 O profilu wydawnictwa wiadczy nast puj ca selekcja ksi ek, które ukaza y si  jego nak adem
w latach dwudziestych XIX w.: De christen-leeraar in navolging van z nen grooten meester (Nauczy-
ciel chrze cija ski w lad za swoim wielkim Mistrzem), 1823; Homilien over geschiedkundige onder-
werpen uit het leven van Jezus volgens de verhalen der evangelisten (Homilie na tematy historyczne
wzi te z ycia Jezusa na podstawie opowie ci ewangelistów), 1824; Lazarus, voor troostbehoevende
christenen ( azarz, dla chrze cijan potrzebuj cych pocieszenia), 1824; Karaktertrekken en merkwaardi-
ge gebeurtenissen uit de l densgeschiedenis van Jezus, voorgesteld in eenige homilien (Charakterystyka
oraz cudowne wydarzenia wzi te z martyrologii Jezusa, przedstawione w kilku homiliach), 1825.

17 Julian Niemczewicz [sic], Levi und Sara. Briefe Polnischer Juden. Ein Sittengemälde, Berlin,
Ferdinand Dümmler, 1825.
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on program w czenia ydów w spo ecze stwo polskie, odrzucaj c z e wp ywy
wywierane przez Talmud, Kaba  i chasydów18. W kontek cie naszej analizy
najciekawsze s  akurat te fragmenty powie ci, które maj  charakter publicystycz-
ny i dotycz  „kwestii ydowskiej” w Polsce porozbiorowej. Jak wynika z wielu
fragmentów analizowanego przek adu, holenderski t umacz d y  do swojego
rodzaju uniwersalizacji problemów opisanych przez Niemcewicza w Lejbe i Sio-
rze. W odró nieniu od niemieckiego t umacza cz sto zast powa  on wyrazy na-
wi zuj ce do sytuacji polskich ydów ogólniejszymi s owami i okre leniami.

wiadczy o tym m.in. poni szy fragment z Listu XXI, a szczególnie zaznaczone
kursyw  wyrazy19:

Lejbe i Siora (1821) Levi und Sara (1825) Levi en Sara (1825) T umaczenie przek adu
Skar ymy si , e nasz rz d
polski trzyma w ucisku, e
nas nie dopuszcza do praw
obywatelskich, e nam
tamuje drogi przemys u i
wyniesienia; lecz có  rz d
ten odpowiada na skargi i

dania nasze? Chcecie
u ywa  zarówno z nami
praw obywatelstwa, lecz
po czym e poznamy, e
jeste cie obywatelami,
Polakami? […] wszak wy
sami wyznajecie, e
Polska nie jest ojczyzn
wasz , e cie tylko
przechodniami w tym
kraju. (86)

Wir beklagen uns, daß die
Polnische Regierung uns in
Unterdrückung hält, daß sie
uns keine staatsbürgerlichen
Rechte zugesteht und uns die
Wege zur Aufklärung und
Veredlung abschneidet. Aber
was antwortet der Staat auf
unsere Klagen und
Beschuldigungen? – „Wollt
Ihr die bürgerlichen Rechte
gleich uns genießen, so
müsst Ihr uns auch
beweisen, dass Ihr Bürger,
daß Ihr Polen seyd! […]
Erklärt Ihr doch offen, daß
Polen euer Vaterland nicht
sey, und daß Ihr bloße Pilger
wäret. (193)

Wij beklagen ons dat de
regering der landen, die wij
bewonen, ons onderdrukt,
dat zij ons de regten der
burgers van den Staat
onthoudt, en ons de regten
der burgers van den Staat
onthoudt, en ons de wegen
ter verlichting en veredeling
afsnijdt. Maar wat antwoordt
de Staat op onze klagten en
beschuldiging? „Wilt gij de
burgerlijke regten, gelijk wij,
genieten, dan moet gij ook
bewijzen, dat gij wezenlijk
inwoner en burger zijt? […]
Gij verklaart immers openlijk,
dat ons land uw vaderland
niet is, en dat gij slechts
pelgrims zijt. (146–147)

Skar ymy si , e rz d
krajów, w których miesz-
kamy, trzyma nas w
ucisku, e nas nie dopusz-
cza do praw obywateli
tego pa stwa i e nam
tamuje drogi o wiecenia i
uszlachetnienia. Lecz co
odpowiada rz d na nasze
skargi i oskar enia?
Chcecie, tak jak my,
u ywa  praw obywatel-
stwa, to musicie udowod-
ni , e naprawd  jeste cie
mieszka cami i obywate-
lami. […] Wyznajecie
przecie  otwarcie, e nasz
kraj nie jest wasz  ojczy-
zn , e jeste cie tylko
pielgrzymami.

Inny zabieg translatorski o podobnym efekcie uniwersalizuj cym polega na do-
daniu przydawek o szerszym znaczeniu. wiadczy o tym np. nast puj cy fragment
z tego samego listu (XXI). Zabieg ten sprawia wra enie pewnej nielogiczno ci,
skoro dodana przydawka (i inni ydzi) jest w sprzeczno ci z informacj  zawart
w drugiej cz ci tego samego zdania (nasi wspó wyznawcy w innych krajach):

18 Post powy program Niemcewicza uosabiaj  tytu owe postacie ydowskie: Lejbe (o wiecony
w a ciciel manufaktury) i Siora (jego ukochana) oraz hrabia Edmund T czy ski (polski patriota
i przyjaciel Lejbe). Obskurantyzm ydowski reprezentuje Jankiel (przywódca chasydów i religijny
fanatyk) oraz Moszko (ojciec Siory), który chce wyda  swoj  córk  za Jankiela. Dzi ki niez omnej
postawie Siory oraz pomocy hrabiego T czy skiego wszystko ko czy si  szcz liwie, zarówno dla
dwojga „kochanków”, jak i dla „nawróconego” ojca Siory.

19 Wyró nienia kursyw  pewnych fragmentów tych i pó niejszych cytatów s  moje. Przytoczone
w nawiasie liczby oznaczaj  stron , na której znajduje si  dany cytat. Cytaty z polskiego tekstu ró-
d owego pochodz  z nast puj cego wydania: Julian Ursyn Niemcewicz, Lejbe i Siora czyli listy
dwóch kochanków. Romans, Kraków, Univeritas, 2004.
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Lejbe i Siora (1821) Levi und Sara (1825) Levi en Sara (1825) T umaczenie przek adu
Smutn  jest rzecz  uwa-
y , jak daleko starszyzna

nasza zostawi a Izraelitów
polskich w tyle tej cywili-
zacji, w której wspó  z
nami wierz cy innych
krajów tak wielkie uczy-
nili post py. (88)

Es ist eine traurige
Betrachtung, zu sehen, wie
weit die Polnischen
Israeliten durch die Schuld
ihrer Aeltesten hinter jener
Civilisation zurückgeblieben
sind, in welcher unsere
Glaubensgenossen in andern
Ländern so weite Fortschritt
gemacht haben. (200)

Het is treurig te moeten zien,
hoever de Poolsche en
andere Joden door de schuld
hunner oudsten ten achtere
zijn, ten aanzien van de
beschaving, in welke onze
geloofsgenoten in andere
landen zulke aanzienlijke
vorderingen gemaakt
hebben. (151)

Smutno zauwa y , jak
daleko polscy i inni ydzi
pozostali w tyle poprzez
win  swojej starszyzny,
w porównaniu z cywiliza-
cj , w której nasi wspó -
wyznawcy w innych
krajach zrobili takie
znaczne post py.

Polski kontekst przedstawionego przez Niemcewicza programu o wieceniowe-
go znika z pola widzenia z innych jeszcze powodów. Jak wiadomo, autor Lejbe
i Siory nie tylko krytykowa  polskich ydów (za ich brak lojalno ci wobec Pol-
ski), ale tak e pot pia  tych Polaków, którzy za ma o dbaj  o swoj  polsko .
Wskazuje na to jedno ze stwierdze  zawartych w Li cie I:

Lejbe i Siora (1821) Levi und Sara (1825) Levi en Sara (1825) T umaczenie przek adu
Rodowitym ka dego
j zykiem jest j zyk tej
ziemi, na której si
cz owiek urodzi . (10)

Muttersprache eines Juden
ist die Sprache des
Landes, worin der Mensch
geboren wird (4)

De moedertaal van elken
Jood behoort de taal van dat
land te zijn, in hetwelk hij,
zoowel als ieder ander
inwoner, geboren wordt. (3)

J zykiem ojczystym
ka dego yda powinien by
j zyk tej ziemi, na której on,
tak jak ka dy inny mieszka-
niec, si  urodzi .

Autor ma tu na my li nie tylko ydów niew adaj cych polszczyzn , ale
równie  polskich szlachciców, którzy wol  mówi  po francusku ni  po pol-
sku. W ostatnich rozdzia ach powie ci wyst puje kilka polskich postaci (np.
matka hrabiego Edmunda T czy skiego), których wypowiedzi s  przytaczane
przez Niemcewicza niemal konsekwentnie w wersji francuskiej. Jako wzor-
cowy patriota natomiast przedstawiony jest sam Edmund T czy ski, który
wykazuje silne przywi zanie do swojego kraju i j zyka ojczystego. W przyto-
czonym wy ej t umaczeniu wida  wyra nie, e ten ogólny przekaz skierowa-
ny zarówno do polskich ydów, jak i do samych Polaków nabiera innego
sensu poprzez dodanie rzeczownika yda. Chocia  zmian  t  cz ciowo mo-
emy przypisa  niemieckiemu t umaczowi (eines Juden), autor niderlandz-

kiego przek adu poszed  jeszcze krok dalej (dodaj c mi dzy przecinkami tak
jak ka dy inny mieszkaniec)20.

Poza sk onno ci  holenderskiego t umacza do uniwersalizacji sytuacji polskich
ydów, w niderlandzkim t umaczeniu daje si  równie  zaobserwowa  tendencj
20 Fakt, e niderlandzkie t umaczenie o wiele bardziej uwypukla ydowski kontekst ni  polski ele-

ment w ogólnym przes aniu ksi ki, uwidacznia si  równie  w tym, e holenderski t umacz prze o y
na j zyk niderlandzki wszystkie francuskie wypowiedzi przytoczone przez Niemcewicza (podczas
gdy niemiecki t umacz zgodnie z intencj  Niemcewicza pozostawi  te fragmenty w j zyku francu-
skim, zachowuj c w ten sposób efekt zamierzony przez autora).
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do wprowadzania nut patriotycznych. Zwa ywszy, e w wielu krajach europej-
skich dziewi tnasty wiek stanowi  apogeum rozwoju to samo ci narodowej,
zabieg ten nie powinien a  tak dziwi . Najbardziej znamienny tego przyk ad
znajdujemy w nast puj cym fragmencie nawi zuj cym do postawy patriotycznej
Edmunda T czy skiego (List XXXI):

Lejbe i Siora (1821) Levi und Sara (1825) Levi en Sara (1825) T umaczenie przek adu
Edmund, gorliwy dobra
powszechnego i narodo-
wo ci polskiej obro ca,
grzecznie, w ywych atoli
wyrazach, zbija  zdanie
przeciwnika swego. Nie
przecz , mówi  on, i  w
nowych wynalazkach,
pi knych sztukach, a
nawet i literaturze dalecy
jeszcze jeste my od tej
doskona o ci, któr  si
szczyc Francja, Anglia,
W ochy i Niemcy. (121)

Edmund, ein eifriger
Beschüßer alles Guten im
Vaterlande, schlug die
Urtheile seines Gegners
bescheiden, aber mit
eindringlicher Lebhaftigkeit,
aus dem Felde. „Ich leugne
nicht“ – sagte er – „daß wir
in neuen Erfindungen und
schönen Künsten, auch in
der Literatur, noch weit von
jener Vollkommen-heit
entfernt sind, welcher
Deutsche, Engländer,
Franzosen und Italiener sich
rühmen können.” (279)

EDMUND, die een ijverig
verdediger van al het goede
is, dat in zijn vaderland
gevonden wordt,
wederlegde de bewijzen van
zijne partij wel bescheiden,
maar tevens grondig en
vurig. „Ik ontken geenszins
– zeide hij – dat wij in
nieuwe uitvindingen en
schoone kunsten, zelfs in de
letterkunde, nog ver van die
volmaaktheid verwijderd
zijn op welke de Duitschers,
Nederlanders, Italianen,
Franschen en Engelschen
roemen kunnen.”

EDMUND, który jest
gorliwym obro c  wszyst-
kiego dobrego, co si
znajduje w jego ojczy nie,
odpar  skromnie, ale tak e
dog bnie i arliwie
dowody swojego przeciw-
nika. „W ogóle nie prze-
cz  – rzek  on – e
w nowych wynalazkach
i sztukach pi knych, nawet
w literaturze, dalecy
jeszcze jeste my od tej
doskona o ci, któr  si
mog  chwali Niemcy,
Holendrzy, W osi, Francu-
zi i Anglicy.”

Podczas gdy niemiecki t umacz „subtelnie” zmienia hierarchi  kultur europej-
skich poprzez przestawienie szyku wyrazów, holenderski t umacz idzie jeszcze
krok dalej i nie kr puje si  wymieni  w asnego kraju obok czo owych kultur
europejskich21.

W kontek cie omawianych tu zagadnie  warto zaznaczy , e patriotyzm
wykazywany przez t umacza wi e si  równie  z przedstawion  przez Niem-
cewicza „kwesti ydowsk ”. Z jednej strony, uniwersalizuj cy charakter
niderlandzkiego przek adu sprawia wra enie, e holenderski t umacz zamie-
rza  rozszerzy  kwesti ydów polskich na teren innych krajów europejskich,
w tym równie  Holandii. Z drugiej za  strony dba  on tak e o to, aby jego
w asny kraj nie zosta  przedstawiony w niezbyt korzystnym wietle. Dotyczy
to m.in. sprawy wielowiekowej tradycji prze ladowania ydów na kontynen-
cie europejskim (List XIX):

21 Inny wymowny tego przyk ad to fragment z Listu II, w którym wyst puje – jedyne w polskim
tek cie – bezpo rednie nawi zanie do ydowskiej obecno ci w Holandii. Jak wiadomo, w swoich
m odych latach Niemcewicz odwiedzi  Holandi  (w towarzystwie ksi cia Adama Czartoryskiego),
musia  zatem wiedzie  o du ej spo eczno ci ydowskiej mieszkaj cej w Amsterdamie. wiadczy
o tym tre  drugiego listu (napisanego przez Moszk  – ojca Siory – do przyjaciela): „S uchaj, co
powiem. Siora moja i postaci , i pos giem najpierwszego w Brze ciu, w Brodach, w Amsterdamie
nawet rabina uszcz liwi  by mog a.” Patriotycznie nastawiony holenderski t umacz zmienia kon-
strukcj  „w Amsterdamie” na „in het beroemde Amsterdam” („w s ynnym Amsterdamie”, 16).
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Lejbe i Siora (1821) Levi und Sara (1825) Levi en Sara (1825) T umaczenie przek adu
Rozproszeni po po-
wierzchni ziemi, prze la-
dowani najprzód od
pogan, pó niej od chrze-
cijan w Niemczech,

Francji, Hiszpanii, Anglii,
paleni, wyt piani, wyp -
dzani, w jednej Polsce
znale li my schronienie i
opiek . (76)

Verbreitet über die ganze
Oberfläche der Erde,
verfolgt zuerst von den
Heiden, dann von
Christen, in Deutschland,
Frankreich, Spanien und
England, – verbrannt,
ersäuft, verjagt, haben wir
endlich in dem einzigen
Polen Rettung und Schutz
gefunden (168)

Verspreid over de gansche
oppervlakte der aarde,
vervolgd eerst door
Heidenen, toen door de
Christenen, in Duitschland,
Frankrijk, Spanje en
Engeland; verbrand;
verdronken, verjaagd,
hebben wij eindelijk in
Holland en vooral in Polen
redding en bescherming
gevonden. (128)

Rozproszeni po ca ej
powierzchni ziemi,
prze ladowani najpierw
przez pogan, pó niej przez
chrze cijan, w Niemczech,
Francji, Hiszpanii i Anglii;
paleni, topieni, wyp dzani,
nareszcie w Holandii i
przede wszystkim w Polsce
znale li my ocalenie i
ochron .

Holandia jest zatem przedstawiana przez t umacza jako kraj tolerancyjny, post -
powy i cywilizowany, który w odró nieniu od czo owych krajów europejskich
nigdy nie anga owa  si  w dzia alno  anty ydowsk . Poza tym, patriotyzm ten
dotyczy nie tylko dalekiej przesz o ci, ale tak e czasów bardziej wspó czesnych22.

Na podstawie powy ej przedstawionych faktów mo emy okre li  anonimowego
autora niderlandzkiego przek adu Lejby i Siory jako patriotycznie nastawionego
rzecznika emancypacji ydowskiej w Holandii. Jak ju  wspomnieli my, klasycy-
styczna poetyka t umaczeniowa pozwala a na ulepszanie tekstu ród owego, zarówno
pod wzgl dem stylistycznym, jak i pod wzgl dem ideowym. Fakt, e t umacz posta-
nowi  zuniwersalizowa  g ówne przes anie powie ci Niemcewicza, omijaj c sporo
nawi za  do kontekstu polskiego, wiadczy o jego pozytywnym nastawieniu do idei
Niemcewicza. Jego wtr cenia patriotyczne z kolei mia y u wiadomi  holenderskiego
czytelnika, e sytuacja ydów w Holandii jest jednak lepsza ni  opisana przez Niem-
cewicza sytuacja ydów polskich. Program asymilacyjny przedstawiony przez pol-
skiego pisarza uleg  zatem swoistej holenderskiej asymilacji.

L E J B E  I  S I O R A  W R Ó D  H O L E N D R Ó W

Szczególna postawa prezentowana przez t umacza uwidacznia si  równie
w krytycznoliterackiej recepcji Levi en Sara w Holandii. O tym, e powie
Niemcewicza na pewno nie przesz a niezauwa ona w kulturze docelowej, wiad-
cz  liczne jej recenzje opublikowane w latach 1826–182723. Autorzy tych (ano-

22 Kiedy Niemcewicz (w Li cie XXI) wspomina o tym, e w niektórych miastach niemieckich wprowa-
dzono j zyk krajowy do obrz dów ydowskich, holenderski t umacz nie waha si  wymieni  tu równie
Amsterdamu („i tak we Frankfurcie nad Menem, w Hamburgu, w Dessau, we Wroc awiu, w Berlinie itd.”
(87–88) / „So geschah’s in Frankfurt a. M., Hamburg, Dessau, Breslau, Berlin u. s. w.” (198) / „dit had plaats
te Frankfort aan den Mein, te Hamburg, Dessau, Breslau, Berlijn, Amsterdam, enz.” (150) / „mia o to miej-
sce we Frankfurcie nad Menem, w Hamburgu, w Dessau, we Wroc awiu, w Berlinie, w Amsterdamie itd.”).

23 Zob. m.in. „Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak” 1826, nr 1, s. 230–231;
„Boekzaal der geleerde wereld: een tijdschrift voor de Protestantsche kerken in het koningrijk der
Nederlanden” 1826, nr 1, s. 146–152; „Vaderlandsche letteroefeningen” 1827, nr 1, s. 654–657.
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nimowych) recenzji nie zwrócili uwagi na walory literackie powie ci, ale skupili
si  przede wszystkim na tre ci ksi ki24. Ogólnie rzecz bior c, holenderscy kryty-
cy literaccy przyj li Levi en Sara z (ca kowit  lub cz ciow ) aprobat . Ksi k
Niemcewicza uwa ano za pouczaj c , u yteczn  i warto ciow  pozycj . Nieraz
powo ywano si  na autora jako na wielki autorytet, „jednego z najwybitniejszych
polskich uczonych”, który mia  „bardzo wa ny udzia  w sprawach Polski”25. Poza
tym to, co zosta o opisane w Lejbe i Siorze, ogólnie uwa ane by o za wiarygodne
i zgodne z prawd . Nie wszyscy recenzenci jednak dali si  przekona  przez
Niemcewicza o tym, e jego post powy program emancypacji ydów móg by si
kiedy  urzeczywistni  b d  w Polsce, b d  w innych krajach.

W ród holenderskich krytyków wy aniaj  si  tu dwa nurty my lowe, które
w pewien sposób nawi zuj  do dwoistej strategii translatorskiej przyjmowanej
przez holenderskiego t umacza, tzn. d enie do uniwersalizacji polskiej „kwestii
ydowskiej” w po czeniu z elementami patriotycznymi. Z jednej strony, sam

fakt, e jeden z recenzentów postanowi  przytoczy  w ca o ci ydowski program
emancypacyjny zawarty w jednym z ostatnich listów utworu Niemcewicza,
wskazuje na yczliw  i entuzjastyczn  akceptacj  idei polskiego autora w kontek-
cie holenderskim26. Z drugiej za  strony, inny recenzent wyrazi  swoje g bokie

w tpliwo ci co do trafno ci przedstawionego przez Niemcewicza manifestu
o wieceniowego, uderzaj c w tony patriotyczne:

Sytuacja ydów w naszej Ojczy nie ró ni si  znacznie od tej w Polsce i w innych miej-
scach. […] Walcz c o wolno  religii i wyznania, nasza Ojczyzna jako pierwsza oferowa a
niemal wsz dzie wyp dzonemu Izraelowi spokojne i bezpieczne miejsce zamieszkania. […]
Pewne jest to, e sytuacja ydów w Holandii, szczególnie w naszym pa stwie konstytucyj-
nym, jest zbyt odmienna od sytuacji ydów polskich, aby my mogli spodziewa  si  czego
dobrego po przet umaczonym utworze, w celu wi kszego o wiecenia i cywilizowania ydów
w naszej Ojczy nie27 [to i pozosta e t um. moje – K.V.H].

To, co zajmowa o wspomnianych recenzentów, nie odbiega zatem od pytania,
jakie nurtowa o samego t umacza, tzn. czy dyskurs emancypacyjny Niemcewicza

24 Jeden z recenzentów trafnie wyeksponowa  przewag  tre ci nad form  w Lejbe i Siorze, zauwa-
aj c, e u Niemcewicza „skrzyd a fantazji i fikcji cz sto zniewalane s  przez wy szy zamiar” („de

vleugelen der fantasie en der fictie worden hier dikwijls door een hoogere bedoeling gekluisterd”).
Zob. „Letterkundig magazijn van wetenschap”…

25 „Letterkundig magazijn van wetenschap”…
26 „Boekzaal der geleerde wereld…”.
27 „De toestand der Joden in ons Vaderland verschilt merkelijk van die in Polen en elders. […]

Strijdende voor de vrijheid van Godsdienst en geweten, ruimde ons Vaderland het eerst eene rustige
en veilige verblijfplaats in aan het bijna overal verstooten Israël. […] Zoo veel is zeker, dat de to-
estand der Joden in Nederland, vooral onder ons grondwettig bestuur, te veel verschilt met dien van de
Poolsche Joden, dan dat wij van dit vertaalde werk iets goeds mogen verwacbten voor de meerdere
verlichting en beschaving der Joden in ons Vaderland.” Zob. „Vaderlandsche letteroefeningen”…, s. 656.
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da si  zaadaptowa  do potrzeb holenderskiego spo ecze stwa tak, aby nie stawia
w asnego kraju w niezbyt przychylnym wietle?

Obok tych dwóch opcji powracaj cych w krytycznoliterackich komentarzach
na temat Levi en Sara wy ania si  jeszcze jeden nurt my lowy, który jest zupe nie
nie do pogodzenia z nimi. Polega on na ca kowitej dezaprobacie ksi ki Niemcewi-
cza, zarówno ze wzgl du na sytuacj ydów w Polsce, jak i ze wzgl du na ich sytu-
acj  w Holandii. Postawa taka dochodzi do g osu najdobitniej w ksi ce, która uka-
za a si  kilka miesi cy po pojawieniu si Levi en Sara na amsterdamskim rynku wy-
dawniczym28. Jak pokazuje jej tytu  (Duch nauki talmudycznej. Glosa do powie ci
Levi en Sara), jest to osobna ksi ka po wi cona w ca o ci niderlandzkiemu przek a-
dowi Lejbe i Siory. Napisa  j  znany wówczas w amsterdamskim rodowisku ydow-
skim o wiecony nauczyciel i publicysta Moses Lemans29. W odró nieniu od pozo-
sta ych – chrze cija skich – recenzentów Lemans bardzo ostro zaatakowa  Niemce-
wicza, zarzucaj c mu, e jego „romans w listach” roi si  od g upstw i nie cis o ci.
Twierdzi  on m.in., e „w istocie nie ma w tej ksi ce ani jednego listu, prawie ani
jednej stronicy, która nie zas uguje na uwagi wy szej lub ni szej rangi; gdyby my
chcieli wszystko przebada , sprostowanie sta oby si  o wiele d u sze ni  samo dzie -
ko”30. Wed ug Lemansa Niemcewicz w ogóle nie orientowa  si  w sprawach i oby-
czajach ydowskich, co uwidacznia si  w ogromnej liczbie b dów merytorycz-
nych31. Zaprzeczy  on równie  w sposób stanowczy, jakoby to, co zosta o opisane
przez Niemcewicza, w ogóle mog o dotyczy  holenderskich ydów32. Poza tym,
ze wzgl du na nierzetelno  informacji zawartych w Lejbe i Siorze, Lemans tak e
poda  w w tpliwo  opis ycia polskich ydów: „To, co by  mo e, mog oby
dotyczy  polskich ydów, w mniemaniu, e wszystko zosta o narysowane zgod-

28 M. Lemans, De geest der talmudische leer, of Toelichting tot den roman Levi en Sara, Amster-
dam, G. Portielje, 1826.

29 Moses Lemans nale a  do post powych amsterdamskich ydów, którzy byli zaanga owani
w reformy edukacyjne holenderskiego króla Wilhelma I. Przez wiele lat pracowa  jako nauczyciel
j zyka hebrajskiego i matematyki w Amsterdamie. Poza tym by  redaktorem kilku podr czników
i ksi ek o tematyce ydowskiej (m.in. s ownik hebrajsko-niderlandzki, gramatyka j zyka hebrajskie-
go i ydowski modlitewnik w niderlandzkim t umaczeniu). Zob. M. Sermeus, „De vleugelen der
fantasie en der fictie door eene hoogere”…

30 „Er is wezenlijk geen enkele brief, ja bijkans geene enkele bladzijde in het boek, waarop geene
aanmerkingen van meer of minder belang kunnen gemaakt worden; en zoo wij alles wilden uitpluizen,
zouden wij de wederlegging veel verder kunnen doen uitdijgen, dan het werk zelf.” M. Lemans, De
geest der talmudische…, s. 2–3.

31 Ksi ka Lemansa obejmuje m.in. szczegó owe omówienie tre ci Talmudu (s. 4–28), który Niemcewicz
mylnie odró nia od tzw. Miszny i Gemary. Autor Ducha nauki talmudycznej ukazuje, e Niemcewicz
nies usznie przeciwstawia si  talmudyzmowi. Podziela natomiast negatywn  opini  Niemcewicza o chasy-
dach, dodaj c jednocze nie, e rabinowie i gminy ydowskie nie s  z nimi w kontakcie.

32 Jak wykaza a nasza analiza, nie ca kiem bez winy jest tu autor przek adu, który w pewnych miej-
scach przenosi  punkt ci ko ci z polskich ydów na ydów w ogóle.
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nie z prawd , nie ma miejsca w naszym kraju”33. Ko cz c swoj  mia d c  kry-
tyk Levi en Sara, Lemans doszed  do wniosku, e „my z naszej strony nie mo-
emy uwierzy  temu, co twierdzi Pisarz, skoro z apali my go na tylu niepraw-

dach; ale wiemy tak e, e najwi ksi teologowie o dobrym imieniu, poczciwo ci
i zas ugach, mieszkali w Polsce od niepami tnych czasów”34.

E P I L O G : L E J B E  I  S I O R A  K S I K  A N T Y S E M I C K

Z powy szych rozwa a  wyra nie wynika, e niderlandzki przek ad Lejbe i Siory
pe ni  szczególn  funkcj  w kulturze docelowej. Wydanie to s u y o nie tyle celom
artystycznoliterackim, ile celom politycznym, w ramach trwaj cego w Holandii pro-
cesu emancypacji i asymilacji spo eczno ci ydowskiej. Poza tym, jak ukazuje oso-
bliwa recepcja przek adu, ksi ka Niemcewicza mia a mocny efekt polaryzuj cy.
Podczas gdy t umacz oraz niektórzy recenzenci starali si  pogodzi  dyskurs o wiece-
niowy Niemcewicza z holenderskim kontekstem, tamtejsza wspólnota ydowska
(w osobie Mosesa Lemansa) zdecydowanie go odrzuci a. Owa negatywna atmosfera
wokó Lejbe i Siory przetrwa a do czasów bardziej wspó czesnych, znajduj c swój
znamienny wyraz w opublikowanej po drugiej wojnie wiatowej historii ydów
holenderskich, która okre la Levi en Sara jako „antysemick  powie ”35.

Powy sze rozwa ania ukazuj , e problem emancypacji ydów odgrywa  nader
szczególn  rol  w dziewi tnastowiecznych kontaktach literackich mi dzy Polsk
a Niderlandami. Trzeba jednak mie wiadomo , e Lejbe i Siora stanowi zale-
dwie pierwszy etap o wiele d u szego procesu. Pytanie, czy bardziej wyrafinowa-
ne podej cie Elizy Orzeszkowej do „kwestii ydowskiej” w podobny sposób
dzieli o dziewi tnastowieczn  holendersk  opini  publiczn , na razie musi pozo-
sta  spraw  otwart , lecz b dzie ono na pewno przedmiotem dalszych bada .

Prof. dr Kris Van Heuckelom, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), Instytut Slawistyki. Autor
rozpraw z zakresu literatury i kultury polskiej, t umacz poezji polskiej. Ksi ki: „Patrze  w promie
od ziemi odbity”. Wizualno  w poezji Czes awa Mi osza (2004), Perspectives on Slavic Literatures

33 „Hetgeen dus op de Poolsche Joden misschien toepasselijk zoude kunnen zijn, in de veronder-
stelling dat alles naar waarheid geschetst zij, heeft hier te lande althans geene plaats.” M. Lemans, De
geest der talmudische…, s. 3.

34 „Wij voor ons kunnen niet alleen geen geloof slaan aan hetgeen de Schrijver beweert, daar wij
hem op zoo vele onwaarheden betrapt hebben; maar wij weten tevens, dat de grooste theologanten van
naam, braafheid en verdiensten, ten allen tijde in Polen gewoond hebben, die niet dan deugd en ware
godsdienst met menschenmin vereenigd, geleerd en voortgeplant hebben”. Tam e, s. 41.

35 Zob. J. Meijer, Erfenis der emancipatie. Geschiedenis van het Nederlandse Jodendom in de
eerste helft van de negentiende eeuw, Haarlem, Bakenes, 1963, s. 67.
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(2007, wspó red. David Danaher), (Un)masking Bruno Schulz: New Combinations, Further Frag-
mentations, Ultimate Reintegrations (2009, wspó red. Dieter De Bruyn).

A S S I M I L A T I O N  O F  T H E  A S S I M I L A T I O N :  J E W I S H  M O T I F S  I N
N I N E T E E N T H - C E N T U R Y  D U T C H  T R A N S L A T I O N S  O F  P O L I S H  L I T E R A T U R E

This article deals with 19th-century translations of literary fiction from Polish into Dutch. Signifi-
cantly, by the end of the 19th century, only a fistful of Polish literary texts had been made available in
Dutch. However, what the corpus of extant translations seems to lack in quantity, is made up for in
quality. Most of the translated works (including well-known novels such as Julian Ursyn Niemce-
wicz’s Lejbe i Siora and Eliza Orzeszkowa’s Meir Ezofowicz) seem to have in common that they
revolve around Polish-Jewish topics, in particular the issue of Jewish emancipation in 19th-century
Poland. As it turns out, the translation of such novels about Polish Jews served not only artistic, but
also political needs in the target system. An exploratory analysis of one of these translations (i.e., Levi
en Sara, published in Amsterdam in 1825) clearly indicates that the Dutch translator attempted to
universalize some of Niemcewicz’s ideas and subtly adapted the Polish author’s plead for Jewish
emancipation to local political concerns (by removing, among other things, explicit references to the
Polish setting of the novel). Among Dutch Jews, however, Niemcewicz’s novel was met with harsh
critique and eventually earned the label of being “anti-Semitic”.



K A L I N A  B A H N E V A

A k a d e m i a  T e c h n i c z n o - H u m a n i s t y c z n a
B i e l s k o - B i a a

U n i w e r s y t e t  i m .  w .  K l i m e n t a  O c h r y d s k i e g o
S o f i a

O P E W N E J  N I E T R A D Y C Y J N E J  R E C E P C J I
P O L S K I E G O  E K S P R E S J O N I Z M U .

H Y M N W I T Y  B O E , W I T Y  M O C N Y K A S P R O W I C Z A
W  T U M A C Z E N I U  I W A N A  S .  A N D R E J C Z Y N A  I  D O R Y G A B E

I

PRZYJA  ORAZ DUCHOWE KONTAKTY MI DZY JANEM KASPROWICZEM A DOR
Gabe (1888–1983) – bu garsk  poetk  oraz znakomit  t umaczk  literatury pol-
skiej i profesorem Bojanem Penewem (1882–1927), prekursorem polonistyki
bu garskiej nie mog  by  oddzielone od twórczych relacji mi dzy nimi, które
w donios y sposób kszta tuj  recepcj  literatury polskiej w Bu garii. Wyrazem
tego  duchowego zwi zku mi dzy Kasprowiczem, wybitnym przedstawicielem
polskiego modernizmu,  Dor  Gabe jest t umaczenie Hymnów, których ksi ko-
we wydanie ukaza o si  w 1924 r. Temu t umaczeniu, jak i poprzedzaj cym je
publikacjom oddzielnych hymnów w czasopismach literackich jest po wi cona
rozprawa Dora Gabe jako t umaczka i popularyzatorka poezji Kasprowicza Tere-
sy D bek, która stanowi cz  jej ksi ki Twórczo  przek adowa Dory Gabe.

Jakie osobliwo ci t umaczenia Dory Gabe przyci gaj  uwag  polskiej bu ga-
rystki? Zaznaczaj c, e Gabe bezb dnie odczytuje tre ci uczuciowe Hymnów
oraz potrafi wnikn  w odr bno  poszczególnych poematów, D bek wytyka
jednocze nie szereg niedostatków bu garskiej interpretacji. Na brak oddania „ca-
ej specyfiki artystycznej” niektórych hymnów wp ywaj : niewystarczaj co ade-

kwatne przetworzenie poj  chrze cija skich, s abiej zaakcentowana polemika
antychrze cija ska, zredukowana konkretno  w przekazaniu charakterystycznej
dla Kasprowicza naturalistycznej obrazowo ci oraz sposób oddawania specyficz-
nych dla tej cz ci jego twórczo ci archaizmów, a tak e prozaizmów i dialekty-
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zmów. Widoczna tendencja do upoetycznienia hymnów oraz wi ksza ni  wyja-
wiona w tekstach orygina u „d no  do zharmonizowania stylowego” wynikaj
– wed ug badaczki – ze wspaniale opanowanego przez t umaczk  j zyka symbo-
listycznego, na podstawie którego ukszta towana jest wersja bu garska hymnicz-
nych poematów Kasprowicza1.

Konkretna analiza translatorskiej interpretacji Dory Gabe stawia szereg pyta .
Dotycz  one stosunku t umaczenia do pierwowzoru i tym samym problematyzuj
relacje mi dzy dominuj cymi nastawieniami estetycznymi polskiej i bu garskiej
wyobra ni artystycznej w latach 20. ubieg ego wieku, a st d i sposobu obcowania
mi dzy dwoma specyficznymi narodowymi modelami przetwarzania wiata.

Silne przywi zanie przek adów Dory Gabe do obrazowo ci symbolistycznej nie
przejawia si  po raz pierwszy w t umaczeniach Hymnów Kasprowicza. Podobne
nastawienie jest widoczne tak e w interpretowanych przez t umaczk  bu garsk
Sonetach krymskich A. Mickiewicza, w czonych do antologii 
(Poeci polscy), 1921 r. Podporz dkowane tej tendencji jest tak e translatorskie
podej cie do romantycznego poematu Anhelli Juliusza S owackiego. Wspania e
t umaczenie wybranej cz ci sonetowego dziedzictwa Mickiewicza (Do samotno-
ci, Stepy Akerma skie), a tak e kongenialnie przetworzenie (1925 r.) Anhellego

wynika nie tylko z indywidualnego daru t umaczki, ale i z „naturalnie” korespon-
duj cych mi dzy sob : romantyczn  obrazowo ci  orygina u i bliskim interpre-
tatorce bu garskiej j zykiem symbolizmu.

Podstaw  podobnego „zro ni cia si ” wyobra ni twórczej Dory Gabe z poetyk
symbolistyczn  jest wyra na i mocna obecno  symbolizmu w bu garskim mo-
dernizmie, jak równie  jego pe nowarto ciowa oraz d u sza czasowo obecno
ni  nast puj cych po nim awangardowych kierunków, w tym i ekspresjonizmu.

W jakim stopniu jednak artystycznie pokrewny t umaczce styl symb listyczny
wchodzi w dialog z poetyck  intencj Hymnów i z nieobc  im poetyk  ekspresjo-
nistyczn ?

Aby odpowiedzie  na to pytanie, powinni my nie tylko uwzgl dni  obecne
w hymnicznej twórczo ci polskiego modernisty aspekty wiatopogl du ekspre-
sjonistycznego, ale i ich twórcze prze ycie – indywidualne artystyczne docho-
dzenie Kasprowicza do podstawowych zasad estetyki ekspresjonizmu.

Jan Józef Lipski pisze:

Ciekawe, e pocz tki ekspresjonizmu Kasprowiczowskiego s  synchroniczne z analogicz-
nymi zjawiskami w Niemczech, je li nawet nie wyprzedzaj  ich nieco, nie mog  wi c by
uwa ane za rezultat wp ywu ekspresjonizmu niemieckiego na Kasprowicza. Ekspresjonizm
Hymnów wyprzedza pod wielu wzgl dami wyklarowan , dojrza  poetyk  liryki ekspresjoni-
stycznej w Niemczech. Ró ni za  te zjawiska nie tylko odr bno  indywidualno ci artystycz-

1 T. D bek, Twórczo  przek adowa Dory Gaby, Wroc aw, Wyd. PAN, 1969, s. 89–115.
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nej Kasprowicza, lecz równie  organiczny zwi zek jego poezji zarówno z mentalno ci ,
wiatopogl dem i kultur  warstwy, z której wyszed  – ch opstwa polskiego, jak przede

wszystkim z prometejsk  atmosfer  polskiego romantyzmu (nie bez racji krytyka przyrów-
nywa a Hymny do Wielkiej Improwizacji; przy ca ej ró nicy epok, poetyki, postawy, co by si
te  nie s dzi o o stopniu, w jakim Kasprowicz móg  zbli y  si  artystycznie do arcydzie a
Mickiewiczowskiego – tu w a nie szuka  nale y jednego z zasadniczych punktów odniesie-
nia tej poezji). […]

Kasprowicz stworzy  w tym cyklu oryginaln , indywidualn  i w znacznej mierze prekur-
sorsk  wobec przysz ej praktyki ekspresjonizmu poetyk , która cechuje si  ponadto du
zwarto ci  i jednolito ci , i konsekwencj 2.

Nie mo na powiedzie , e d no  Kasprowicza do poznania wiata w duchu
poetyki ekspresjonistycznej jest ca kowicie obca bu garskiej t umaczce polskiego
modernisty. Interesuj cy jest fakt, e podobna sposobno  poetki przejawia si
w a nie w przypadkach jej translatorskiego obcowania ze wzorcami poezji pol-
skiej, których przek ad nasila ekspresyjn  obrazowo  pierwowzoru. Przyk adem
podobnej interpretacji wzorców polskiego romantyzmu mo e by  t umaczenie
fragmentu Ksi gi dziesi tej (Emigracja. Jacek) Pana Tadeusza, który Dora Gabe
publikuje w antologii Poeci polscy pod tytu em  (Burza)3. Zachowanej inten-
cji artystycznej pierwowzoru nie zak óca pomys  t umaczki przekszta cenia obra-
zu rozp tanej burzy w swoist  reminiscencj  jednego z najbardziej zmys owych
opisów z owieszczo panuj cego ywio u natury w poezji bu garskiej – w poema-
cie  (Burza gradowa) Pejo Kraczo owa Jaworowa (1877–1914). Arty-
styczne pokrewie stwo przek adu z bu garskim wzorcem polega na tym, e prze-
k ad bu garski jakby przyg usza niuanse romantycznej kontemplacji natury,
a wyobra enie burzy jako pot nego ywio u natury ust puje w nim miejsca
Jaworowskiemu prze yciu ywio u w wymiarach egzystencjalnej kl ski. Celne
w tym przypadku wydaje si  stwierdzenie, e

[o]ko impresjonisty jedynie dostrzega, ono nie mówi, a tylko przyjmuje pytania, nie odpowia-
daj c. Zamiast oczu impresjoni ci posiadaj  jeszcze jedn  par  uszu, lecz nie maj  ust4.

Podporz dkowanie wyst puj cych w Hymnach Kasprowicza elementów eks-
presjonistycznej wizji wiata poetyce symbolizmu w t umaczeniu Dory Gabe
w wi kszym stopniu wynika z innych przyczyn. Istotne s  tu pewne artystyczne
„ustalenia” w bu garskiej interpretacji poematów polskiego modernisty, poprze-
dzaj ce przek ady naszej poetki.

2 J.J. Lipski, Wst p, w: J. Kasprowicz, Wybór poezji, Wroc aw, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich,
1973, s. LI–LXI.

3 D. Gabe-Penewa, Polski poeti, Sofia, Wyd. Polsko-by garskoto dru estwo, 1921, s. 11–14.
4 H. Bahr, Expressionismus, München, Wyd. Delphin-Verlag, 1920, s. 95–96. Cyt. za: E. Sugarew,

By garskijat ekspresjonizym, Sofia, Wyd. Dyr awno izdatelswtwo „Narodna prosweta”, 1988, s. 45
[je li nie zaznaczono inaczej t um. z j zyka bu garskiego moje – K.B.].
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I I

Pocz tek translatorskiego obcowania z tym dzia em twórczo ci Kasprowicza
zawdzi czamy poecie Iwanowi S. Andrejczinowi (1872–1934), który t umaczy
hymn wi ty Bo e, wi ty Mocny, wydaj c go pod pseudonimem Mich. ekow
( . ) w 1910 r. w numerze 3. pisma „ a” jako

, 5.
Zwi zek przek adu Andrejczina z poetyk  symbolistyczn  nie powinien dziwi .

Andrejczin to jeden z propagatorów symbolizmu francuskiego, który populary-
zowa  w wydawanym w latach 1907–1910 czasopi mie „Iz now pyt”. Jak pisze
Ga zka, Andrejczin „we wczesnej twórczo ci podejmowa  g ównie tematyk
spo eczn , któr  porzuci  na rzecz utrzymanej w duchu modernistycznym liryki
osobistej. […] Nastroje dekadenckie i tematyka mi osna okre laj  charakter jego
poezji. Wypowiada  si  najch tniej w wierszu lirycznym i poemacie proz . Naj-
wa niejsze tomiki: . , 1902 (Pie ni. Nowe wiersze), 1902,

, 1910 (Ksi ga o mi o ci i o kobiecie),
, 1914 (Ksi ga o ukochanej). […] Swoje pogl dy zawar  w tomie

, 1903 (Literatura i ycie) oraz , 1910
(Ksi ga o teatrze). By  aktywnym antologist ”6.

By  mo e naj atwiej by oby scharakteryzowa  przek ad ten jako nie do ko ca
udolny. Taka ocena by aby niedaleka od prawdy. W a ciwie w sposób podobny
post puje Bojan Penew, krytykuj c translatorskie poczynania Iwana Wazowa
w przypadku Sonetów krymskich Mickiewicza7. Surowy s d krytyka nie
uwzgl dnia jednak znacz cej roli przek adów Wazowa dla rozwoju epiki w bu -
garskim yciu literackim w latach 90. XIX wieku. Wprowadzone przez Wazowa
przeobra enia w tekstach poetyckich Mickiewicza koresponduj  z pewnym wio-
d cym nastawieniem ideowym oraz estetycznym w twórczo ci bu garskiego
klasyka. Jest to d enie do ukonstytuowania formy epickiej, której ró norodne
poszukiwania przez twórców bu garskich pod koniec wieku XIX do lat 20. ubie-
g ego stulecia niejedno maj  imi 8. Po wyzwoleniu (1878 r.) spod pi ciowieko-

5 I.S. Andrejczin, Weczerinki i utra, Sofia, Wyd. Zora na D. Kostakiew, 1910, nr 3, s. 265–272.
6 Bu garskie programy i manifesty literackie, wybór, przek ad i opracowanie W. Ga zka, Kraków,

Wyd. Uniwersytetu Jagiello skiego, 1983, s. 51.
7 B. Penew, By garskite prewodi na Krimski soneti, Sofia, Wyd. Kliment Ochrydski, 1926, s. 12–22.
8 „Sen o epopei” w literaturze bu garskiej po wyzwoleniu spod pi ciowiekowego jarzma tureckiego

wi e si  nie tylko z d eniem do stworzenia sensu stricto epopei narodowej (Penczo S awejkow,
Krwawa pie , 1911–1913), lecz tak e z epickim cyklem Wazowa Epopeja zapomnianych (1881–
1884), w którym wielki pisarz narodowy opiewa bohaterów odrodzeniowych oraz bojowników
o niepodleg o . D enie do formy epickiej, jako najbardziej presti owego rodzaju literackiego dla
odradzaj cej si  literatury narodowej, przejawia si  w mistyfikacyjnym dziele Weda S owena (t. I – 1874,
t. II – 1881), jak i w t umaczeniach Wazowa z literatury polskiej (Alpuhary, Epilogu Pana Tadeusza,
Sonetów krymskich). Naruszaj c szereg tematycznych oraz artystycznych cech pierwowzoru, przek a-
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wego jarzma tureckiego forma epicka okazuje si  potrzebna nie tylko dla
twórczego samopoczucia Wazowa i jego wizerunku narodowego wieszcza, lecz
i dla duchowej konsolidacji narodu bu garskiego oraz do po wiadczenia jego
wielowiekowej tradycji kulturowej.

Z perspektywy bu garskiego rozwoju literackiego w du ej mierze oddalony od
pierwowzoru przek ad Andrejczina ma znaczenie dla zachowania oraz wzmocnienia
status quo symbolizmu bu garskiego. Interpretacja bu garskiego poety, która jest
utrzymana w duchu symbolizmu, utrwala pozycj  poezji symbolistycznej, której
estetyczne zasady s  zachwiane przez zainteresowanie wchodz cymi do ycia arty-
stycznego awangardowymi kierunkami, w tym i ekspresjonizmem. T umaczenia
Andrejczina nie osi gaj  spo ecznego odd wi ku, jakim ciesz  si  nast puj ce po
nich interpretacje Dory Gabe Hymnów Kasprowicza, lecz w swoisty sposób przyczy-
niaj  si  do wyra nie zarysowanej po pierwszej wojnie wiatowej tendencji do wyja-
niania istoty modernizmu i rozwa a  nad jego artystycznymi przeobra eniami.

Nigdy wcze niej bu garska literatura nie by a tak ró norodna, jak w tych latach – pisze
z okazji pierwszego dziesi ciolecia XX wieku Edwin Sugarew. – Stare wspó dzia a z no-
wym. T umaczy si  wi cej ni  kiedykolwiek – t umaczy si  równie  rzeczy, które burz  tra-
dycyjny sposób my lenia i skostnia e wyobra enia o warto ciach literackich. Na teatralnych
afiszach nazwisko Wazowa wyst puje obok Strindberga i Przybyszewskiego. […] Wielki
problem, który przed ludzkim rozumem i sumieniem stawia wojna, wymaga swojego na-
tychmiastowego rozwi zania: mier  starych idea ów wymusza powstanie nowych – ich po-
szukiwanie jest krwi  literatury w tych dramatycznych latach. A kiedy w sztuce poszukuje
si  czego  nowego, bez dok adnie okre lonych celów, na wierzch wyp ywa to, co moderni-
styczne i awangardowe – pi tno ka dego okresu przej ciowego9.

W du ej mierze zarysowany rozd wi k mi dzy Kasprowiczowskim orygina em
a t umaczeniem Andrejczina wynika przede wszystkim z opuszczenia tych frag-
mentów w hymnie polskiego twórcy, które s  skoncentrowane na wyrazie ziem-
skiej, realnej ludzkiej niedoli oraz s  poetyckim spojeniem obrazu nieszcz liwe-
go losu z konkretnym cierpieniem cz owieka ze wsi. W tym przypadku Andrej-
czin jakby paradoksalnie potwierdza jeden ze swoich zarzutów wobec literatury
bu garskiej, który wypowiada w manife cie literackim Now  drog  (1907):

Ale jest co  jeszcze, co usilnie domaga si  kultywowania powie ci spo ecznej. J zyk. J -
zyk nasz jest bardzo ubogi pod wzgl dem etymologicznym. My jeszcze nie wiemy, jak rol-
nik, kowal, krawiec, ko usznik, kotlarz… nazywaj  swoje narz dzia. Nie znamy jeszcze tego

dy te jednocze nie mog  by  odbierane jako przyk ad po danej „epizacji” ówczesnej literatury
bu garskiej. Por. K. Bahneva, Metoda przek adowa i ewolucja my lenia poetyckiego. Trzy strategie
translatorskie w przek adach „Sonetów krymskich” Mickiewicza, w: Literatura polska w wiecie, t. 1:
Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Katowice, Gnome, 2006, s. 227–234; K. Bahneva, Sen
o epopei. Na przyk adzie bu garskiego t umaczenia Alpuhary i „Epilogu” Pana Tadeusza, w: Litera-
tura polska w wiecie, t. 2: W kr gu znawców, red. R. Cudak, Katowice, Gnome, 2007, s. 88–102.

9 E. Sugarew, By garskijat…, s. 14–15.
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bogactwa wyra e  figuratywnych, którymi pos uguje si  ka da grupa spo eczna. Nie znamy
nazw ro lin i zwierz t, pos ugujemy si  obcymi10.

Wpisane w modlitewne zwrócenie si  do Boga, wyliczone obawy nieszcz sne-
go indywiduum s  by  mo e zbyt niepoetyckie dla bu garskiego t umacza, który
woli pozosta  przy uogólnionym obrazie zwanym przez niego „sljapata, nesztast-
na Sydba” („ lepy, nieszcz liwy Los”). Tym samym zostaje nierozwini ty istot-
ny dla przedstawienia przez Kasprowicza tzw. „ lepej Doli” plan prawie auten-
tycznego unaocznienia nieszcz , które zagra aj  istnieniu wiejskiego cz owie-
ka. W ten sposób z wariantu Andrejczina odpadaj  wersy, w których podmiot
liryczny konkretyzuje swoje b agalne yczenia do Boga, prosz c go o „rze wi cy
deszcz”, o obron  przed gradem, „który nam zbo e zsiecze, nim dojrzeje”,
o trzymanie „z daleka” pomorów, „które nam bij  / ostatni  krow  z obory!”.
Kr g wyizolowanych przez t umacza fragmentów obejmuje i wersy po wi cone
zaufaniu osoby lirycznej w moc Bo , dzi ki której chwasty k kolu nie zdo aj
zniszczy ytnich k osów, Bóg wstrzyma chmury, które nie zatopi  w ulewie
„snopów w polu”, a mróz nie zwarzy owoców ci kiej ludzkiej pracy11.

Znany bu garskiemu czytelnikowi z poematu (Burza gradowa) Ja-
worowa (1878–1914), jak i z jego poematu  (Na niwie) obraz syzyfo-
wych prac wiejskiego cz owieka tu w du ej mierze jest przekre lony. Bu garski
t umacz, zwi zany przez swoj  poezj  z tendencjami modernistycznymi, woli
okre li  powtarzaj cy si  w niesko czono  tragizm ludzkiej egzystencji nie
w perspektywie konkretu przyziemnego czy socjalnego, a w aspektach ponadczaso-
wych, w wymiarze symbolicznego z a, wyzutego z materialnej bezpo rednio ci.

10 I.S. Andrejczin, Now  drog , w: Bu garskie programy…, s. 55.
11 Wspomniana konstatacja odnosi si  do nast pnych wersów z hymnu wi ty Bo e, wi ty Mocny,

które s  nieobecne w bu garskiej wersji:
Daj spiek ym anom
rze wi cy deszcz!
Nie zsy aj gradu,
który nam zbo e zsiecze, nim dojrzeje…
Nie tra  naszego dobytku
w owcach i koniach!

Trzymaj z daleka pomory,
które nam bij
ostatni  krow  z obory!
Ze yta wyple  sporysze
i chwast k kolu
i w r ku trzymaj te chmury
by si  nie rwa y
i nie topi y w ulewie
snopów w polu
[…]
Niech mróz spó niony nie warzy nam kwiecia (J. Kasprowicz, Wybór…, s. 192.).
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Takie podej cie do tekstu t umaczy te  nast pne pomini cie, które odnosi si  do
– nieuwzgl dnionych w wersji bu garskiej hymnu – drastycznych obrazów roz-
p tanych krwawych ludzkich swarów i bratobójstw:

w synu na ojca zapalczywo  budzi,
wynaturzony gniew,
e syn przed ojcem zamyka swój dom!

Bratu na brata wciska krwawy nó , a nasze siostry i ony
na straszny rzuca srom…

Bezpo rednio koresponduj cy z tym tematem jest obraz Szatana, uosabiaj cy
ywio  z a oraz podleg y jego w adzy ród ludzki. Szatan, przyrównany przez

Andrejczina – podobnie jak u Kasprowicza – do krwio erczego lwa w pustyni
(„A Djawo yt, kato lew iz pustiniata”), zostaje w przek adzie bu garskim, gdy
odpowiada wspólnej symbolizmowi i ekspresjonizmowi sk onno ci do uogólnia-
nia kategorii etycznych. W  fragmencie dotycz cym z owrogich poczyna  Szata-
na zabrak o jednak e hiperbolizowanej wizji jego z owieszczej w adzy nad ludz-
ko ci  (mordy narodów wszczyna), która koresponduje z nastawieniem wyobra ni
ekspresjonistycznej do stwarzania rozleg ych, prawie gigantycznych naturali-
stycznych syntez rozpowszechniaj cego si  z a.

By  mo e nie bez znaczenia dla bardziej rozpowszechnionego („unormowanego”),
mniej abstrakcyjnego ni  w pierwowzorze Kasprowicza, traktowania z a i tym sa-
mym bardziej przybli onego do bu garskiej tradycji ludowej personifikowania
jego istoty jest zamiana obrazu Szatana na figur  Diab a. Wed ug Praktycznego
s ownika biblijnego: „Najlepiej interpretowa  s owo szatan jako okre lenie samej
jego istoty: szatan jest istot  niebiesk  usposobion  wrogo do cz owieka i mu si
sprzeciwiaj c . Z tak rozumianej istoty wyprowadzono dwa teologumena, które
pocz tkowo wi zano z samym Jahwe, a pod wp ywem religii perskiej stopniowo
upersonifikowano”12. S  to „z y duch Jahwe”, duch k amstwa, posta  „wyra nie
ró na od Jahwe” oraz „Szatan” (ju  jako nazwa w asna), który jest przeobra o-
nym gniewem Jahwe. „W ten sposób zosta  zapocz tkowany rozwój, który do-
prowadzi  do pó no ydowskiego uj cia szatana jako wroga cz owieka, a zw asz-
cza jako przeciwnika Boga; z tym uj ciem polemizuje Nowy Testament”13.

W Starym Testamencie „diabe  uchodzi za przeciwnika Boga”, „Bóg jednak ma
[…] w adz ” nad „z ym duchem”. Jako „moc Chaosu (potwór morski)” diabe  usta-
wicznie zagra a „dzie u stworzenia i w postaci pot g politycznych czy jako »wróg«
jednostki (Psalmy) burzy ycie cz owieka pozostaj cego w zbawczej sferze Boga”.
Takie pojmowanie diab a sugeruje ju  interpretacj , w której rol  odgrywa jego

12 Praktyczny s ownik biblijny, opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów pod
redakcj  A. Grabner-Haidera, Warszawa, Wyd. Ksi y Pallotynów, 1994, s. 1264.

13 Tam e.



90     Literatura polska w wiecie. Tom III

„anielskie” pochodzenie: diabe  „uchodzi za anio a, który kiedy  odpad  od Boga
i który stara si  teraz nak oni  ludzi do niepos usze stwa”. Jednak jego „ataki mo na
odeprze  jedynie dzi ki rygorystycznemu pos usze stwu Prawu […]”. Co wi cej,
„wspólnota z Qumran bierze pod uwag  nawet mo liwo  […], e tylko przynale -
no  do wspólnoty qumra skiej, zapewnia wybranie i ocalenie w przysz o ci, kiedy
dozna upadku diabe . W Nowym Testamencie Jezus g osz cy królestwo Bo e
i uobecniaj cy w swym post powaniu przebaczaj c  mi o  Boga jest Tym, który
pozbawia diab a w adzy, chocia  b dzie on jeszcze zagra a  wspólnotom chrze cija -
skim a  do wyst pienia Antychrysta jako moc grzechu, który totalnie okre la cz o-
wieka (J 8,44) i od którego mog  go uwolni  nie »uczynki«, lecz tylko aska Bo a”14.

Wybór Andrejczina nazwania z a – to wybór bardziej „ agodnego”, a zarazem
wyobra alnego, „namacalnego” jego obrazu. Wyst puj ce rysy mitologiczne
w figurze diab a, jak i mo liwo  odniesienia jego istoty do rodowodu anielskie-
go, przyczyniaj  si  do odbierania z a jako kategorii bardziej dost pnej, a jedno-
cze nie kojarz cej si  z mo liwo ci  jej zwalczania, przezwyci enia. Ta ostatnia,
„optymistyczna” perspektywa obezw adnienia wroga Boga pot guje równie
wspomniane rozumienie diab a w Nowym Testamencie:

Szatan i demony […] zosta y, jako straszliwa rzeczywisto  teologicznie personifikuj ca
przeciwnika panowania Boga […], o s t a t e c z n i e  p o k o n a n a  p r z e z  J e z u s a  [podkr.
K.B.]. Jego uczniowie przezwyci aj  z o moc  uznania panowania Boga15.

Obserwowanego odst pstwa t umacza bu garskiego od nazwania z a w hymnie
Kasprowicza nie mo na odizolowa  od niejednokrotnie (Poeta polski, Cechy
podstawowe naszej literatury wspó czesnej) wyg aszanych przez Bojana Penewa
zarzutów wobec literatury bu garskiej, krytykowanej przez niego za brak „filozo-
ficznych i moralno-religijnych motywów”. W tym sensie zmiany translatorskiej
nie mo na tak e wyabstrahowa  z opinii krytyka o przyziemnym i realistycznym
charakterze naszej wiadomo ci literackiej, rzutuj cym na traktowanie tre ci
irracjonalnych oraz metafizycznych:

Znaczna wi kszo  artystów s owa bu garskiego nie zna tragicznej walki o wykreowanie
duszy ludzkiej – nie w asnej, a w ogóle duszy ludzkiej. Niedost pne s  dla nich przepojone
cierpieniem d enia do moralno ci ogólnoludzkiej. Nie znaj  oni z w asnego wewn trznego
do wiadczenia cierpie  przedstawionych w powie ci rosyjskiej dziwaków-nieszcz ników,
nie potrafi cych wyja ni  sobie sensu ycia, cierpi cych, e nie mog  odkry  sensu, szukaj -
cych Boga – w sobie lub poza sob  – i wdawszy si  w autoanalizy i samobiczowanie si ,
w religijne wizje i uogólnienie – prze ywaj cych dobro i z o nie w ich relacji do ycia prak-
tycznego, a jako dwie wrogie si y mistyczne, wci gaj ce cz owieka w sw  odwieczn  walk .
Trzeba przyzna : nasza poezja jest do  uboga w motywy filozoficzne i moralno-religijne.
Wyj tek czyni , i tylko w pewnym stopniu, Penczo Slawejkow, P.J. Todorow i Peju Jaworow

14 Tam e, cytaty ze s. 243.
15 Tam e, s. 1486.
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– trzej nasi pisarze, którzy próbuj  rozwi zywa  problemy psychologiczne i dopracowuj  si
wiatopogl du moralnego. Ale i u nich pierwiastek narodowy bierze gór 16.

Dokonana przez Andrejczina zmiana redukuje, wpisane w obraz Szatana odnosz -
cy si  do starotestamentowego poj cia z a (w tym i do jego relacji z dobrem, np.
dualizm eschatologiczny), „wielkie” tre ci filozoficzne oraz estetyczne (grzech – kara
– nawrócenie – zbawienie), które zostaj  rozwini te, dope nione i w tym sensie
„wyja nione”, w swoisty sposób „zamkni te”, dopiero w Ewangelii. Poprzestaj c
na obrazie Diab a, który jest jakoby zaw onym, zredukowanym przejawem
szata sko ci, t umacz zani a stopie  niezwykle z o onego i niepoddaj cego si
jednoznacznemu filozoficznemu rozstrzygni ciu stosunku mi dzy z em (uj tym
przez Kasprowicza w perspektywie pierwszego grzechu ludzko ci) a ludzkim
cierpieniem. Redukcja rzutuje i na bardziej powierzchowne uj cie wiecznie
otwartego problemu m ki niewinnych oraz odbija si  w mocno st umionych –
w porównaniu z polskim pierwowzorem – poetyckich wyrazach oburzenia z powodu
problemu (nie)zas u onego cierpienia cz owieka. Przeobra enie z a, które poprzez
zamian  Szatana na Diab a zawiera perspektyw  definitywnego pokonania Diab a
– anio a ciemno ci, zdaje si  jednak potwierdza  zaakcentowane przez Bojana
Penewa sta e nastawienie bu garskiej my li artystycznej do wiata pozaziemskie-
go. Nastawienie to wi e si  z artystyczn  prób  przekszta cenia rzeczywisto ci
pozadoczesnej w realno  zrozumia  („czyteln ”), blisk  oraz ziemsk 17.

Je li dalej rozwiniemy paradygmat przyk adów obejmuj cych nieobecno  klu-
czowych fragmentów hymnu Kasprowicza, prze amuj cych wyraz ludzkiego
cierpienia przez skrajnie napi te emocjonalnie, odra aj ce i drastyczne wizje
poetyckie, które przesuwaj  spojrzenie od symbolistycznego „ja” w kierunku
awangardowego „my”18, to mogliby my wskaza  i pomini ty pochód ludzkiej
zbiorowo ci, w poni eniu krocz cej ku nieosi galnemu celowi:

trupimi piszczelami znaczone chor gwie
idziem o g odzie
w ten znojny,
w ten nieszcz liwy czas, w którym konaj  wieki
i wraz si  rodz  nowe

16 B. Penew, Cechy podstawowe naszej literatury wspó czesnej, w: Bu garskie…, s. 113.
17 B. Penew, Uwod, w: By garska literatura. Kratyk istoriczeski oczerk, Sofia, Wyd. Chemus, 1946, s. 13–14.
18 W rodzimej my li krytycznej teoretyczne wyja nienie zamiany „ja” na „my” znajduje swój naj-

pe niejszy wyraz w twierdzeniu Geo Milewa: „Nasz duch, nasze walki, nasze uczucia oraz nasze
d enia, ycie nasze i ca y nasz byt s  cz stk , oderwan  od bytu narodu; odr bny – w ca ej swojej
doskona o ci – wychodzi z ciemnego ona matki – narodu. wiadomo  tego (znana od dawna praw-
da) jest jedynym, co powinno okre la  stosunek do tragedii socjalnej naszego narodu. W a nie to
zbiorowe poznanie, które naznacza swoim pi tnem patologiczno-egoistyczne „ja” i – w imi  ludzko-
ci – oznajmia pokornie, lecz z g bi, »my«: my – naród.”. G. Milew, „Narod – stado”, w: tego ,

Stichotworenija. Poemi. Krytyka, Sofia, By garski pisate , 1980, s. 482.
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na ci sz  jeszcze niedol  –
idziemy, biedn  pochyliwszy g ow ,
jak ten zsieczony las –
idziemy, a kres tak daleki!19

Wykreowana przez Andrejczina wizja marszu wym czonej masy ludzkiej raczej
przypomina niejasno zarysowany obraz beznadziejnie pod aj cej na S d Ostateczny
ludzko ci z wydanego w 1912 r. (dwa lata po ukazaniu si  bu garskiego przek adu
wi ty Bo e…) poematu lirycznego  (Miasto) bu garskiego symbolisty Ni-

ko aja Liliewa (1885–1960) ni  krwawy pochód upokorzonych i cierpi cych ludzi
z hymnu Kasprowicza. Z szeregu refrenowo wyeksponowanych w tek cie orygina u
fragmentów, bezpo rednio po wiadczaj cych nieustanny tragizm egzystencji w wersji
bu garskiej by  mo e najbardziej dobitnie rozbrzmiewa okrzyk: „Kopcie samotny
grób!”. Zaakcentowanie tego krzyku, jak i skoncentrowanie si  na „przylegaj cych”
do obrazu grobu naturalistycznych detali rozk adaj cego si  ludzkiego cia a jest uza-
sadnione. Jego umotywowana obecno  w tek cie Andrejczina wi e si  nie tylko
z poj ciem grobu jako tradycyjnego miejsca ostatniego spoczynku cz owieka, lecz
przede wszystkim z artystyczn  wymow  tych realiów w poezji bu garskiej, która jest
zbie na z poetyckim uj ciem samotnego grobu w hymnie Kasprowicza. My l  tu
o poezji genialnego Christo Botewa (1848–1876): „A potem niechaj wystygn  mi
y y, / Potem niech uschn  w ciemno ciach mogi y!” (Do matki), „Powiedz, matko,
eby o mnie / Pami tali i szukali / Bia ych ko ci mych na ska ach, / Tam gdzie or ów

skalne gniazda, / A mej czarnej krwi na ziemi” (Na po egnanie w 1868 roku), „I ty
tam, kruku, ptaku przekl ty, / Nad czyim grobem tak gro nie kleczesz?” (Powieszenie
Wasy a Lewskiego)20. Mam na my li równie  poemat Pie ni hajduckie Jaworowa:
„A na grobie, oj, nierado , / oj, przekl ta m odo , / krzy  bukowy – krzy  junacki, /
na krzy u ptaszyna. / […] / sen wy ni em, sen proroczy, / ni em o grobowej nocy”21.
Nie mo na tak e nie pami ta  o wierszach Penczo S awejkowa (1866–1912) z tomu
poetyckiego Sen o szcz ciu, w którym podmiot liryczny wi e swoj  przysz o
z nakre lon  wizj  samotnego grobu po ród zak tka niemej pustyni:

Samoten grob w samoten kyt,
pustinia oko o nemee –
az znaja toz samoten kyt
i toja grob samoten de e

(Samoten grob w samoten kyt…)22

19 J. Kasprowicz, Wybór…, s. 196–197.
20 Cytaty pochodz  z wierszy Ch. Botewa pomieszczonych w: Niewidzialne skrzyd a. Antologia

poezji bu garskiej (Od IX wieku do roku 1944), wyb. E. Konstantinow i W. Ga zka, Kraków, Wy-
dawnictwo Literackie, 1987, s. 38–54.

21 P. Jaworow, Pie ni hajduckie, w: Niewidzialne…, s. 131.
22 P. S awejkow, Samoten grob, samoten kyt…, w: Sybrani syczinenija, Sofia, By garski pisate ,

1958, t. 2, s. 169.
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[Samotny grób, samotny k t,
wokó  pustynia niema –
ja wiem gdzie jest ten samotny k t
i ten samotny grób]

W zwi zku z poprzednio wymienionymi odst pstwami od polskiego pierwo-
wzoru nie mog abym nie odnotowa  równie  wyeliminowania tak wa nej dla
wyra enia cierpienia poetyki przyt umionego krzyku, zd awionego g osu oraz
j ku. „Wyj cie” z bu garskiego przek adu wyra enia „a pier  nasza ka” – na
pierwszy rzut oka nieznacz cego i niby ma o wa nego w porównaniu z wy ej
wymienionymi przyk adami brakuj cych cz ci tekstu Kasprowicza – redukuje
istotn  dla ekspresjonizmu estetyk  krzyku, której kultowy wzorzec stanowi
obraz Edvarda Muncha Krzyk. Co wi cej, kanie to jakby wskrzesza w pami ci
s owa Psalmisty: „Z g boko ci wo am do Ciebie, o Panie”23. kanie piersi, po-
dobnie jak w wierszu G os Herberta, by  mo e jest rozpaczliwym poszukiwaniem
g osu niemego wiata i tym samym przypomina, e jeste my g usi, „napi tnowani
kalectwem” i e „musimy zatem / wzi  si  pod r k  / i  przed siebie / ku no-
wym widnokr gom / ku skurczonym gard om / z których wydobywa si  / niezro-
zumia e bulgotanie”24. Przywo ajmy jeszcze raz s owa H. Bahra:

Oko impresjonisty jedynie dostrzega, ono nie mówi, a tylko przyjmuje pytania, nie odpowia-
daj c. Zamiast oczu impresjoni ci posiadaj  jeszcze jedn  par  uszu, lecz nie maj  ust. Ponie-
wa  cz owiek epoki bur uazyjnej nie jest niczym wi cej ni  uchem, ws uchuje si  on w wiat,
lecz nie dotyka go tchnieniem. On nie ma ust, sam jest niezdolny do mówienia, do os dzania
wiata, wyra ania prawa ducha. A ekspresjonista otwiera usta ludzko ci – ona wystarczaj co

d ugo tylko s ucha a i milcza a, teraz pragnie na nowo wyrazi  odpowied  ducha25.

By  mo e Iwan S. Andrejczin, „skuszony” tytu owym zwróceniem si  do Boga
( wi ty Bo e, wi ty Mocny), wielokrotnie powtarzaj cym si  w formie refrenu
w tek cie hymnu, chce poprzesta  przede wszystkim na modlitewnej rozmowie
z Panem, ze wi tym, Nie miertelnym, Mocnym Bogiem. Nie zapominajmy, e
hymn Kasprowicza, który w duchu chrze cija skiej modlitwy utwierdza si
opatrzno ci i aski Bo ej, wyrasta ze „starej, b agalnej pie ni ko cielnej prosz cej
Boga o ochron  przed kl skami. Pie  ta bywa te  nazywana »Suplikacj «, jako
najbardziej znana spo ród szeregu ko cielnych pie ni b agalnych obj tych t
nazw ”26. W tym sensie takie prze ywanie Boga jest umotywowane nie tylko
ideowym nastawieniem hymnu Kasprowicza, ale jest zbie ne z pewn  artystycz-
n  lini  bu garskiego symbolizmu. Mam tu na my li poezj  Niko aja Liliewa,

23 Psalm CXXX, 1, w: Biblia to jest ca e Pismo wi te Starego i Nowego Testamentu, Warszawa,
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1985, s. 582.

24 Z. Herbert, Hermes, pies i gwiazda, Wroc aw, Wydawnictwo Dolno l skie, 1997, s. 18.
25 H. Bahr, Expressionismus, s. 95–96. Cyt. za: E. Sugarew, By garskijat…, s. 45.
26 J. Kasprowicz, Wybór…, s. 183.
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która obfituje w przyciszone i pokorne poetyckie modlitwy, wznoszone do Boga
poszukiwanego przez cierpi cy podmiot liryki tego symbolisty jako wiecznie
ywa ostoja ludzkiego ducha.
Polska tradycja literacka, na podstawie której w du ym stopniu Kasprowicz

w swoich hymnicznych poematach kszta tuje i rozwija temat grzeszno ci rodu
ludzkiego, jak i wizj  jego bezgranicznego cierpienia oraz trudnego pojednania
si  z tragizmem istnienia, daje jednak inne duchowe wymiary interpretowanej
relacji: cz owiek – Bóg. Dialog mi dzy cz owiekiem a Bogiem, podczas którego
zostaje utwierdzona moc woli Bo ej, jest niewyobra alny bez tragicznych prze-
y  renesansowego „ja” w Trenach Kochanowskiego, sceptycznie rozwa aj cego

o opatrzno ci Bo ej. Tak e twórcze poznanie Bo ego gniewu, ale i Jego aski jest
niemo liwe bez ich dramatycznego problematyzowania przez cz owieka polskiego
romantyzmu – bez tragicznego buntu Konrada w cz ci III Dziadów. Do tej aktywnie
rozwa anej oraz twórczo prze ywanej przez poprzedników Kasprowicza idei Boga
Hymny polskiego modernisty dodaj  nowe ideowe i estetyczne akcenty.

Kasprowicz uspo ecznia relacj  cz owiek – Bóg, jest to tendencja, która tradycyjnie
o ywia twórczo  polskiego modernisty. W podobnie realizowanym po pierwszej
wojnie wiatowej w literaturze europejskiej nurcie socjalizacji podstawowych egzy-
stencjalnych relacji dochodzi do g osu aktywna pozycja podmiotu lirycznego, lecz
tak e przeobra ony status twórcy, który jest „manifestacj  zbiorowej narodowej du-
szy, wyrazem narodowej duszy, prorokiem narodowej duszy”27. Polski poeta poszu-
kuje istoty bole nie nurtuj cego go zwi zku mi dzy cz owiekiem a Bogiem na pod-
stawie wizji ludzkiej zbiorowo ci, tragicznie wyznaj cej wiar  w opatrzno  Bo
albo koncentruje t  interesuj c  go relacj  w obrazie cz owieka, (nie)sprawiedliwie
zranionego gniewem Boga, a nast pnie mi osiernie przez Niego ob askawionego,
poddanego Jego asce. Dramatycznie prze yte poszukiwanie Boga emanuje w na-
rodzinach jednego z najwspanialszych obrazów w hymnicznej poezji Kasprowicza.
Jest to obraz otwieraj cy hymn wi ty Bo e…, którego pierwsze wersy ewokuj
obraz miertelnie zranionego oraz skrwawionego przez blask s o ca oka cz owieka,
a w dalszych wersach utworu, jak i w partiach fina owych, obraz odbicia oka ludz-
kiego w l ni cym w „obramieniu Trójk ta” oku Bo ym:

Skrzyd ami trzepoc
jak ptak ten nocny,
któremu okiem kazano skrwawionem
patrze  w blask s o ca…
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
w obramieniu Trójk ta
Twe oko l ni
nad w g em niebia skiej bramy…

27 G. Milew, G awata mi – kyrwaw fener s raztroszeni styk a, w: tego , estokijat prysten, Stara
Zagora, Wyd. Wezni, 1920. Cyt. za: E. Sugarew, By garskijat…, s. 57.
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[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Ty Nie miertelny,
proch gwiazd przesypuj w Swej klepsydrze z otej

i p ód ywoty,
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
aby tak wysch y, jak za,
któr  ju  oko me p aka  nie mo e;28

Oko Bo e wype niaj ce Trójk t – symbol Trójcy wi tej jest powo ane do
przenikni cia istoty wiata i opatrzno ciowego czuwania nad nim. Jako symbol
opatrzno ci, oko Bo e wyra a pe ni , ca o  obecno ci Boga. Wpisana w obra-
muj cy go Trójk t idea jedno ci jest kontynuacj  oznaczenia wiat a (s o ca)
w przedchrze cija skich symbolach, wyra aj cych jednocz c  si yciodajnej,
s onecznej jasno ci i ciep a.

Trójk t, w przeciwie stwie do czworoboku odznaczaj cego si  stabilnym spokojem, wy-
wo uje wra enie ycia i ruchu. W staro ytno ci by symbolem wiat a, dlatego lampy i lichta-
rze najcz ciej mia y trzy nó ki albo wisia y na trzech a cuszkach.

Trójk t równoboczny, którego lini  stanowi jedno  trzech takich samych wielko ci, sta
si  symbolem trój-jedynego Boga. Poniewa  w trójk cie tym ka dy bok jest elementem po-
rednicz cym i jednocz cym dla dwóch pozosta ych, owa troisto  ukazuje si  jako j e d -

n o  [podkr. K.B.].
Wed ug wiadectwa w. Zenona z Werony w pierwszych wiekach chrze cija stwa wr -

czano neofitom medale albo enkoliopony z wyrytym trójk tem. Znak ten mia  przypomina
chrze cijanom, e zostali ochrzczeni w imi  Trójcy Przenaj wi tszej. Trójk ty takie, nieza-
le nie od formy, zawsze s  po czone z monogramem Chrystusa albo z  i , by  mo e
w nawi zaniu do s ów z Listu do Kolosan; „W nim bowiem mieszka ca a Pe nia: Bóstwo” (2,9).

Od redniowiecza trójk t, jako symbol Trójcy wi tej, bywa  niekiedy otaczany wie cem
promieni podobnym do s o ca, najcz ciej jednak wyst powa  w powi zaniu z innymi symbo-
lami (r ki Bo ej, oka opatrzno ci Bo ej, go bicy – symbol Ducha wi tego, tetragramem)29.

Je li dla ikonicznego wyobra enia bosko ci w staro ytno ci oraz w chrze cija -
stwie obraz jedynego wszechwidz cego oka bo ego jest obrazem naturalnym30, to

28 J. Kasprowicz, Wybór…, s. 183–189.
29 D. Forstner OSB, wiat symboliki chrze cija skiej, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1990,

s. 58–59.
30 „Wiele ludów staro ytnych uwa a o oko za symbol boga-s o ca. Z tej racji, e s o ce istnieje dla

wszystkich ludzi, wszystko, co istnieje, obdarza swoim wiat em, przenika swoimi promieniami przez
najmniejsz  szpark , nasuwa si  my l, e nic nie mo e si  przed nim ukry , e widzi wszystko. Egip-
cjanie przedstawiali Ozyrysa pod obrazem oka spoczywajacego na berle o kszta cie skrzywionej laski.
Oko oznacza wszechwiedz , ber o – w adz  panuj cego (por. Cyryl Aleksandryjski, Adversus libros
athei Juliani IX). Asyryjczycy przedstawiali oko s oneczne ze skrzyd ami (skrzyd a – promienie; takie
samo wyobra enie znajdujemy u Mt 3,20). Grecy wyra ali my l, e bóg-s o ce widzi wszystko,
nadaj c mu przydomek… , tj. wszechwidz cy, wszystko obejmuj cy wzrokiem. Tak zwany
Hymn orficki wielbi go jako »kr ce woko o oko wiata, oko sprawiedliwo ci i wiat o ycia«.
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skoncentrowanie si  na ludzkim oku jako pojedynczym wyrazie naszego wzroku,
jako jedynym oznaczeniu ludzkiego spojrzenia, kojarzy si  z deformacj , z ka-
lectwem, z naruszeniem naturalnych proporcji ludzkiego wizerunku i zmys ów.
Mo liwo  odczytania obrazu skrwawionego ludzkiego oka, które „zachodzi
mg ”, jako uogólniaj cego nazwania dualnej formy „oczy” wi e si  równie
z mo liwo ci  odniesienia tego  obrazu do kolejnych poetyckich znaków ducho-
wo i fizycznie rozbitego cz owieka, do jego wypaczonej cierpieniem figury
i dysharmonicznego ludzkiego oblicza:

A oko moje zachodzi mg
która jest skonem
i mego serca, i duszy mej!31

Deformacja jest podstawowym wyrazem artystycznym ekspresjonizmu. W da-
nym przypadku takie podej cie poetyckie rozbija przyrodni  dualno  ludzkich
oczu, narusza ich ca o  oraz jedno  i, rozstrajaj c ich harmonijne istnienie, eks-
ponuje bolesny sens elementu pojedynczego, fragmentu naturalnej ca o ci. Podobne
fragmentaryczne ukazanie ludzkiej postaci kojarzy si  z rol  fragmentu, istota któ-
rego („minimum rodków”, „zag szczenie”, „synteza”) konstytuuje filozoficzny
i estetyczny sens tak zwanej przez Geo Milewa (1895–1925) „nowej sztuki”32.

Podobnie rozumieli go Rzymianie. Wyra enie »oko wiata«, u yte na okre lenie s o ca, pobrzmiewa
jeszcze w chrze cija stwie, u w. Ambro ego (por. Ambro y, Hexaemeron IV 8). Pismo wi te
pos uguje si  obrazem oka jako symbolem wszechwiedzy, czujno ci i ojcowskiej troski Boga (por. Za
3,9; 4,10), ale tak e jako symbolem Jego badawczego spojrzenia s dziego: »Oczy Pana nad s o ce
dziesi  tysi cy razy ja niejsze, patrz  na wszystkie drogi cz owieka i widz  zak tki najbardziej
ukryte« (Syr 23,19). […] J zyk starochrze cija ski i sztuka starochrze cija ska potwierdzaj , jak
przejmuj cy by  wyraz oczu Chrystusa. Abercjusz, biskup z Hierapolis (II w.), w napisie nagrobnym
nazywa siebie uczniem »niepokalanego Pasterza, […] który oczy ma wielkie dosi gaj ce wszystkie-
go« (Napis nagrobny Abercjusza, tekst napisu, prze o y  ks. J. Bilczewski, w: A. Buber S.J., Antolo-
gia patrystyczna, Kraków 1966, s. 489), a Klemens Aleksandryjski przedstawia Syna Bo ego jako
Tego, który »ca y jest wiat em, pochodz cym od Ojca, ca y jest okiem«. (Kobierce VII 5, 1, prze o-
y a J. Niemirska-Pliszczy ska, w druku)” (D. Forstner OSB, wiat…, s. 347–348).

31 J. Kasprowicz, Wybór…, s. 183.
32 „Fragment jest dzieckiem nowej epoki – nowej literatury, nowej sztuki – pisze Geo Milew

w swoim artykule Fragment (1919) –
Literatura antyczna zna fragment jedynie jako aforyzm moralistyczny: Epiktet i inni.
Romantyzm zna filozoficzno-krytyczny fragment Novalisa i Friedricha Schlegla.
Epoka wspó czesna jednak zna fragment we wszystkich sztukach: poezji, malarstwie, muzyce, teatrze.
Fragment jest dzieckiem nowej sztuki. Nowa sztuka jest fragmentaryczna. Niepe na lub: niedope niona wyja-

niaj cymi szczegó ami bezpo redniej logiki.
Nietzsche: »Mówi  i nie mam czasu udowadnia «. Przyczyna fragmentu: »Moj  dum  jest powiedzie  w dziesi ciu

zdaniach to, co ka dy inny powiedzia by w ca ej ksi ce – czego ka dy inny nie powiedzia by w ca ej ksi ce…«.
Mallarmé: »Tam, gdzie jest d enie do stylu, b dzie wiersz«.
Wiersz jest fragmentem. Styl prowadzi do fragmentu. Albowiem styl jest syntez . Syntez  my li i syntez rod-

ków. Zag szczeniem.
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W szerszym planie kierunków awangardowych (obejmuj cym równie  do-
wiadczenie surrealizmu), wykonana przez polskiego modernist  „wiwisekcja”

organów ludzkiego wzroku przypomina o kultowym pocz tku filmu Luisa Buñuela
Pies andaluzyjski, aktualizuj c obraz rozcinanej brzytw renicy ludzkiego oka.
Poetycki „chwyt” Kasprowicza, rozdwajaj cy obraz oka mi dzy postrzeganiem
go jako uogólniaj cym wyrazem formy dualnej, a jej nienaturalnym rozbiciem,
wyjawia ch  dramatycznego „rozegrania” relacji mi dzy przyj tym uogólnionym

Dla osi gni cia swego celu – efektu artystycznego – sztuka u ywa minimum rodków.
Minimum rodków: zag szczenie: fragment: styl.
Nie tylko jedna fragmentaryczna my l – aforyzm – jest fragmentem.
Dzi  ca a sztuka jest fragmentaryczna. Styl prowadzi do fragmentu.
Styl: synteza: fragment.
Sztuka: styl: fragment.
Styl, kra cowo doskona y, rodzi fragment. Styl stwarza efekt artystyczny.
Dlatego: fragment, sztuka fragmentaryczna posiada wielk  moc.
Fragment oznacza: nie powiedzie  wszystkiego. Nie zwi za  wszystkich odr bnych cz ci logicznymi pomostami.
Logika jest analiz .
Sztuka jest syntez : fragmentem. Utwór artystyczny zbudowany jest nie z jasnych elementów logicznych, lecz

z odleg ych asocjacji psychologicznych. Im odleglejsze s  te asocjacje, tym bardziej fragmentaryczna jest sztuka.
Bardziej porwana – z logicznego punktu widzenia: bardziej zag szczona – z punktu widzenia stylu.

[…]
[…] Obraz logiczny osi ga si  zawsze poprzez bezpo redni  analiz . Rezultatem jest: adekwat rzeczywisto ci:

nie-sztuka.
Sztuka poszukuje i wydobywa z rzeczy ich esencj ; nie rzeczy – a esencj  rzeczy; nie fakty – a sens faktów: syntez .
Wniosek: sztuka jest subiektywna. W przeciwie stwie do rzeczywisto ci logicznej – obiektu – i jego analityczne-

go adekwatu: eposu obiektywnego. Sztuka jest subiektywna: – liryk .
[…]
Liryka: asocjacja: synteza: subiektywno .
Liryka jest sztuk  nowej epoki. Nowa epoka odrzuca obiektywn  sztuk  staro ytno ci.
[…]
Sztuka liryczna pos uguje si  aluzj  faktów – symbolami, powi zanymi z sob  asocjacj . Niemo liwa jest jaka-

kolwiek drobiazgowo  obrazu. Fragment.
[…]
Im wra liwsza, ch onniejsza i zdolna do skojarzenia rzeczy poprzez asocjacje, poprzez aluzj  ich sensu – poprzez

intuicj  – staje si  dusza, tym bardziej fragmentaryczna b dzie sztuka.
Rozwi zanie zagadki: poezja wspó czesna – sztuka wspó czesna w ogóle – wydaje si  ciemna, niejasna, gdy  jest

fragmentarycznym po czeniem odleg ych asocjacji, powi zanych z sob  w oparciu o intuicj .
Sztuka wspó czesna jest ciemna dla ciemnych dusz – dla dusz pozbawionych intuicji; dla dusz mog cych percy-

powa  jedynie fakty – materi  faktów, a nie sens tych e faktów.
A sztuka poszukuje i dobywa z faktów – z rzeczy – ich sens i przeobra a fakty i rzeczy – poprzez intuicj  – w symbole.
Sztuka – czy to »symbolizm« (w poezji), czy »ekspresjonizm« (w malarstwie) – pos uguje si  rzeczami jako in-

tuicyjnymi symbolami; symbolami uciele niaj cymi sens, esencj  rzeczy. Dlatego sztuka nie mo e by  nigdy
realizmem: – tzn. jasnym, obiektywnym, logicznym powi zaniem samych rzeczy. Jest ona subiektywnym po cze-
niem symboli. Dlatego jest »niejasna« – »ciemna« – i fragmentaryczna.

Tylko we fragmencie mo e zosta  zawarty, zsyntetyzowany – sens rzeczy. Za ró norodno ci  i ogromn  liczb
rzeczy kryje si  ich sens; za drobiazgowo ci ; za maximum materii, form i faktów. Sztuka musi ograniczy  to
maximum, odrzuci  szczegó owo  – i ukaza  sens (ide  platoniczn ) skryty za maximum rzeczy i faktów. Oznacza
to: zmniejszenie liczby rzeczy i faktów, którymi si  pos uguje – przekszta cenie elementów rwalnych w symbole.

Minimum rodków: fragment.”
G. Milew, Fragment, w: Bu garskie programy…, s. 82–85.
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nazwaniem ludzkiego organu przyjmowania wiat a i wszystkich obrazów wiata
zewn trznego, a okre leniem destrukcyjnym, rozszczepiaj cym jego przyrodnie
jestestwo. Ten poetycki obraz w swoisty sposób problematyzuje nie tylko przy-
rodnicz  fenomenalno  ludzkich oczu, lecz i rozumienie wzroku oraz widzenia
jako fenomenu kultury:

Widzeniu nadawano w kulturze greckiej znaczenie religijne i, odwrotnie, religi  greck
mo na traktowa  jako religi  ogl du. (od – widz ) nazywano trzeci i ostatni
stopie , którego dost powali wtajemniczeni w misteria eleuzyjskie33.

Bolesna operacja w poetyckim uj ciu hymnu Kasprowicza wzmacnia poczucie
egzystencjalnego tragizmu. Jego skoncentrowanie si  w obr bie cz ci, nienatu-
ralnie oddzielonej od ca o ci, przyczynia si  do „zag szczenia” pos ania impera-
tywu etycznego oraz do wzmocnienia humanistycznego przes ania. Bole nie
wyeksponowane oko cz owieka, które jest symbolem wewn trznego, duchowego
ogl du, nazwanego przez Platona „okiem duszy”34, jest wiadectwem psychicznej
traumy ci ko chorej i g boko zranionej duszy ludzkiej.

Andrejczin pod a jednak innym torem. By  mo e równie  ze wzgl du na
pewny niedo cigniony wzorzec poetycki symbolizmu bu garskiego. Jest to wiersz
Pejo Jaworowa  (Prze liczne twe oczy). D enie podmiotu lirycz-
nego do poznania idealnej harmonii odbija si  w obrazie oczu – zwierciad a du-
szy. W a nie artyzm tego niepowtarzalnego tekstu poetyckiego („Prze liczne
twoje oczy. Dusza dziecka p ocha. / W dwojgu prze licznych oczach – muzyka –
promienie”35), którego d enie do poznania idealnej harmonii odbija si  w obra-
zie oczu – zwierciad a duszy, jak i wielokrotnie opiewane przez naszego poet
symbolist  oczy wymarzonej ukochanej (np. porównanie oczu do niebios
gwiezdnych – „Oczite ti sa zwezdni nebesa”) w wierszu E a! (Przyjd !)36, czy
spogl danie w oczy lubej („wpatrzony w ukochane twe oczy”) z wiersza 

 (Przyjdziesz w bieli)37 okazuj  si  wa ne dla Andrejczina.
W zwi zku z zaznaczonym rozdwojeniem formy dualnej „oczy” mog  tylko

przypomnie , e nawet w swoich najbardziej tragicznych prze yciach osoby
lirycznej w poezji Jaworowa nie dochodzi do wyodr bnienia ludzkiego oka jako
metonimicznego wyrazu ludzkiego tragizmu. W poemacie (Noc) wyrazem
cierpi cego istnienia s  bezskutecznie poszukuj ce sennego wytchnienia „p on ce
oczy” lirycznego „ja”; w wierszu Dnie w nocy „bezdenne piek o zionie / Od spoj-
rze  oczu”, w  (Nie bud cie jej) zasypiaj ca na onie nocy

33 D. Forstner OSB, wiat…, s. 347.
34 Tam e.
35 P. Jaworow, Prze liczne twoje oczy, w: Niewidzialne…, s. 135.
36 P.K. Jaworow, Sybrani syczynenia, Sofia, By garski pisate , 1977, Tom pyrwi, s. 140.
37 P. Jaworow, Przyjdziesz w bieli, w: Niewidzialne…, s. 143.
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bezdomna dusza jest upodobniona do osieroconego dziecka, które „zamkn o
oczy i agodnie si  u miecha” (zatwori o oczy / i krotko se usmichwa). Podobny
jest obraz rozmarzonej i milcz cej duszy oraz obraz oczu, z których cicho kapi
zy w  (Zwiastowanie)38, natomiast w 

(W godzinie b kitnej mg y) oczy osoby lirycznej ogl daj  bawi ce si  za oknem
dzieci, których figury kojarz  si  z wi dn cym kwiatem: „Edin li cwiat pred
moite oczy uwiahna?” („Czy nie zwi d  ju  niejeden kwiat na oczach moich?”)39.

Przyk ady te, jak i wiele innych, których przytoczenie ilustrowa oby podsta-
wowe wzorce poetyckie czo owych przedstawicieli bu garskiego symbolizmu,
nie mog  nie wp ywa  na decyzje translatorskie t umacza. Redukuj c aspekty
nieprzyjaznego symbolizmowi, zdeformowanego, sfragmentaryzowanego ludz-
kiego oblicza, Andrejczin podporz dkowuje swój przek ad bardziej estetycznej
koncepcji osobowo ci ludzkiej. „Dla ekspresjonistów charakterystyczny jest
etyzm, a wi c prymat warto ci moralnych, jak dla symbolistów estetyzm”40.
Zgodnie z t  zasad  symbolistycznego obrazowania, wspomniany obraz „okiem
[…] skrwawionym” jest przetransformowany w „s oczy ot kryw obleni”
(„oczami oblane krwi ”). Za  jeden z nast pnych wersów: „A oko moje zacho-
dzi mg ”41, który kontynuuje mo liwo  skoncentrowania cierpienia w obr bie
ludzkiego oka, zostaje przeobra ony w „Oczite mi myg a zasti a”42 („Oczy
moje przes ania mg a”).

Mocno „zautoryzowany” przek ad Andrejczina narusza dialog mi dzy Bogiem
a cz owiekiem, niezwykle interesuj co wywiedziony przez Kasprowicza na pod-
stawie obrazowej relacji: oko ludzkie – oko Bo e. Wersja bu garska w ogóle
eliminuje fragment dotycz cy oka Bo ego l ni cego w obramowaniu Trójk ta,
a poprzednio zacytowane fragmenty, odnosz ce si  do zachodz cego mg  oraz
skrwawionego oka cierpi cego cz owieka, przybieraj  nast puj cy wyraz:

Bezpomosztno az udriam s krila,
kat nosztna ptica, kojato gleda
na skynczewija bliasyk
s oczi ot kryw obleni…
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Oczite mi myg a zasti a,
i taz myg a e gibe  za syrceto,
za duszata smyrt e taz myg a.

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ]

38 P.K. Jaworow, Sybrani…, s. 179.
39 P. Jaworow, W godzinie b kitnej mg y, w: Niewidzialne…, s. 144.
40 Wst p, w: J. Kasprowicz, Wybór…, s. LX.
41 J. Kasprowicz, Wybór…, s. 183.
42 J. Kasprowicz, Sweti Bo e, Sweti Krepki w: Weczerinki…, s. 265.
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Da sychnat kato sy zi w oczite,
koito wecz ne mogat i da p aczat,
i da umirat kato mene43

Kontynuuj c przyk ady dotycz ce poetyckiego przeobra enia w bu garskim
przek adzie, które niepotrzebnie estetyzuj  tekst polskiego orygina u, trzeba nie-
w tpliwie wskaza  równie  zamian  wyra enia „me wargi” w wersach: „Dlacze-
go moje li wargi / maj  wyrzuca  krwaw  pie ?!” na „moite usta” („moje usta”):
„zaszczo sa  ot moite usta / pesen kyrwawa e gly na da izliza?”44.

Pierwsze wyra enie, które jest zwrócone w stron  bardziej wyszczególniaj ce-
go i zmys owego wykrzykni cia krwawej pie ni („Dlaczego moje li wargi / maj
wyrzuca  krwaw  pie ?!”)45, kojarzy si  z fizycznym odczuwaniem oraz eks-
plozywnym „wyrzucaniem” ludzkiego bólu we wspomnianym obrazie Muncha
Krzyk, natomiast druga fraza odnosi niewyartyku owany wyraz ludzkiego dra-
matu do bardziej ogólnie oraz neutralnie nazwanego organu ludzkiej mowy.

Z tej perspektywy budzi ciekawo  dostosowywanie przek adu do wa nych
wzorców zachodnioeuropejskiego modernizmu – na przyk ad do znanego po-
ematu Kruk Edgara Allana Poego. Wprowadzony przez I.S. Andrejczina obraz
kruków (zamiast „kracz cej wrony” w polskim pierwowzorze), rozsypuj cych
dziobem „zmar e próchno” pochy ych krzy ów na rozdro ach, tu w swoisty spo-
sób uogólnia recepcj  kultowego utworu ameryka skiego modernisty. Niezale -
nie od faktu, e bu garskie t umaczenie poematu Kruk (The Raven, 1845) pojawia
si  prawie dziesi  lat po opublikowaniu Sweti Bo e, Sweti Krepki, utwór Poego
jest znany przedstawicielom symbolizmu bu garskiego. Przenikaj ce do ich twór-
czo ci cytaty albo parafrazy Kruka46 utrwalaj  niesamowicie oryginalnie uj ty
w utworze E.A. Poego ywio  wszechobecnego z a oraz jego rol  jako czynnika
determinuj cego ludzkie istnienie. Ten interesuj cy artystyczny odd wi k intencji

43 Tam e, s. 265–272.
44 Tam e, s. 266.
45 J. Kasprowicz, Wybór…, s. 184.
46 Wed ug N. Nankowa, autora Motiwyt „Nevermore” na Edgar Allan Poe i bygarskata simwoli-

styczna poezija (Motyw „Newermore” Edgara Alaina Poego i bu garska poezja symbolistyczna), wio-
d cy w tek w poemacie ameryka skiego modernisty jest widoczny w wierszu D. Debeljanowa
Nevermore, w poemacie Jaworowa Szepot nasame (Osamotniony szept) oraz w wierszu Trajanowa
Ty en priwet (Smutne pozdrowienie), opublikowanego w trzech wariantach w: 1909, 1912 oraz
w 1928 r. Trajanow jest tak e autorem tekstu lirycznego Lenora, po wi conego pami ci E.A. Poego.
Tekst ten, opublikowany w tomie poetyckim Panteon (1934), stanowi swobodn  poetyck  interpreta-
cj  utworów Poego Kruk oraz Lenore (Lenore, 1844–1849), a w drugiej i trzeciej zwrotce konkretnie
nawi zuje do motywu „Nevermore”. Interesuj ce spostrze enie Nankowa dotyczy sparodiowanej
obecno ci tego motywu w opowiadaniu Sy za M adenowa Elina Pelina (1877–1949) oraz dokonanego
przez tego  autora t umaczenia (z rosyjskiego) poematu Kruk. Por. N. Nankow, Motyw…,
http://www.liteos.de./nikita.htm.
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twórczej Poego znajduje najbardziej wyra ne brzmienie w wierszu Dimczo De-
beljanowa (1887–1916) Nevermore (ukazuj cego si  w trzech wersjach w 1907,
1908 i 1910 r.) i w tym sensie wydanego przed publikacj  znanego przek adu

 (Kruk) Georgiego Michaj owa, który w 1919 r. prezentuje poematy
ameryka skiego pisarza w  (Pierwsza ksi ka) z wydawniczej serii

i (Ksi ki dla bibliofilów) czasopisma „ ”. Dowodem
poszukiwanego przez Debeljanowa zwi zku z ideowym wiatem obcego wzorca
poetyckiego jest fraza „nikogda wecz” („Nigdy wi cej”), która, powtarzaj c ty-
tu owy wyraz, koncentruje swoj  uwag  na wybijaj cym si  obrazie z owieszcze-
go ptaka albo ducha demona („ptica ili duch na Demon”)47.

Tak naprawd  zmiana, której dokonuje Andrejczin, wymieniaj c obraz kracz -
cych wron na figury z owrogich kruków, jest w pewnym sensie umotywowana
obrazowym uj ciem z a w tek cie Kasprowicza. Tekst ten rozdwaja poetyckie
uj cie panosz cego si  na wiecie z a, odnosz c go w nast pnych partiach po-
ematu w a nie do makabrycznej wizji kr cych kruczych stad, które „ dliwie
ch on ” roznosz cy si  nad ziemi  „ miertelny wiew”:

zg odnia ych kruków kr  stada
chmura ciemniona
i wysun wszy dzioby,

dliwie ch on
ten wiew, który idzie od ziemi
truj cy miertelny wiew…48

Podobne obrazowe rozdzielenie z a jest charakterystyczne dla polskiej tradycji
literackiej i konkretnie – dla polskiego modernizmu. Interesuj cym przyk adem
jest tytu  znanego opowiadania eromskiego Rozdziobi  nas kruki, wrony, który
eksponuje rozwini ty w utworze naturalistyczny obraz nieurzeczywistnionego
i skazanego na samotno  buntu.

Artystyczne opowiedzenie si  bu garskiego przek adu za mroczn  figur  kru-
ka jest powi zane z obrazem kracz cego kruka w znanej elegii Christo Botewa
(1848–1876) (Powieszenie Wasyla Lewskiego).
Emanuj ca z obrazu ptaka z owró bno  oraz odraza koresponduj  z atmosfer
narodowej a oby z powodu utraty wi tej dla Bu garów postaci Wasi a Lew-
skiego49. Tej mierci towarzyszy na zawsze upami tniona (tak e w bu garskiej
wiadomo ci pozaliterackiej) posta  kruka, ptaka przekl tego oraz figury gro -

nych kruków:

47 E.A. Poe, Garwanyt, prew. G. Michaj ow, http://www. de-zorata.de//forum/index.php?topic=16.0.
48 J. Kasprowicz, Wybór…, s. 186–187.
49 Wasi  Iwanow (pó niej Lewski) (1837–1873), legendarny bojownik o wolno  Bu garii, zwany

tak e Aposto em Wolno ci. Schwytany przez Turków, w 1873 r. by  stracony przez powieszenie.
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O, matko moja, mi a, rodzona,
Czemu tak rzewnie, a o nie p aczesz?
I ty tam, kruku, ptaku przekl ty,
Nad czyim grobem tak gro nie kraczesz?
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
I kracz  kruki gro nie, z owieszczo,
Wycie psów, wilków na pola leci,
Starcy si  modl  kornie do Boga,
P acz  niewiasty i kwil  dzieci.50

I I I

Wyodr bnion  sk onno  do odczytania hymnu wi ty Bo e, wi ty Mocny
w duchu poetyki symbolistycznej rozwija nast pna bu garska interpretacja utworu
Kasprowicza, zrealizowana przez Dor  Gabe i zatytu owana 
( wi ty Bo e). Wykorzystanie elementów estetyki symbolizmu wi e si  tu
przede wszystkim z mo liwo ci  jej rozpowszechnienia na wi kszym obszarze
poetyckim. W odró nieniu od swojego poprzednika, Gabe nie narusza obj to ci
polskiego orygina u i tym samym przekszta ca ca o  pierwowzoru w artystyczn
przestrze , podw adn  obrazowo ci symbolistycznej. Interpretacja bu garskiej
poetki jest zwi zana w sposób szczególny ze wiatem artystycznym Jaworowa,
którego odkrycia poetyckie okazuj  si  decyduj ce dla translatorskich wyborów
t umaczki.

Wa nym przejawem inspirowania si  Gabe poetyckimi wizjami Jaworowa jest
wyabstrahowana konkretyzacja rzeczywisto ci i upodobanie do konceptualizacji
wiata jako bezgranicznego i bezdennego morskiego przestworu. Tendencja ta

jest uchwytna tak e w przek adzie Andrejczina, gdzie prowadzi do wprowadzenia
nieistniej cego w polskim tek cie obrazu morskich otch ani („morski bezdni”):

Zrzu  z siebie, Ojcze, nietykalne blaski!
Zgarnij ze Siebie t  bo ,
t  w adaj c  moc, co nad wiekami
nieugaszon  p omienieje zorz
i wiat o  daje wiatom,
i wiaty w swoim ogniu na popio y trawi!51

Chwyrli ot sebe si, o Otcze, rizata yczista,
ostawi Si silata kato W adika na sweta,
szto, podobno na zarja nad morski bezdni,
gori nad propastta bezdynna na wekowete!52

50 Ch. Botew, Powieszenie Wasy a Lewskiego, w: Niewidzialne…, s. 53–54.
51 J. Kasprowicz, Wybór…, s. 185.
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Dope niaj c w ten sposób wyobra enie o nieobj tej mocy Boga (okre lonego przez
Andrejczina jako „W adyka wiata”), obraz kontaminuje dwa podstawowe imiona,
które symbolizm bu garski g ównie dzi ki poezji P.K. Jaworowa nadaje wiatu: wiat
– morze ( ) i wiat – bezdenna wodna przepa  (Nirwana):

Swetyt – more… I njawga szto li
sled mene tuk szte proliczi
ot pre iwenite newoli?

(Kraj moreto)53 [Przy morzu]

Spjat wecznite wodi, bezbre nite wodi – bezdynni,
no w tjach ne se ogle dat nebesata zwezdni,
i brodim nij naoko o bezsynni,
i trypnem pred bezmy wnite im bezdni.

(Nirwana)54

Kontynuuj c stworzony przez Andrejczina artystyczny model wiata, w wielu
miejscach przek ad Gabe prawie dos ownie odtwarza cytaty z Jaworowej Nirwa-
ny. W miejsce polskiego wyra enia „wyschni te […] wody” z wersu: „ kaniem
wyschni te chc  poruszy  wody”55, pojawia si  fraza „zaspalite wody”56 [u pione
wody]. W swoim dramatycznym marzeniu o przebywaniu poza istniej c  rzeczy-
wisto ci , osoba liryczna Jaworowa stwarza wyimaginowan  wizj  odwiecznego,
zewn trznie u mierzonego, lecz w swojej g bi niespokojnego wiata. Istota bytu,
skoncentrowana w obrazie przepe nionych tajemnic , jakoby pozornie pi cych
(u pionych) wszechwiecznych wód („spjat wecznite wodi”) przypomina znan
wizj  istnienia pogranicznego, trwania pomi dzy stawaniem si  a unicestwieniem
z wiersza Kasprowicza Nie by o bytu, ani te  niebytu:

Nie by o bytu, ani te  niebytu…
Nie by o g bi powietrznego morza,
Która wype nia od szczytu do szczytu
Bezmiar przestworza…
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
nad wszystkim i nad niczem by o tylko Jedno,
Wszystkiego i niczego niedosi g e sedno,
Spokój i t tno,
Bezruch i ruch57

52 I.S. Andrejczin, Sweti Bo e…, w: Weczerinki…, s. 185 [tu i dalej podkre lenia moje – K.B.].
53 P.K. Jaworow, Sybrani…, s. 73.
54 Tam e, s. 203.
55 J. Kasprowicz, Wybór…, s. 186.
56 J. Kasprowicz, Himni, prewe a ot polski D. Gabe-Penewa, Sofia, Wyd. Polsko-by garskoto dru-

estwo, 1924, s. 66.
57 J. Kasprowicz, Wybór…, s. 147–148.
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W tym sensie mo na powiedzie , e i t umaczenie Andrejczina, i interpretacja
Dory Gabe s  zbie ne z duchem poetyckim twórczo ci Kasprowicza, lecz jest to
zbie no  z ju  prze ytym etapem twórczym m odopolskiego autora. Jest to okres
powstawania i wydania tomu Krzak dzikiej ró y, w sk ad którego wchodzi cykl
Nad przepa ciami i z którego wywodzi si  wiersz Nie by o bytu… wiatopogl -
dow  kanw  tej zbie no ci jest modernistyczne zainteresowanie si  filozofi
Wschodu, która okazuje si  „wspólnym miejscem” dla Jaworowej Nirwany, jak
i dla wiersza Nie by o bytu… Kasprowicza. „Kasprowicz opatrzy  ten wiersz
przypisem: »Z motywów wedyckich«. (Wedy – staro ytne wi te ksi gi Hindu-
sów.) – t umaczy Jan Józef Lipski58. – Jest to parafraza jednego z najwa niej-
szych hymnów Rig-Wedy (najstarsza z ksi g Wedy, tzw. Ksi ga pie ni). Kaspro-
wicz korzysta  zapewne z przek adu niemieckiego i sam wprowadzi  wa ne pod
wzgl dem wiatopogl dowym zmiany (os abi  prze wiadczenie o emanacyjnym
charakterze wiata, uwydatni  natomiast dwoisto  Bóg – wiat).”

Swoistym artystycznym odg osem wy ej nakre lonej tragicznie niedo cignio-
nej harmonii bytu, nieobcej wschodniej my li estetycznej, jest wiersz Jaworowa

 (Zes a cy), którego obrazowo  równie  przyczynia si  do ukszta -
towania wa nych decyzji translatorskich Dory Gabe:

Woda i l d – wiat niedo cig y
Zostanie dla nas tylko snem!59

Wyrazi ciej zaznaczona tu tendencja w t umaczeniu Gabe przejawia si  przy
oddawaniu modlitewnych pró b skierowanych przez wiejskiego cz owieka do
Boga. Pro by te wyk adaj  bezpo rednio niedol  polskiej wsi i, jak ju  zosta o
odnotowane, z powodu szeregu naturalistycznych oraz autentycznych opisów
istnienia polskiego ch opa s  usuni te z przek adu Andrejczina. Poetka bu garska
nie pozbawia swojej interpretacji tych fragmentów, ale nierzadko przeobra a je
zgodnie z poetyckim duchem bu garskich wzorców symbolistycznych.

Na przyk ad:

O Panie!
Nie daj wysycha studniom!60

O Gospodi!
Stori da ne presychwat nashite wodi!61

Niebezpo rednie przedstawienie wiata w wymiarach nieobj tego ywio u
wodnego przejawia si  w kolejnej transformacji translatorskiej. Wed ug niej bicie

58 Tam e, s. 147.
59 P. Jaworow, Zes a cy, w: Niewidzialne…, s. 127.
60 J. Kasprowicz, Wybór…, s. 192.
61 J. Kasprowicz, Himni, prewela ot polski…, s. 73.



KALINA BAHNEVA: O pewnej nietradycyjnej recepcji polskiego ekspresjonizmu…     105

dzwonu rozbryzguje si  („se razpliskwa”) po suchych kach. Tu po raz kolejny
t umaczka odbiega od zmys owo odczuwalnej katastroficzno ci pierwowzoru,
gdzie k adzie si  nacisk na m cz co ciel cy si  j k dzwonu („A dzwon si  rozle-
ga, / z j kiem si  czo ga po spalonej ce”62) i po wiadcza si  przywi zanie do
poj cia, które w sposób po redni odnosi si  do ju  zaznaczonego symbolistycz-
nego kreowania wiata. wiata – bezdennej morskiej przepa ci, ale i idealnego
przestworu poskromionej, zastyg ej wody.

Nie tyle obraz „naszite wodi” [nasze wody], ile „zaspalite wodi” [u pione wo-
dy], który odzwierciedla wiod cy aspekt symbolistycznej konceptualizacji wiata,
wskazuje na dramatyczne poszukiwania wyrazów tego, co harmonijne i idealne.
I w ten sposób tekst Dory Gabe zani a stopie  usilnie akcentowanej w polskim
hymnie idei o egzystencjalnym tragizmie ludzkiego indywiduum i ziemskich
projekcjach z a.

Wpisane w wyra enie „zaspalite wodi” [u pione wody] poetyckie wyobra enie
o nie odsy a do kultowej ksi ki dla poezji bu garskiej z pocz tku przesz ego
wieku. Jest to tom poetycki , 1907 r. (Sen o szcz ciu) modernisty
Penczo S awejkowa. Symbolizm bu garski, który reprezentuje tom poetycki S a-
wejkowa, konstruuje swoj  teori  w a nie w oparciu o relacj  sen – rzeczywi-
sto , wywy szaj c wiat snu ponad ycie. W nie urzeczywistnia si  idea , który
przeciwstawia si  znikomo ci ziemskiego wiata.

Pisarz – modernista nie afirmuje wiata, który go otacza, szuka punktu oparcia i warto ci
poza tym wiatem. Cz sto przypomina pod tym wzgl dem – i nie tylko pod tym – poet  ro-
mantycznego. Warto ci podstawowe i zwi zany z nimi stosunek do wiata s  w modernizmie
ró ne i przewa nie ich wybór decyduje o przynale no ci pisarza do tego lub innego kierunku
wewn trz modernizmu63.

W jakim kierunku powinny pod a  dalsze poszukiwania, które wyjawi yby
przyczyny rozbie no ci mi dzy dominuj c  poetyk Hymnów Kasprowicza a ich
przek adami bu garskimi? Na pewno w stron  bu garskiej tradycji hymnicznej,
której rozkwit wi e si  ze spu cizn  twórców pi miennictwa s owia skiego –
w. w. Cyryla i Metodego (na przyk ad Hymn o Klimencie Rzymskim autorstwa

Konstantyna Cyryla) oraz z dzia alno ci  pres awsko-ochrydskiej szko y hymno-
graficznej (IX–X w.). Zosta a ona stworzona przez przyby ych do Bu garii
uczniów wi tych Braci po ich mierci. Równie donios y etap rozwoju rodzimej
hymnografii jest zwi zany z tyrnowsk  szko  pi miennictwa (XIII–XIV w.)
i dzia alno ci  rylskiej szko y hymnograficznej, która powsta a w latach 70. XV w.
w zwi zku z przeniesieniem relikwii w. Iwana Rylskiego z Tyrnowa do Mona-
steru Rylskiego. Znana jest tak e sofijska szko a hymnograficzna, upami tniaj ca

62 J. Kasprowicz, Wybór…, s. 186.
63 Wst p, w: J. Kasprowicz, Wybór…, s. LX.
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czyny m czenników sofijskich, sprzeciwiaj cych si  tureckim zaborcom i repre-
zentowana przez takich autorów, jak pop Pejo czy mnich Andrzej. Orientuj  oni
tre  swoich utworów hymnicznych ku rzeczywisto ci i w ten sposób cz  tre ci
sakralne z realnym obrazem ówczesnego wiata bu garskiego.

Wa na jest tak e hymnistyka bu garska z pocz tku ubieg ego stulecia do lat 20.
XX wieku. Ten rozwój twórczo ci hymnicznej, wspó czesnej ju  powsta ym oraz
powstaj cym t umaczeniom Hymnów Kasprowicza, mo na prze ledzi  w poezji
Penczo S awejkowa. Autor Hymnów o mierci nadcz owieka (1907) na podstawie
syntezy historiozoficznej kreuje rozleg  wizj , postuluj c , e „cz owiek – po-
korny s uga bo y okazuje si  równym Bogu wspó twórc wiata i nietzschea -
skim Übermenschem, w którym urzeczywistnia si  cel historii”64.

Poniek d zbli one do S awejkowskiego rozumienia postawy ludzkiej s Hymny
i ballady (1911) Teodora Trajanowa (1882–1945), w których dociekania metafi-
zyczne oraz motywy eschatologiczne cz  si  z reminiscencj  dotycz c wiat ej
przesz o ci narodu oraz z wyeksponowan  postaci  cz owieka w adczego, here-
tyka, barbarzy cy, kap ana. Te hymniczne utwory, w których pobrzmiewaj  nuty
nacjonalistyczne, s  równie  swoist  prób  skonfrontowania ludzkiego ducha
z moc  Bo  i w tym sensie ró ni  si  od hymnicznej twórczo ci Liliewa – od jej
modlitewnego nastawienia do pokornego, bole nie samotnego prze ywania rozte-
rek yciowych, opiewanych stron natury lub kraju ojczystego.

Przenikaj ce do literatury bu garskiej wzorce hymniczne z poezji polskiej
(Hymn o zachodzie s o ca S owackiego, Dies irae u awskiego)65 s  utrzymane
w zgo a odmiennej ni Hymny Kasprowicza stylistyce i w tym sensie równie  nie
sprzyjaj  przybli eniu filozoficznej oraz poetyckiej g bi tego dzia u dziedzictwa
poetyckiego polskiego autora.

By  mo e najbli sza interpretacjom Andrejczina oraz Gabe jest twórczo  poetów
„wrze niowców”: Niko y Furnad ijewa (1903–1968) i Asena Razcwetnikowa (1897–
1951), których wiersze, tematycznie zwi zane z bratobójczymi walkami w 1923 r., s
nasycone ekspresyjnie wyra onymi nastrojami zag ady, zbrutalizowanymi metafora-
mi, mitologiczn  obrazowo ci , jak i uj tymi w w tki biblijne (Chrystus, Kain) oraz
wyra onymi w poetyce ba niowej prze yciami elegijnymi. Ten model artystycznego
kreowania wiata jest jednak nie tyle czasowo, ile wiatopogl dowo obcy t umaczom
bu garskim, którzy pozostaj c „w sid ach” symbolizmu, stwarzaj  wzorzec poezji
hymnicznej, „odpowiadaj cy” wci  jeszcze ywotnym tendencjom symbolistycz-
nym. Co wi cej, podobne „utrwalenie” symbolizmu bu garskiego sprzyja jego odbio-
rowi jako jednego z najbardziej interesuj co artystycznie prze ytych oraz najd u ej
egzystuj cych rodzimych kierunków modernistycznych.

64 T. D bek, Penczo S awejkow. Tradycjonalizm i nowatorstwo, Wroc aw, Zak ad Narodowy im.
Ossoli skich, 1973, s. 122.

65 J. u awski, Dies irae, w: D. Gabe-Penewa, Polski…, s. 131.
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O N C E R T A I N  N O N T R A D I T I O N A L  R E C E P T I O N  O F  P O L I S H  E X P R E S S I O N I S M :
H Y M N W I T Y  B O E , W I T Y  M O C N Y ( H O L Y  G O D ,  H O L Y  M I G H T Y ) B Y

K A S P R O W I C Z  I N  T R A N S L A T I O N S  B Y  I V A N  S .  A N D R E J C N  A N D  D O R A G A B E

The topic of the dissertation is two translations of Kasprowicz’s hymn wi ty Bo e, wi ty Mocny
(Holy God, Holy Mighty) from the 1920s: one by a poet and literary critic Ivan Andrejc n (1872–
1934) and the other by a poet and translator of Polish literature Dora Gabe (1888–1983). The analysis
of these translations demonstrates the reduction of expressionist poetics, characteristic for
Kasprowicz’s Hymns, and the strengthening of symbolic vividness. This tendency is connected to the
dominant position of symbolism in Bulgarian literature of that time and the translators’ consciousness.

The discrepancies between the original and its translation are also an effect of the specificity of
Bulgarian hymn tradition and uniqueness of a Bulgarian modernist hymn. The article also revises the
concept of “truth in translation”.



K R Y S T Y N A  B A R K O W S K A

U n i w e r s y t e t  w  D a u g a v p i l s

ZA  Z E M E AN D R E J A  UP T S A
I CH O P I W A D Y S A W A  RE Y M O N T A

PRZE OM WIEKÓW XIX I XX ORAZ TOWARZYSZ CE MU NA OTWIE WYDARZENIA
w odczuciu ludzi ówczesnej epoki mia y charakter zmian dziejowych. Pierwotnie
by o to odczucie intuicyjne, które w miar  up ywu czasu, po rewolucji 1905 roku,
pocz o zyskiwa  potwierdzenie w konkretnych poczynaniach i przekszta ce-
niach. To, co nast pi o po rewolucji, przewarto ciowa o w znacznym stopniu
niemal wszystkie dziedziny ycia i wp yn o na formy ycia artystycznego. Spo e-
cze stwo otewskie w sposób istotny zmieni o swój stosunek do kultury i literatury.
Nadzieja na odzyskanie niepodleg o ci czy a si  z wiar  w mo liwo  prze-
obra enia oblicza literatury, która winna odzyska  uniwersalistyczny charakter
i odnale  wspólny j zyk ze wspó czesnymi kierunkami literackimi w Europie.

Na pocz tku XX wieku na otwie znany staje si  W adys aw Reymont. W j -
zyku otewskim ukazuj  si  jego opowiadania Uratowany (1904), Na morzu
(1906), W jesienn  noc (1908), Tomek Baran (1908, 1912), Ostatni (1911, 1912)
oraz inne. Równie  w tym okresie trwa y prace nad t umaczeniem Ziemi obieca-
nej (1911). Mimo e dzie a Reymonta dociera y do czytelnika otewskiego
w t umaczeniu na j zyk rodzimy, by  on czytany przede wszystkim w wydaniach
rosyjskich. O poczytno ci utworów polskiego twórcy wiadcz  cz ste dyskusje
otewskich krytyków i literatów. Tak na przyk ad w 1899 roku w artykule Par

po u jaunlaiku rom nistiem (O wspó czesnych polskich powie ciopisarzach) J nis
Rainis wspomina o Reymoncie jako jednym z „najbardziej utalentowanych pisa-
rzy m odego pokolenia”1. W swoim artykule wskazuje Rainis znaczenie Kome-
diantów i Fermentów, wspomina tak e o Ziemi obiecanej. Rainis zauwa a talent
polskiego twórcy i podkre la jego wyczulon  zdolno  obserwacji, entuzjazm
m odo ci, jego realizm i d enie do ukazania dramatyzmu sytuacji. W 1910 roku

1 Zob. J. Rainis, Par po u jaunlaiku rom nistiem, „Kopoti raksti”, R ga, 1983, t. 18, s. 251.
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na amach otewskiego dziennika2 ukaza  si  obszerny artyku  pt. Polski Homer
autorstwa Antonsa Birkertsa, pisarza i krytyka. Warto podkre li , e w a ciwie
natychmiast po ukazaniu si Ch opów w krytyce otewskiej pojawi y si  pierwsze
komentarze. W 1913 roku powie  zwróci a na siebie uwag  Andrejsa Up tsa.
Powie  pozna  on w przek adzie rosyjskim i natychmiast napisa  recenzj .
Dzie o wywar o wielkie wra enie na m odym wówczas otewskim pisarzu,
a problemy zasygnalizowane przez Reymonta okaza y si  bardzo bliskie Up tso-
wi. Oceni  on Ch opów jako „jeden z najbardziej monumentalnych i najcenniej-
szych obrazów ch opstwa w literaturze wiatowej”3. Recenzja wiadczy, e Up ts
odnalaz  bliskiego sobie pisarza, a problematyka zarysowana przez Reymonta
g boko go poruszy a.

Co ciekawe, w spu ci nie krytycznej Up tsa tego typu recenzji jest niewiele.
otewski krytyk nie tylko wysoko ocenia dzie o Reymonta, ale i przeprowadza

paralele z utworami o tematyce ch opskiej otewskich autorów: M rnieku laiki
(Czas mierniczych) braci Kaudzisów i opowie ciami Ans šu J kabsa. Up ts twierdzi:

Nowoczesny cz owiek roli, rozmach jego epopei, g bia opowie ci wiadcz  o obiektywnym
znaczeniu kulturalno-historycznym, nieposiadaj cym odno ników w literaturze otewskiej […].
Utwór W adys awa Reymonta sta  si  mo e wzorem takiej kulturalno-historycznej opowie ci4.

Widzimy tu nie tylko wysok  ocen  polskiego pisarza, ale równie  otwarto
Up tsa na zewn trzne impulsy twórcze, gotowo  podj cia wezwania pochodz -
cego z obcej literatury, o ile mo e to pomóc w rozwi zywaniu problemów litera-
tury otewskiej, w podejmowaniu wa nych inicjatyw kulturalnych.

Charakterystyka Ch opów jako powie ci kulturalno-historycznej wydaje si
znacz ca. otewski krytyk i pisarz wysoko ocenia ten rodzaj powie ci, usi uje
nawet wypracowa  jego podstawy teoretyczne i zrealizowa  je we w asnej twór-
czo ci. Up ts jako kulturalno-historyczne okre la  swoje powie ci Laikmetu grie-
žos (Prze om epok), Za  zeme (Zielona ziemia, 1945), Plaisa m ko os (Przerwa
w ob okach). otewski twórca, wykorzystuj c istniej cy termin, przydaje mu
znaczenia bardziej ogólnego, odpowiadaj cego powie ci epickiej. Uwa a  on
powie  kulturalno-historyczn  za odr bny rodzaj prozy epickiej. W napisanym
ju  po drugiej wojnie wiatowej artykule Kult rv sturiska rom na koncepcija
(Koncepcja powie ci kulturalno-historycznej)5 formu uje on podstawowe kryteria
dotycz ce tego typu powie ci. Nale  do nich: obrazowa przejrzysto  epoki,
precyzyjnie okre lone rodowisko historyczno-geograficzne, w którym toczy si

2 A. Birkerts, Po u Homers, „Dzimtenes V stnesis”, R ga 1910, 17.06.
3 A. Up ts, Vladislavs Reimonts, Zemnieki, „Domas” 1913, nr 10, s. 1215 [wszystkie t um. z otew-

skiego moje – K.B.].
4 Tam e.
5 A. Up ts, Kult rv sturiska rom na koncepcij, „Kopoti raksti”, R ga 1952, t. 20, s. 420–426.



110     Literatura polska w wiecie. Tom III

akcja. Wobec ch opskiej powie ci wa ne jest rozszerzenie ycia jednego domu do
obszaru gminy, aby przynajmniej w miniaturze uwidoczni  w a ciw  dla okre lo-
nej epoki struktur  gospodarcz  i spo eczn .

Up ts dostrzeg  w Ch opach Reymonta szereg zasad kompozycyjnych, które
wyda y mu si  wa ne dla stworzenia dzie a w wielkim stylu:

Nie da si  pisa  epopei wspó czesnej, nie wolno dawa  tytu u Ch opi, nie wolno nazywa
tylko jednego cz owieka, dwu, trzech, jednej czy paru rodzin. Reymont ukazuje spo eczno
gminy jako ca o , jako utworzon  charakterystyczn  zbiorowo , która jest odbiciem ogó u
ch opstwa polskiego z jego osobliwo ciami […]. Reymont zna sztuk  tworzenia kolektywu
z poszczególnych charakterów indywidualnych i w ich konflikcie – tak, by za ka dym cz o-
wiekiem czu o si  ca  grup  ludzi, by w konflikcie cho by dwu czy trzech osób wida  by o
ycie ca ej gminy […]. W centrum opowie ci znajduje si  pi kna, zmys owa i grzeszna Jagna

– jedna z naj wietniejszych i najbardziej poci gaj cych postaci kobiecych w pi miennictwie
wiatowym. Z ni  i przez ni  tocz ca si  opowie  splata si  troch  i wtedy Reymont ukazuje

wielkie masowe ruchy mas ch opskich – zebranie gminne, bal w karczmie, walka w lesie, s d
nad grzesznic  itd. Mo na zauwa y , z jak  mi o ci  twórca portretuje swój naród, z jakim sza-
cunkiem odnosi si  do tej wewn trznej si y uciskanego ubogiego polskiego ch opstwa. Znacz ce
s  s owa na ko cu powie ci: Straszna to rzecz, gniew ca ego narodu – straszna to rzecz6.

Ten d ugi cytat pozwala stwierdzi , e Up ts zaakceptowa  spo eczne przes anie
powie ci Reymonta, chocia  by  zwolennikiem pogl dów socjalistycznych. Wy-
daje si , e Ch opi byli czynnikiem decyduj cym w wyborze Up tsa tematu grup
spo ecznych dla jego utworów.

Za  zeme jest jednym z najwa niejszych utworów w literaturze otewskiej po-
wi conych tematyce ch opskiej. Tytu  powie ci jest bardzo symboliczny: zielona

ziemia – ziemia-Arkadia, która daje szcz cie, o której marz  biedni ch opi, prze-
ciwstawia si  ziemi kamiennej, nieurodzajnej, któr  za ci k  prac  i stosunkowo
wielkie pieni dze otrzymuj  od pana. Jednak i u Up tsa, i u Reymonta cz owiek
opanowuje i pokonuje nieurodzajne ugory. Przekonuje o tym historia Szymka
Paczesia, który w asnym wysi kiem, niby jaki  pionier z fiordów Norwegii (B o-
gos awie stwo ziemi Knuta Hamsuna), zwyci sko wychodzi z zapasów z ziemi ,
przekszta ca nieurodzajny, skalisty grunt w przyjazn  jemu i jego rodzinie Matk

ywicielk . Najemca Osis wykazuje równie wielkie przywi zanie do ziemi, uwa-
a j  za dobro najwy sze. Ch op otewski yje dzi ki ziemi, dla ziemi i dla niej

si  równie eni. Posiadanie ziemi to nie tylko gwarancja spokojnej egzystencji,
to tak e szacunek otoczenia i mocna pozycja w rodzinie. „Cz owiek bez gruntu
jak bez nóg, tu a si  ino, a donik d nie zajdzie”7. Ziemia jest dla ch opów wi to-
ci , z pragnienia jej posiadania wyrasta równie  i konflikt pokoleniowy. Tak

w powie ci Up tsa starego Br vi a chowaj  praktycznie jeszcze za ycia, a Andr

6 A. Up ts, Vladislavs Reimonts…, s. 1215.
7 W. Reymont, Ch opi, Wroc aw, Siedmioróg, 1999, t. 2, s. 386.
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Osis eni si  z chor  umys owo Almie. Zyskuje przez to kawa  ugoru, dwie kro-
wy, buty i nowy kapelusz, ale nie szcz cie…, szcz cia nie ma, nie zosta o go
i w Br vi iach, gdzie ojciec z matk  ci ko haruj . W swojej zagrodzie m ody
cz owiek czuje si  samotny i t skni za czym  nieokre lonym i utraconym na
zawsze. Cz sto chodzi na stacj  kolejow , siada obok torów i oczekuje, kiedy
przejedzie poci g. Ale nie porzuci tej ziemi.

Jestem przekonana, e w a nie w tych prostych s owach: Nie rzucim ziemi, sk d
nasz ród od y a bogata symbolika ziemi, jak  ukszta towa  wiek XIX i pocz tek
wieku XX, wiek narodowej niewoli, ale i wiek powsta czych zrywów, wiek spi-
skowców i wygna ców, ale zarazem wiek tu aczy i wielkich marzycieli. Wiek,
w którym narody i polski, i otewski szuka y swojej to samo ci, budowa y swoj
historyczn wiadomo . Wiek, w którym przy narodowym stole zasiada  zacz li
wreszcie tak e przedstawiciele warstw tzw. niehistorycznych. Zdecydowana
wi kszo otyszy nie zamierza a porzuci  ojczystej ziemi. Zdecydowana ich
wi kszo  zamierza a o t  ziemi  walczy  i jej broni , aczkolwiek niektórzy za-
cz li udawa  si  w poszukiwaniu lepszego ycia do uprzemys owionej Rygi.

Chocia  czas akcji Ch opów zosta  w powie ci okre lony do  ogólnikowo, to
jednak mo na w przybli eniu okre li  ramy czasowe zdarze  rozgrywaj cych si
w tera niejszo ci, a tak e w pami ci bohaterów. Mamy wi c do czynienia przede
wszystkim z rzeczywisto ci  ko ca XIX wieku. W dalszych cz ciach powie ci od-
zywaj  si  echa wydarze  rewolucji 1905 roku i rozszerzaj  ramy czasowe utworu po
pierwsze lata XX wieku. Akcja powie ci Zielona ziemia zosta a ulokowana równie
w latach 70.–90. XIX wieku. W pierwszej cz ci utworu Up ts ukazuje losy ch op-
stwa otewskiego, koncentruje si  na odwzorowaniu wyodr bnionej z ca o ci ycia
spo ecznego i zamkni tej kultury ch opskiej. Jednak w dalszej cz ci powie ci zaska-
kuj cemu przeistoczeniu ulega wiatopogl d wi kszo ci bohaterów. Wcze niej czy
pó niej „zielon  ziemi ” – wie  Br vi i opuszczaj  praktycznie wszyscy, udaj
si  w poszukiwaniu tzw. „zielonej ziemi”, czyli w poszukiwaniu lepszego ycia.
Mieszka ców Br vi  przyci ga i kusi Ryga, w której równie  nie b d  mieli atwego
ycia, ale w Rydze jest ju  duch rewolucji i zapowied  wielkich zmian dziejowych.

Znamienne jest, e w a ciwie wszyscy wyruszaj  na poszukiwanie szcz cia wyryt
koleinami i do ami drog , ale ma o kto odnajduje owo szcz cie. W poszukiwaniu
„ch opskiego” szcz cia prawdziwi gospodarze zielonej ziemi na zawsze po egnali
si  z marzeniem o w asnym kawa ku ziemi. Teraz wszelkie nadzieje na lepsze ycie
wi  z Ryg , gdzie równie  na nich czekaj  wielkie wezwania i próby.

Ziemia ma szczególne znaczenie równie  i w yciu lipieckich ch opów. Posia-
danie gruntu wiadczy o wysokim statusie spo ecznym danego gospodarza. Im
wi cej mórg, tym wi ksze powa anie w gromadzie oraz bogactwo – uprawa by a
jednym z g ównych róde  dochodu ch opów. Nie posiada  ziemi, znaczy tyle, co
by  skazanym na ci g  poniewierk , na dobro  innych ludzi.
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Powie otewskiego twórcy i Ch opów W adys awa Reymonta cechuj  pod-
stawowe punkty wyj ciowe: „ko ció , cmentarz, karczma, rynek, dom gminny,
dom ubogich, dwór – to s  miejsca, w których ukaza  mo na nie tylko indywidu-
alno ci epoki w rozumieniu i interpretacji autora, lecz sam naród, ch opstwo
w ca ej ró norodno ci jego warstw, ugrupowa  i rodzajów”8. Obie powie ci s
ci le i organicznie powi zane z porz dkiem natury. Rytm przemian w przyrodzie

okre li  czynno ci i prace ludzkie. W yciu ch opów, okre lonym przez naturalny
porz dek przyrody, do rangi „zegara ycia” urasta nast pstwo prac: siania, piel -
gnacji, zbioru i m ocki, zbierania drewna, sprz tania stodo y itd. Ten rytm nie jest
umowny, nie nale y do wiata kultury, ma porz dek pierwotny. Zjawiska przyro-
dy zdawa y si  wyprzedza  zdarzenia w planie ludzkim, nadawa  im swoist
barw  emocjonaln  radosnych uniesie  lub przygn biaj cego smutku i bezmier-
nego ci aru. Wi e si  to z zasadnicz  koncepcj  powie ci o ziemi i o ludziach
zwi zanych bezpo rednio z t  ziemi .

Osi gni cia Reymonta w dziedzinie ukazywania psychologii ludu by y wa ne
dla Up tsa ze wzgl du na to, e polski autor zwróci  si  ku yciu ch opstwa
w ca ej jego ró norodno ci, nie unikaj c smutków i przejawów okrucie stwa, nie
staraj c si  ich idealizowa  i nie nadaj c im kolorytu romantycznego. Realizm
Reymonta nie móg  pozostawi  oboj tnym pisarza, który za g ówne swe zadanie
uzna  odtworzenie ycia narodu w ca ej jego z o ono ci i prostocie. Za  zeme
i Ch opi to powie ci bliskie typologicznie. Pokrewie stwo tych dwóch utworów
przejawia si  zarówno w traktowaniu materia u rzeczywistego, gdy losy jednej
wioski czy gminy przedstawiaj ycie ca ych grup lub wr cz ca ego narodu
w okre lonej epoce historycznej, jak i w wielu g ównych postaciach. W powie ci
Reymonta jedno z najbardziej znacz cych miejsc zajmuje Boryna, który dla roz-
kwitu w asnego gospodarstwa gotów jest po wi ci  robotników, s siadów,
a nawet w asne dzieci. Wcieleniem Boryny u Up tsa jest Jorgis Vanags, gospo-
darz na Br vi iach. W tej postaci Up ts, podobnie jak Reymont w Borynie, uka-
zuje dwoisto  natury ludzkiej. Z jednej strony g boka wi  z ziemi , z natur
i pracowito , za  twarde, bezlitosne i pragmatyczne podej cie w stosunku do
innych ludzi z drugiej. Vanags to przede wszystkim materialista i w a nie dlatego
nawet wzrokiem wszystko bada i ocenia. Szczególne uczucie wywo uje w nim
widok w asnych posiad o ci:

Ciep e dreszcze przesz y przez ca e cia o. W rodku co  podnosi o si , narasta o, próbo-
wa o wznie  si  w powietrze… czy on nie jastrz b z silnymi skrzyd ami i wysokimi lotami,
wi kszymi ni  pozosta e ptaki?… w tym momencie powiatowa droga dzieli a zagrod  Brivi-
ni od Me avilki. Na zakr cie sta  wielki drewniany s up. Od strony drogi wyryte na nim by y

8 V. V vere, Wp ywy polskie w literaturze otewskiej, w: Kultura polska na otwie, red. J. Soza ski,
R. Szklennik, Ryga, Ambasada RP w Rydze, 1994, s. 119.
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dwie wielkie litery – J i V. Jan Vanags – takie inicja y mia  jego ojciec, on sam Jorgis Vana-
gs, a jego syn Jakub Vanags. Taki mocny i trwa y ten s up, e nawet liter, z pokolenia na po-
kolenie nie trzeba zmienia 9.

Drewniany s up jest symbolem nast pstwa pokole  i trwa o ci korzeni rodzin-
nych. Chytry Vanags zna warto  pracy podw adnych, wie, e tylko dzi ki ich
wycie czaj cej pracy jego rodzina yje w dostatku.

Wszyscy bohaterowie, wszystkie postacie opisane przez Reymonta i Up tsa
charakteryzuj  si  swoist  niepowtarzalno ci . Razem tworz  jednak barwny
fresk ch opskiego ycia w taki sposób, e jawi si  ono jako jedyne prawdziwe,
zanotowane z etnograficzn  skrupulatno ci , ale i z artystyczn  doskona o ci .
Nawet procesy spo eczne zachodz ce w zagrodach wiejskich widoczne s  jak na
d oni. Z jednej strony jeste my pod wra eniem bujno ci tego ycia, oczywistych
warto ci, jakie przedstawia cz  spo ecze stwa. Z drugiej, widzimy rozwar-
stwienie wsi, g ód ziemi, której zaczyna brakowa , izolacj  ch opskiej gromady
od reszty spo ecze stwa.

Jak i Reymont, Up ts by  dobrym stylist . Pos ugiwa  si  j zykiem prostym,
b d cym swoistym stopem inteligenckiego j zyka wspó czesnego, wzbogacone-
go o idiomy lokalne i rodowiskowe, j zykiem nakierowanym wy cznie na jak
najdok adniejsze odtwarzanie i opisywanie wiata. Przeprowadzona na przestrze-
ni ca ej powie ci stylizacja da a artystyczne efekty. Elementy j zyka ludowego
stwarza y iluzj  swoistej egzotyki rodowiskowej. Ten nieefektowny na pozór
j zyk, wolny od cienia artystycznej pretensjonalno ci, okaza  si  sprawnym narz -
dziem rejestracji wielo ci spostrze e , sk adaj cych si  na prawd  zapisu wiata
wiejskiego. O ró norodno ci zasobu leksykalnego autora Zielonej ziemi wiadcz
synonimy. Jak dowodz  badania J a Ozola10 dla okre lenia czynno ci ludzi autor
wykorzystuje 55 bliskoznacznych s ów: np. na okre lenie czasownika m ó w i
u yto 88 synonimów, wyraz b r z m i e  ma – 26 synonimów. Tak bogatego
j zyka nie by o dotychczas w adnym z wcze niejszych utworów Up tsa.

Trudno jest okre li  wi  tych utworów, nie daje si  jednak wykluczy , e
pewne impulsy, zachowane od czasu pierwszego spotkania z dzie em literatury
polskiej uaktywni y si  podczas pisania Za  zeme. Oba te utwory, ka dy we
w asnym kraju, nale  do wa nych osi gni  XX-wiecznej powie ci realistycz-
nej. Blisko  typologiczna Ch opów i Za  zeme nie stoi w sprzeczno ci ani
z niepowtarzalno ci  tych utworów, g boko zakorzenionych w yciu swych
narodów, ich historii, ani z suwerenno ci  podej cia ka dego z twórców do analizy
rzeczywisto ci i jej odtworzenia w dziele literackim. Jednocze nie przypomina ona
o procesach cz cych literatury ró nych narodów w wiatowym pi miennictwie.

9 A. Up ts, Za  zeme…, s. 17.
10 J. Ozols, V rdu bagat ba A. Up ša „Za aj  zem ”, „Karogs” 1951, nr 8, s. 747–751.
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Dr Krystyna Barkowska, Uniwersytet w Daugavpils. Autorka rozpraw z zakresu literatury polskiej
na otwie i literatury i kultury Inflant polskich. Ksi ka: J nis Rainis. Pisarz otewski i europejski.
Redaktorka serii: Polska i kraje ba tyckie w dialogu kultur.
W serii Literatura polska w wiecie opublikowa a: J nis Rainis i literatura polska (t. 1, Zagadnienia
recepcji i odbioru) oraz Przybyszewski na otwie (t. 2, W kr gu znawców).

A N D R E I U P T S ’ S Z A  Z E M E  A N D  W A D Y S A W  R E Y M O N T ’ S C H O P I
( T H E P E A S A N T S )

In the article, the author compares a novel by a Latvian writer Andrei Up ts Za  zeme with
W adys aw Reymont’s Ch opi (The Peasants). The similarity of the two works can be found both in
the treatment of factual material and many protagonists. Both novels are significant literary achieve-
ments of 20th century literary realism. The typological likeness however, does not stand in contradic-
tion to the uniqueness of the two novelists so deeply rooted in their nations’ lives, or the sovereignty
of their approach to the reality and its representation in a literary work.



D O R O T A  Y G A D O - C Z O P N I K

U n i w e r s y t e t  W r o c a w s k i

L A D A M I  L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J
W  T W Ó R C Z O C I  JÁ C H Y M A  TO P O L A

PISARZE I POECI BYLI ZAWSZE WSPÓ TWÓRCAMI NARODOWYCH MITÓW. WYKRE-
owane przez nich postaci, dylematy i wybory cz sto g biej ni  bohaterowie
i wydarzenia historyczne zapada y w wiadomo  zbiorow , staj c si  symbolami
i tworz c wzorce zachowa .

Zarówno czeska, jak i polska nowoczesna to samo  narodowa ukszta towana zo-
sta a w przeci gu XIX wieku. Oba narody, pozbawione pa stwowo ci, by y wówczas
narodami kulturowymi, których to samo  wyznacza  j zyk i wspólne pochodzenie,
nie za  wspólna decyzja o yciu w ramach okre lonego porz dku polityczno-
-pa stwowego. Mimo podobnej – wydawa oby si  – sytuacji dziewi tnastowieczni
Polacy i Czesi pozostawili swym potomkom w spadku zupe nie odmienne warto ci
i wzorce, które utrwalone zosta y w narodowych legendach i symbolach1.

Jan Linka w artykule Poláci a eši – descripta gentium zastanawia si  nad pa-
nuj cymi w naszych krajach obiegowymi opiniami, popularnymi s dami, auto-
matycznymi skojarzeniami o sobie nawzajem. Pyta o to, jaki obraz nasuwa si
Czechom, kiedy s ysz  s owo Polak i o to, co Polacy my l  o Czechach. Docho-
dzi do wniosku, e:

eší znají Poláky jako zlod je, šmeliná e, opilce, romantiky, antisemity, nacionalisty
a (chápáno na stejné úrovni) katoliky, kte í navíc sm šn  šišlají. Netuší, že Poláci o nich �-
uví jako o Pepících, knedlicích a Švejcích, pacifistech, kte í nad džbánky piva sní o návratu
Rakousko-Uherska, nebo  si neum jí vládnout a bránit svou zemi, o cynicích, jejichž jedin-
ým romantickým snem je chata nad Sázavou položena vedla tisíc  jiných chat – a navíc eší
mluví jako d ti (hle, zde máme alespo  n co spole ného!)2.

1 Zob. Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków, Mi dzynarodowe Centrum Kultury, 1995.
2 „Czesi znaj  Polaków jako z odziei, spekulantów, pijaków, romantyków, antysemitów, nacjonali-

stów i (rozumiane na tej samej p aszczy nie) katolików, którzy na dodatek miesznie sepleni . Nie
spodziewaj  si , e Polacy mówi  o nich Pepiki, knedliki i Szwejkowie, pacyfi ci, którzy nad dzban-
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W wypowiedzi Linki, a tak e w opiniach wielu innych publicystów i badaczy, zaj-
muj cych si  kwesti  polsko-czeskich wyobra e  stereotypowych, dostrzec mo emy
dowody na wzajemn  obco , niezrozumienie, które, jak pisze dalej czeski publicysta,
oddzielaj  dwa kraje „nepropustnou ínskou zdí naší xenofobie a pohrani ních hor”3.

Wspó cze nie literatura, nieroszcz ca sobie praw do oryginalno ci i uniwersal-
no ci, ró nie odnosi si  do utrwalonych w wiadomo ci mitów i stereotypów
narodowych. Ró nie traktuje dziewi tnastowieczne wzorce obu naszych kultur,
wzorce, które ukszta towa y polsk  i czesk  to samo  narodow . By y one przez
niemal pi dziesi t lat po drugiej wojnie wiatowej b d  wykorzystywane
w celach propagandowych, b d  deprecjonowane.

Si gn  po nie Jáchym Topol, który jest jednym z najbardziej znanych czeskich
pisarzy redniego pokolenia i to nie tylko w swojej ojczy nie, bo dzi ki licznym
przek adom zaistnia  w kilkunastu krajach europejskich i USA. Pokazuje on, jak
owe stereotypy funkcjonuj  w zatomizowanym i dezintegruj cym si  spo ecze -
stwie posthistorycznym w swojej g o nej powie ci Sestra (Siostra), która zosta a
napisana i ukaza a si  w 1994 roku, a za któr  w 1995 roku Jáchym Topol otrzy-
ma  nagrod  Egona Hostovskiego w kategorii najlepsza ksi ka roku. Powie
uznana zosta a tak e za jeden z najwa niejszych utworów prozatorskich pierw-
szej po owy lat dziewi dziesi tych XX wieku w Czechach (obok powie ci Mila-
na Kundery Nesmrtelnost i Ludvíka Vaculíka Jak se d lá chlapec). Tekst obecnie
znajduje si  na li cie stu najwybitniejszych czeskich utworów prozatorskich.
Sestra by a prawdziwym „wybuchem” na czeskiej scenie literackiej, a zarazem
jedn  z pierwszych literackich reakcji na zmieniaj c  si  rzeczywisto  prze omu
lat 80. i 90. XX wieku, szybko zyska a w Czechach miano „powie ci kultowej”.

Jáchym Topol (ur. 1962) to nie tylko prozaik, ale tak e poeta, t umacz i autor
tekstów piosenek dla grupy rockowej swojego brata Filipa Topola „Psí vojáci”.
Syn poety i dramaturga Josefa Topola. W latach 80. XX wieku pracowa  jako
magazynier, kierowca, palacz i piekarz, aby unikn  s u by wojskowej podda  si
leczeniu psychiatrycznemu. Wspó twórca i wspó pracownik renomowanych pism
„Revolver Revue” i „Respekt”. Debiutowa  w roku 1981 wydanym w samizdacie
tomikiem poezji Eskymáckej pes (Eskimoski pies). T umaczy  poetów wietnam-
skich, og osi  równie  przek ad legend india skich we w asnym wyborze Trnová
dívka (Cierniowa dziewczyna). W Polsce ukaza y si  jego powie ci: Siostra (Se-
stra), Anio  (And l), Nocna praca (No ní práce), Strefa cyrkowa (Kloktat dehet),
swoista „kronika podró y” Supermarket bohaterów radzieckich (Supermarket

kiem piwa marz  o powrocie Austro-W gier, poniewa  nie potrafi  rz dzi  i broni  swojej ziemi, cynicy,
których jedynym romantycznym snem jest chata nad Sazaw  p o ona obok tysi ca innych chat – na dodatek
Czesi mówi  jak dzieci (otó , tutaj mamy przynajmniej co  wspólnego!).” J. Linka, Poláci a eši – descripta
gentium, „Souvislostí” 1998, nr 3–4, (internet: archiwum miesi cznika „Souvislostí”) [t um. moje – D. -Cz].

3 „nieprzepuszczalnym chi skim murem naszej ksenofobii i pogranicznych gór” (tam e) [t um.
moje – D. -Cz].
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sov tských hrdin ), sztuka Droga do Bugulmy (Cesta do Bugulmy), opowiadanie
Wycieczka do hali dworcowej (Výlet k nádražní hale) oraz zbiór wierszy Kocham
ci  jak wariat (Miluju t  k zblázn ní). Pisarz jest jedn  z najwi kszych osobowo-
ci literatury czeskiej redniego pokolenia.
Powie Siostra sk ada si  z trzech lu no po czonych cz ci: Miasto (M sto),

Siostra (Sestra), Srebro (St íbro). O  fabularn  powie ci stanowi  losy grupy
przyjació , zawi zuj cych w Czechach „plemienn ” organizacj  mafijn . Tekst
osadzony jest w realiach pierwszej po owy lat 90., lecz wydarzenia, postaci
i procesy spo eczne s  jedynie materia em, z którego narrator buduje sw  prywat-
n  mitologi . Najwa niejsza cz  powie ci rozgrywa si  w czasie mi dzy
ucieczk  obywateli NRD z praskiej ambasady RFN na Zachód, a rozpadem Cze-
chos owacji, czyli obejmuje okres prze omu politycznego i kszta towania si
nowych realiów w latach 1989–1993.

Topol opisuje moment oczekiwania, gor czkowej aktywno ci, moment, w którym
stare prawa i regu y przesta y ju  istnie , a nowe nie zosta y jeszcze stworzone. Sio-
stra to powie , w której dramatyczne i groteskowe wizje, przypominaj ce apokalip-
tyczne wizje z obrazów Boscha, wielobarwny i ha a liwy karnawa danse macabre
wyra one s  cz sto na poziomie j zyka, za pomoc  znaków i symboli g boko zako-
rzenionych w kulturze europejskiej, czeskiej, polskiej. Pojawi  si  odwo ania lub
raczej lady, wzmianki, czy aluzje do polskich „grubych tragikomicznych powie ci”,
inspiracje lektur  Izaaka Bashevisa Singera, wiersz Czes awa Mi osza pochodz cy
z tomu Hymn o Perle, czy inspiracje twórczo ci  Rafa a Wojaczka. Zw aszcza ten
artysta wywar  na Topolu wielkie wra enie. Sam pisarz przyznaje, e go naznaczy .

Polacy mieli tam grube tragikomiczne powie ci, Rumuni fujarki, Ossi dokumentacje, Ro-
sjanie ikony, por bali my te  kilka fortepianów i zrobili my na dworze ognisko, wyci gn -
em z p omieni to, co mia  Wojaczek i w o y em to w swój j zyk4.

W latach normalizacji twórczo  Wojaczka nie by a w Czechos owacji normalnie
dost pna, tylko kr y a w obiegu samizdatowym, np. by a drukowana w samizdato-
wym czasopi mie „Revolver Revue”, z którym Topol wspó pracuje. Drukowano
w samizdatowych czasopismach szczególnie w „Revolver Revue” twórczo  m.in.
Marka H aski, Gustawa Herlinga-Grudzi skiego, Edwarda Stachury, których teksty
Topol czyta  i bardzo sobie ceni , chocia  za samym Stachur , jak przyznaje, nie
przepada. Natomiast du ym szacunkiem darzy dorobek Josepha Conrada, o czym
wspomnia  podczas rozmowy z Petrem Posledním, Vladimírem Novotným, Ji ím
Studeným i Ivem íhem, która odby a si  3 grudnia 2007 roku w Pardubicach,
a zamieszczona zosta a w roczniku literacko-kulturalnym „Tahy 2008” (s. 45–55).
W jednym z numerów tygodnika „Respekt”, ju  w wolnych Czechach, przeczytamy
tekst Topola o ksi ce polskiego pisarza Micha a G owi skiego Czarne sezony.

4 J. Topol, Siostra, t um. L. Engelking, Warszawa, Wyd. W.A.B., 2002, s. 205.
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W zam cie po 1989 roku opisanym w powie ci Siostra weryfikacji poddawane
s  wszystkie uznawane dotychczas warto ci, normy, tabu, ograniczenia. Powra-
caj  stare symbole i legendy. W swej w drówce po postkomunistycznym wiecie
g ówny bohater Potok spotyka mieszka ców ca ej „szalonej Europy Wschod-
niej”, w ród nich s  tak e Polacy. Bohaterowie powie ci s  wyra nie otwarci na
obcych: Wietnamczyków, mieszka ców Laosu, mieszka ców Europy rodkowej
i Wschodniej, Romów. Prowadz  z „obcymi” interesy i nie zawracaj  sobie g o-
wy niuansami prawnymi czy subtelno ciami etycznymi.

W m odo ci czasem chcia em by  Polakiem. […] Indianie ju  nie yli. Polacy prali glinia-
rzy. Modlili si . Wóda. Zawsze we wszystkim romantyzm, ale na stoj co. […] bracia Polacy
maj  Ko ció , nasze zosta y zniszczone5.

Jáchym Topol podkre la, e Polska w zwi zku z tym, gdzie si  urodzi  i co ro-
bi , by a dla niego zawsze bardzo wa na, by a symbolem buntu:

ci to mnie nie le wkurwiaj , te nasze mato ki, mówi  Bohler i u miecha  si  do polskich ban-
dytów, nie widz  Pepiki jedne, e to s  przynajmniej m czy ni, przecie  ich rodziny mog y-
by wyzdycha  z g odu, no to handluj , co maj  robi , nie pope niaj  strasznego grzechu
skomlenia… kradn … Polacy ci gle si  wykrwawiali i walczyli, mówi  w rozmarzeniu
Bohler, naród polski to Chrystus tej zwariowanej Europy Wschodniej, mówi  ten blu nier-
ca… polscy bandyci wy adowywali samochody przemyconych kazachskich dywanów i jeden
z nich z dywanem na ramionach szed  w zachodz cym s o cu, st d ta wizja… o kto to, co
powiesz o tym panu, co wisi tu i kona, a ramiona rozpi te ma jak skrzyd a aeroplanu?6

W tych kilku zdaniach streszcza si  romantyczny stereotyp Polaka, stereotyp
odwo uj cy si  do polskiej tradycji, historii, lektury literatury romantycznej, do
dzi  niezwykle ywotny. Wykreowany przez histori  i literatur  polsk  portret
Polaka jako rycerza, powsta ca, walcz cego z re imem bojownika jest cz ci
sk adow  romantycznego paradygmatu, sformu owanego i skodyfikowanego
przez dziewi tnastowieczn  inteligencj  polsk . Jáchym Topol bawi si  stereoty-
pem Polaka jako szlachetnego bojownika o wolno  i romantyka, ale tak e ste-
reotypem Polaka nielegalnego handlarza. Narratorowi Siostry Mickiewiczowski
Chrystus Narodów kojarzy si  wy cznie z polskim handlarzem nios cym na
plecach przeszmuglowany z Kazachstanu dywan7.

Mimo tego obrazu dla Topola i grupy artystów skupionych wokó  czasopisma
„Revolver Revue” Polska, w tym tak e polska literatura, by a wzorem. Artysta
przyznaje, e zazdro ci  polskiej kulturze doby lat 80. drugiego obiegu, aktywno-

5 Tam e, s. 30–31.
6 Tam e, s. 31.
7 Zob. wi cej na ten temat w artykule L. Engelkinga, V mládí jsem ob as cht l být Polák…Polsko,

polština a Poláci v románu Sestra Jáchyma Topola, w: Otázky eského kánonu. Sborník k p íspevk
z III. Kongresu sv tové literárn v dné bohemistiki, red. S. Fedrová, Praga, Wyd. Ú L, 2006.
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ci opozycyjnej. Do Polski je dzi  wraz z przyjació mi, aby uczy  si  literatury
niezale nej i czyta  j , bo tu by o swobodniej. Motyw Polski i Polaków obecny jest
tak e w jego powie ci Nocna praca, gdzie znajduje si  opowie  o Lechu i Czechu.

Topol by  cz onkiem Solidarno ci Polsko-Czechos owackiej, której istot  by o
przemycanie przez granic  ksi ek, czasopism, powielaczy oraz organizacja
spotka  na granicy i wymiana my li. Solidarno  Polsko-Czechos owacka dzia-
a a od pa dziernika 1981 roku, kiedy to dzia acze wywodz cy si  z niezale nych
rodowisk opozycyjnych – Karty 77 w Czechos owacji i Solidarno ci w Polsce,

spotkali si  w Pradze. Celem Solidarno ci Polsko-Czechos owackiej (pierwotnie
Polsko-Czeskiej) by a wymiana informacji o inicjatywach demokratycznych
w Polsce i Czechos owacji, represjach stosowanych przez komunistów wobec
dzia aczy tych inicjatyw. Lata 1982 i 1984 po wi cone by y pracy nad przygoto-
waniem punktów przerzutu i wymiany wydawnictw niezale nych oraz sprz tu.
W ten sposób dzia acze Solidarno ci Polsko-Czechos owackiej rozpocz li syste-
matyczn  akcj  wymiany informacji przez zielon  granic , zorganizowali sie  ku-
rierów przenosz cych przez góry zakazan  literatur , dokumenty, instrukcje i mate-
ria y drukarskie8.

Jáchym Topol chodzi  przez nie k  z plecakiem wype nionym ksi kami.
Cz sto wówczas towarzyszyli mu w tych podró ach dwaj koledzy: Saša Vondra,
który z przemytnika awansowa  na ambasadora w Stanach Zjednoczonych oraz
Ivan Lamper, za o yciel i redaktor naczelny czasopisma „Respekt”, z którym
Topol by  w polskim wi zieniu. Zdaniem Topola „Respekt” to najwa niejszy
czeski tygodnik spo eczno-polityczny.

W tek cie Supermarket bohaterów radzieckich centraln  osi  jest ucieczka
przed patrolami pograniczników. Tak wspomina ten czas Topol:

Pierwszy raz szed em do Polski przez Ziemi  K odzk . Akurat nie puszczali nikogo z d u-
gimi w osami, wi c na granic  poszed em w nocy, sam. Polska by a dzika i wywrotowa. Po-
ci giem mo na by o jecha  tam ca y dzie . Chodzi  daleko. W Czechach, eby rozprostowa
ko ci, w drowiec musia  i  do Budziejowic przez Putim, a i tak go zwijali. Wtedy upi em
w osy spink  i askawie mnie przepu cili. Po przes uchaniu, czescy skurwiele. Spa em w ro-
wie ko o K odzka, obudzi  mnie gliniarz czy stra nik, polski. Kopn  mnie w bok. Z auto-
matem w r ku. W Polsce gliniarze i o nierze nosili bro  poza koszarami i poligonami. Na
d ugo przed stanem wojennym. Pokazywanie pukawek i sprz tu wojskowego – to by o
w Czechach tabu. Na pewno z powodu inwazji pi ciu armii. W K odzku ju  si  to wszystko
zaczyna o. Fury ci gnione przez konie. Pijani faceci. Wró ce Cyganki. Inne fajki. Extra
mocne, a dla milionerów carmeny. […] Polskie psy biega y do Czech si  na re , my do Pol-
ski biegali my szczeka . Wietrzy  wolno 9.

8 Zob. Wroc aw w Czechach. Czesi we Wroc awiu. Literatura – J zyk – Kultura, red. Z. Taraj o-
-Lipowska, J. Malicki, Wroc aw, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wroc awskie Wydawnictwo
O wiatowe, 2003.

9 J. Topol, Supermarket bohaterów radzieckich, t um. L. Engelking, Wo owiec, Wyd. Czarne, 2005, s. 19.
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W ród lektur, obok polskiej literatury romantycznej, w plecaku Topola znalaz a
si  m.in. twórczo  zaprzyja nionego z nim Andrzeja Stasiuka.

[…] wiele lat pó niej rozmawia em z Andrzejem Stasiukiem i dowiedzia em si , e on zaw-
sze chcia  by  troch  Czechem. A ja mu mówi em: zawsze chcia em by  Polakiem10.

Sam Topol przyznaje, e w a ciwie dobrze zna zaledwie jedn  ksi k  polskiego
pisarza Opowie ci galicyjskie. Pozosta e utwory czyta  we fragmentach, co  po s o-
wacku, co  po polsku, co  po angielsku. Jednak Opowie ci galicyjskie to dla niego
dzie o mistrzowskie i jedyne w swoim rodzaju. Tekst ten zosta  przet umaczony na
j zyk czeski pod tytu em Hali ské povídky przez Jolant  Kami sk  i ukaza  si
w wydawnictwie o omunieckim Periplum w 1999 roku. Taki czeski egzemplarz znaj-
duje si  w r kach bohaterów ksi ki Topola Supermarket bohaterów radzieckich:

Jirka daje Olegowi swój egzemplarz czeskiego wydania Opowie ci galicyjskich Stasiuka.
Wszyscy si  na nim podpisujemy. Ch opcy pisz  swoje adresy mailowe, ja nie11.

Postaci wyst puj ce w utworze maj  swoje realne odpowiedniki, np. Bocian to
pisarz Petr Placák, Stojak � wydawca Viktor Stoilov z Torsu (czeska oficyna
wydawnicza), Jirka Zyndram � publicysta i krytyk literacki Ji í Pe ás. Tekst cze-
skiego pisarza ukaza  si  pierwotnie pod tytu em Jak jsme táhli za Stasiukem
(pokus o kroniku), czyli Jak w drowali my do Stasiuka (próba kroniki), jako pos owie
do czeskiego przek adu ksi ki Andrzeja Stasiuka Jak zosta em pisarzem (próba
autobiografii intelektualnej) � Jak jsem se stal spisovatelem (pokus o intelektuální
autobiografii) w przek adzie Václava Buriana (Praha 2004). Zosta  tak e opubli-
kowany samodzielnie Supermarket sov tských hrdin . Jednak, wbrew pierwot-
nemu tytu owi, Supermarket bohaterów radzieckich to nie tylko ksi ka o wy-
prawie czeskiego prozaika Jáchyma Topola do polskiego prozaika Andrzeja Sta-
siuka. Pod przykrywk  dowcipnej, (auto)ironicznej kroniki podró y snuje Topol
fascynuj c  opowie  o tragicznych losach kawa ka ziemi przechodz cego od
wieków z r k do r k i o popl tanych losach jego mieszka ców. Chwilami tekst To-
pola wygl da wr cz na pastisz prozy podró niczej Stasiuka, np. Bia ego kruka. Topol
bowiem patrzy na okolice Wo owca w podobny sposób, w jaki autor Jad c do Baba-
dag spogl da na Satu Mare czy inne rumu skie miejsca. W tek cie napotkamy nazwi-
sko jeszcze jednego wspó czesnego pisarza polskiego, a jest nim Jerzy Pilch:

Który  z nas cytuje Jerzego Pilcha, który oznajmi , e w kulturze panuje chaos, wobec
czego trzeba dba  o precyzj  i logik , zw aszcza w prozie alkoholowej. […] Zyndram twier-
dzi, e po nagrodzie Nike Jerzy Pilch jako swoich prawowitych mistrzów wymieni  Brunona
Schulza i Andrieja P atonowa12.

10 Jako  wytrzyma  ten wiat, wywiad L. Engelkinga z J. Topolem, „Nowe Ksi ki” 2004, nr 5, s. 6.
11 J. Topol, Supermarket bohaterów…, s. 23.
12 Tam e, s. 39.
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Nazwiska znanych pisarzy, które przy innej okazji mog yby by  znakami lite-
rackich wtajemnicze  czy pokoleniowych inicjacji, s  tu ju  tylko pretekstem do
wzniesienia kolejnego toastu przez czterech Czechów. Václav Burian, czeski
t umacz Stasiuka, pisze:

My, Czesi pokolenia Jáchyma Topola, uwa ali my w latach 70. i 80. � eby odwróci
zdanie naszego rówie nika Andrzeja Stasiuka � Polaków za Czechów, tyle e lepszych. To
znaczy, nie wszyscy Czesi, ale wiadomo, o co chodzi. Przy piwie do dzi  wspominamy nie-
wiarygodnie tanie papierosy marlboro, pielgrzymki hippisowskie i niehippisowskie, go cinny
Dworzec Centralny w czasie Jazz Jamboree, kolejki po p yty w Akwarium, absolutny podziw
dla Solidarno ci. Oraz przemyt bibu y. Troch  wcze niej te  angielskiej herbaty, ale ta si
w latach 80. sko czy a. To dobrze, e pokoleniowe polonofilstwo nareszcie znalaz o wyraz
w pi miennictwie czeskim. I e Jáchym odwiedza Polsk  do dzi 13.

Je li jednak Jáchym Topol – jak sam przyznaje – nie jest znawc  najnowszej
literatury polskiej14, to mo e przyczyna tego tkwi w ubogiej propozycji najnow-
szej literatury polskiej na czeskim rynku wydawniczym.

Dr Dorota ygad o-Czopnik, Instytut Filologii S owia skiej Uniwersytetu Wroc awskiego. Literatu-
roznawczyni. Zajmuje si  wspó czesn  czesk  my l  teoretycznoliterack . W kr gu jej zainteresowa
pozostaje tak e teatr i najnowsza proza czeska. Autorka ksi ki: W kr gu czeskiej semiotyki teatru. Ivo
Osolsob  jako teoretyk teatru i musicalu (2009).

T R A C E S  O F  P O L I S H  L I T E R A T U R E  I N  T H E  W R I T I N G S  O F  J Á C H Y M  T O P O L

Jáchym Topol, born in Prague in 1962, a Czech poet and novelist. In the 1980s, he was a human
rights activist and worked for Polish-Czech Solidarity movement. Since 1985 he has co-edited Re-
volver Revue which gained the rank of the most important art magazine in the Czech Republic. Topol
is regarded as one of the most influential personalities in Czech literature of recent decades. In his
writings, we can find traces of Polish literature and inspirations with such poets as Rafa  Wojaczek,
Czes aw Mi osz, and such novelists as Isaac Bashevis Singer, Marek H asko, Gustav-Herling-
-Grudzi ski, Edward Stachura and Joseph Conrad. In addition to Polish romantic literature, among his
readings are books by Jerzy Pilch and his friend Andrzej Stasiuk.

13 Wypowied  zamieszczona na tronie internetowej wydawnictwa Czarne (www.czarne.com.pl).
14 Jako  wytrzyma  ten wiat…, s. 7.
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W E FR A N C J I  (1945–2008)

POLSCY INTELEKTUALI CI, KTÓRZY ZNAJDUJ  SCHRONIENIE WE FRANCJI PO II WOJNIE
wiatowej, dzia aj  przede wszystkim na polu kulturalnym i politycznym jako

opozycja do wprowadzonego w Polsce systemu politycznego. Zasadniczy wp yw
na kszta t polskiej literatury ma Instytut Literacki, przeniesiony do Maisons-
-Laffite we Francji w 1947 roku. W latach 1953–1988 w ramach serii „Biblioteka
Kultury” ukaza y si  444 tytu y w cznym nak adzie 7800 egzemplarzy. Dzi ki
Jerzemu Giedroyciowi, który kierowa  tym donios ym przedsi wzi ciem, druko-
wane s  dzie a najwybitniejszych polskich autorów drugiej po owy XX wieku,
mimo i  znajduj  si  na czarnej li cie pa stwowych wydawców w Polsce.

Instytut Literacki wydaje równie  przek ady, ale jedynie na j zyk polski: Simo-
ne Weil1 w t umaczeniu Czes awa Mi osza, jak równie  Grahama Greena, Alberta
Camusa, Aleksandra So enicyna, Borysa Pasternaka czy George’a Orwella.
Literatura polska natomiast nie ukazuje si  po francusku. Celem polityki wydaw-
niczej Instytutu, nastawionej na potrzeby polskiego czytelnika, nie s  przek ady
dzie  polskich na francuski. Starania i kroki w tym kierunku podejmuj  we fran-
cuskich wydawnictwach sami pisarze.

Komunikacja mi dzy rozsianymi na Zachodzie wysepkami polsko ci a francu-
skim otoczeniem nie odbywa si  bynajmiej poprzez przek ady literatury polskiej.
Zreszt  francuskie rodowisko wydawnicze równie  nie jest przesadnie yczliwe
wobec polskich autorów, zw aszcza przeciwników komunizmu. Jak wyja nia
Marie Bouvard w artykule po wi conym Czes awowi Mi oszowi:

1 S. Weil, Wybór pism, prze . i opr. Czes aw Mi osz, Pary , Instytut Literacki, 1958, „Biblioteka
Kultury”, t. XXXIII.
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yciu literackiemu Pary a ton nadaj  lewicowi intelektuali ci, w wi kszo ci komuni ci lub
sympatycy komunizmu. Aby da  wyobra enie o paryskim klimacie intelektualnym, przypo-
mnijmy sytuacj , w której znalaz  si  wówczas Camus: „Przez ostatnie dziesi  lat swojego
ycia by  ch opcem do bicia paryskiej lewicy, szczerej, ale bezwzgl dnej, cz sto nieuczciwej

i napastliwej, w najlepszym wypadku b d cej pod wp ywem propagandy” pisze Olivier Todd
w zako czeniu swojej ksi ki Albert Camus. Biografia. Nietrudno sobie wyobrazi  los, jaki
spotka  wygna ców ze Wschodu, tych, którzy opu cili ojczyzn  proletariatu2.

O K R E S  T U  P O  W O J N I E  – P I S A R Z E  E M I G R A C Y J N I

Czes aw Mi osz po opuszczeniu kraju i osiedleniu si  w Pary u publikuje Zniewo-
lony umys  najpierw w j zyku polskim w serii „Biblioteka Kultury” i w tym samym
roku nak adem wydawnictwa Gallimard po francusku3. Wyj tkowa sytuacja Mi osza
we Francji, gdzie jego nazwisko nie jest zupe nie obce, dzia a na jego korzy , nawet
je li wskutek trudno ci, z jakimi si  spotka, zmuszony b dzie wyjecha  do USA. Jego
dzia alno  w Kongresie Wolno ci Kultury4 oraz publikacje w czasopi mie „Preuves”
zapewniaj  mu obecno  we francuskich kr gach. Drukowanie polskich ksi ek po

2 M. Bouvard, L’œuvre de Czeslaw Mi osz en français, w: La Littérature polonaise en France.
D’une sélection politique des œuvres à traduire au miroir déformant de la traduction, red. M. Lau-
rent, Lille, UL3, 1998, Traveaux et recherches, ss. 93–107 [wszystkie t um. w tek cie moje – M.L.].

3 C. Mi osz, La Pensée captive. Essai sur les logocraties populaires, prze . A. Prudhommeaux i autor,
wst p K. Jaspers, Paris, Gallimard, 1953. W okresie pobytu C. Mi osza w Pary u we francuskim przek adzie
ukazuj  si  równie : La Prise du pouvoir, prze . J. Hersch, Lausanne, La Guilde du Livre; Sur les bords de
l'Issa, prze . J. Hersch, Paris, NRF La Guilde du Livre, 1956, seria « Du monde entier »; Une Autre Europe,
prze . G. Sédir, Paris, Gallimard, 1964. Nast pnie, podczas gdy Instytut Literacki nieprzerwanie drukuje jego
dzie a po polsku („Biblioteka Kultury”, tomy I – XII), dopiero lata 80. i nagroda Nobla (1980) przynios
kolejne t umaczenia na francuski: Enfant d'Europe et autres poèmes, prze . M. Tschui, J. Silberstein, Lau-
sanne, Éditions l'Age d'Homme, 1980; Poèmes, 1934–1982, éd. établie par C. Jele ski, Paris, Éditions
Luneau-Ascot, 1984; La Terre d'Ulro. Méditation sur l'espace et la religion, prze . Z. Bobowicz, Paris, Albin
Michel, 1985; Mi osz par Mi osz. Entretien de Czes aw Mi osz avec Ewa Czarnecka et Aleksander Fiut,
prze . D. Beauvois, Paris, Fayard, 1986; Vision de la baie de San Francisco, prze . M. Bouvard, Paris,
Fayard, 1986; Histoire de la littérature polonaise, prze . A. Kozimor, Paris, Fayard, 1986; Témoignage de la
poésie, prze . Ch. Je ewski i D. Autrand, Paris, Presses universitaires de France, 1987; L’Immortalité de
l’art, prze . M. Bouvard, Paris, Fayard, 1988; Terre inépuisable, prze . Ch. Je ewski i F.X. Jaujard, Paris,
Fayard, 1988; De la Baltique au Pacifique, prze . M. Bouvard, Paris, Fayard, 1990; Traité de théologie,
prze . J. Donguy i M. Mas owski, Paris, Editions Cheyne, 2003; Le Chien Mandarin, prze . L. Dyevre, Paris,
Mille et une nuit, 2004; Abécédaire, prze . L. Dyevre, Paris, Fayard, 2004.

4 W czerwcu 1950 roku 40 intelektualistów (w ród których byli Raymond Aron, Albert Camus, Fra-
nçois Mauriac, jak te  Jerzy Giedroy  i Józef Czapski) zgromadzonych w Berlinie uczestniczy w za o e-
niu Kongresu Wolno ci Kultury, którego celem jest przywrócenie prawdy o re imie krajów Europy
Wschodniej oraz podj cie konstruktywnej refleksji. Konstanty Jele ski zostaje cz onkiem sekretariatu
generalnego Kongresu. Po opuszczeniu kraju do Kongresu przy cza si  Mi osz i zostaje jednym
z autorów czasopisma „Preuves” redagowanego pod auspicjami Kongresu przez François Bondy’ego.



MARYLA LAURENT: Cztery okresy obecno ci literatury polskiej we Francji…     127

francusku w paryskich wydawnictwach nie jest rzecz atw  w latach 50., 60., a nawet
705. Sam Mi osz popada we Francji w wydawniczy niebyt po wyje dzie do Stanów.

Witold Gombrowicz nieustannie zabiega u swoich paryskich przyjació , w tym
Konstantego Jele skiego, o zwi kszenie stara , maj cych na celu publikacj  jego
utworów w wersji francuskiej. Ferdydurke (napisana w 1937 roku) musi jednak
poczeka  do 1958 roku6. I wiemy, ile wysi ków kosztowa o Jele skiego7 znale-
zienie t umacza i wydawcy, podczas gdy Instytut Literacki regularnie wydawa
powie ci, dramaty oraz dziennik pisarza. wiadczy to o wielkim braku zainteresowa-
nia Francji wszelk  literatur  „inn ” ni  w asna. Dzie o pisarza obcego pochodzenia
takiego jak Gombrowicz8, o wybitnych walorach literackich i par excellence orygi-
nalne, mog o, rzecz jasna, jedynie zdumiewa  i trafi  do historycznego czy ca.

Pomimo usilnych stara  Alberta Camusa, równie  Gustaw Herling-Grudzi ski,
sta y wspó pracownik „Kultury”, dopiero w 1985 roku, czyli 34 lata po wydaniu
polskim, doczeka si  francuskiego przek adu swoich wyj tkowych wspomnie
z pobytu w sowieckim agrze9.

5 W tej kwestii sytuacja we Francji ró ni si  od tego, co opisuje R. Fieguth, O europejskich warto-
ciach klasyków literatury polskiej, w: Humanizm polski d ugie trwanie – tradycje – wspó czesno ,

red. A. Nowicka-Je owa, M. Cie ski, Warszawa, Wydawnictwo Neriton, 2008–2009, s. 346: „Okresem
najszerszego promieniowania polskiej kultury i literatury by o pi tnastolecie od ko ca lat 1950 do po-
cz tku lat 1970. Wtedy Europa i wiat odkryli wielkich polskich autorów dwudziestowiecznych.”.

6 W. Gombrowicz, Ferdydurke, prze . Brone [Witold Gombrowicz, Roland Martin], wst p C. Jele ski,
Paris, Julliard, Les Lettres Nouvelles, 1958; La Pornographie, prze . G. Lisowski, wst p W. Gombrowicz,
Paris, Julliard, Les Lettres Nouvelles, 1962; Journal (1953–1956), prze . A. Kosko, Paris, Julliard, Les
Lettres Nouvelles, 1964; Le Festin chez la Comtesse Fritouille, prze . G. Sédir, il. Stanislas Lepri,
« Preuves », nr 174, Paris 1965, s. 44–56; Théâtre: « Yvonne, Princesse de Bourgogne », « Le Mariage »,
prze . C. Jele ski, G. Serreau, Paris, Julliard, Les Lettres Nouvelles, 1965; Cosmos, prze . G. Sédir, wst p
W. Gombrowicz, Paris, Denoël, Les Lettres Nouvelles, 1966; Bakakaï, prze . G. Sédir, A. Kosko, Brone
[Witold Gombrowicz, Roland Martin], Paris, Denoël, Les Lettres Nouvelles, 1967; Journal Paris–Berlin
(Volume IV: 1963–1964), prze . A. Kosko, wst p W. Gombrowicz, Paris, Christian Bourgois Editeur, 1968;
Sur Dante [édition bilingue], prze . A. Kosko, Paris, L’Herne, 1968; Lausanne, L’Age d’Homme, 1968;
Entretiens avec Witold Gombrowicz, prze . K. Chanska i F. Marié, wst p D. de Roux Paris, Pierre Belfond,
1968; wydanie polskie: Instytut Literacki, 1969; Ferdydurke, prze . G. Sédir, Paris, 10/18, 1973; Trans-
-Atlantique, prze . C. Jele ski, G. Serreau, wst p C. Jele ski, Paris, Denoël, Les Lettres Nouvelles, 1976;
Journal (1957–1960), prze . Ch. Je ewski, D. Autrand, Paris, Denoël, Les Lettres Nouvelles, 1976; Les
Envoûtés, prze . A. Mailles, H. W odarczyk, wst p P. Kalinine, Paris, Stock, 1977; Journal (Volume III:
1961–1969), prze . Ch. Je ewski, D. Autrand, Paris, Christian Bourgois Editeur, Maurice Nadeau 1981.

7 M. Nadeau, Grâces leur soient rendues – mémoires littéraires, Paris, Albin Michel, 1990, Gom-
browicz, s. 341–362.

8 M. Galey, Gombrowicz, théâtre de l'Ambigu, Cahier de l'Herne, nr 14, Lausanne, éd. l'Age d'Homme,
1977, s. 1971: « C'est la chance de cet écrivain solitaire qui "voyait grand tout seul", sans se préoccuper
des courants artistiques en vogue, d'avoir connu tard la célébrité… » („To szcz cie dla tego samotnego
pisarza, który sam mia  wielkie ambicje, nie bacz c na obowi zuj ce style artystyczne, e s awa
przysz a do niego pó no…”).

9 G. Herling, Un Monde à part, prze . z ang. W. Desmond, Paris, Editions Denoël, 1985.
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Spo ród nielicznych przek adów z j zyka polskiego, jakie ukaza y si  tu  po
wojnie, mo na wymieni  jedynie Le Viol de la Pologne – Un modèle d'agression
soviétique (Polska zgwa cona) Stanis awa Miko ajczyka10, Varsoviennes (Kobiety)
Stanis awy Kuszelewskiej11 czy wydan  w 1954 roku w Brukseli pierwsz  antolo-
gi  poezji polskiej w j zyku francuskim12 w opracowaniu Mariana Pankowskiego.

Le chemin qui ne mène nulle part (Droga do nik d) Józefa Mackiewicza13, powie
w pe ni klasyczna w formie, zostaje opublikowana dopiero w 1959 roku. W tym
przypadku okres „czy ca” wynika  z faktu, i  ksi ka traktuje o sowieckich deporta-
cjach Polaków w 1939 r. Taki temat by  absolutnie nie do przyj cia przez francusk
lewic  przed ujawnieniem zbrodni stalinowskich w 1956 roku w Moskwie. Dopiero
wtedy, kiedy raport Chruszczowa zmieni  francuski sposób my lenia, zdano sobie
spraw , e byli tacy polscy pisarze, którzy przedk adali literatur  i wolno  nade
wszystko i woleli trudn  emigracj  od wygody pa stwowego mecenatu.

O K R E S  T U  P O  W O J N I E  – P I S A R Z E  Z  P O L S K I

W latach 50. wy cznie sympatie polityczne decydowa y o publikacji dzie  pol-
skich we Francji. Pocz tkowo literatura promowana w Warszawie t umaczona
by a przez zwolenników polityki inspirowanej przez Kreml, a jej jedynym wy-
dawc  by  Pierre Seghers14. Niewiele dzie  prze o ono w ca o ci15. Wybrane
utwory pogrupowano w tomy: Poètes polonais (1949), Prosateurs polonais
(1950), Pages polonaises (1953). Mo na w nich by o przeczyta  m.in. fragment
La Cendre et le diamant (Popió  i diament), taki tytu  t umacz Allan Kosko da
powie ci Jerzego Andrzejewskiego16, opowiadanie Tadeusza Borowskiego – Une
journée à Harmenze (Dzie  na Harmenzach), wiersze Jaros awa Iwaszkiewicza itd.

10 S. Miko ajczyk, Le Viol de la Pologne. Un modèle d'agression soviétique, Paris, Plon, 1949.
11 S. Kuszelewska, Varsoviennes, R. Maillol éd. Les Amis de la Polgne, 7 rue Corneille-Paris, 1949,

t um. R. Bailly. Wydanie polskie: Kobiety, Rzym, Instytut Literacki, 1946.
12 M. Pankowski, Anthologie de la poésie polonaise du quinzième au vingtième siècle, Bruxelles,

André de Rache éditeur, 1954.
13 J. Mackiewicz, Le chemin qui ne mène nulle part, prze . J. Plater-Syberg, Paris, Fayard, 1959.
14 Poètes polonais, Paris, Seghers, 1949; Prosateurs polonais, Paris, Seghers, 1950; Pages polona-

ises, Paris, Seghers, 1953.
15 L. Kruczkowski, Pièges et impasses, prze . J.-M. Dumarais, Paris, éd. Hier et Aujourd’hui, 1947;

Les Allemands ou la famille Sonnebruch, prze . M. Fontaine, Huguette Dubois, Paris, Les Editeurs
français réunis, 1950; S. Kuszelewska, Varsoviennes, prze . R. Bailly, Paris, R. Maillol éditeur, 1949.

16 Powie  uka e si  w ca o ci pod tytu em Cendres et diamant, Paris, Gallimard, Du monde entier,
1967, w przek adzie Jerzego Lisowskiego. W Polsce ksi ka okaza a si  du ym sukcesem, chocia
w zamy le by a dzie em propagandowym. Krzysztof K kolewski, w swojej pracy Diament odnalezio-
ny w popiele (Warszawa, Trio, 1995), przedstawia genez  powie ci Popió  i diament. Temat powie ci
podda  Jerzemu Andrzejewskiemu Jakub Berman, dzia acz sprawuj cy w adz  nad bezpiek  i kultur .
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Jasno zdefiniowany projekt wydawniczy Seghersa mia  pokaza  wielko  lite-
ratury zgodnej z za o eniami realizmu socjalistycznego sformu owanymi przez

danowa i Gorkiego w Moskwie 17 sierpnia 1934 roku. Najtrudniej by o uzasad-
ni  ograniczenie wolno ci artystycznej oraz zakaz wszelkiego indywidualizmu.
Prób  podj  André Wurmser. W przedmowie do tomu z 1953 roku pisa :

W czasach Vigny’ego, a nawet w czasach Mallarmégo, szczelne zamkni cie si  w swoim
gabinecie, podczas gdy panowa a bezczelna i g upia, stoj ca jeszcze na mocnych nogach bur-
uazja, by o odrzuceniem wspó pracy z wrogiem […]. W czasach Stalina i Bieruta zamkni -

cie si  z samym sob  by oby odrzuceniem nadziei i pewno ci […], by oby skazaniem swoje-
go dzie a na niebyt17.

Oprócz wspomnianych kwestii politycznych prawd  jest równie , e francuski
wiat wydawniczy w a nie podnosi  si  z wojny. Liczba dobrych francuskich

tekstów czekaj cych na publikacj  by a znaczna, braki finansowe – du e. Skupie-
nie si  na w asnych potrzebach by o konieczno ci  chwili dla literatury, która
zmienia a si , rozwija a i szuka a nowych dróg.

Opowiadania18 Marka H aski ukazuj  si  w Warszawie w 1956 roku nak adem
pa stwowego wydawnictwa Czytelnik. Ale m ody zbuntowany pisarz opuszcza
kraj i od 1958 roku staje si  jednym z autorów paryskiego Instytutu Literackie-
go19. Jest jednym z pierwszych twórców z Polski, którego dzie a s  t umaczone
we Francji przez znane francuskie wydawnictwo publikuj ce literatur  obc  –
René Julliard – które wydaje Le premier pas dans les nuages (Pierwszy krok
w chmurach) oraz Le huitième jour de la semaine (Ósmy dzie  tygodnia)20.

1 9 6 0 – 1 9 7 6 :  P O L I T Y C Z N A  K O N T R O L A
L I T E R A C K I E G O  „ E K S P O R T U ”

Je li chodzi o literatur  polsk , koniec zimnej wojny we Francji przypad  do-
piero na 1960 rok. Pocz wszy od tej daty zacz to podpisywa  umowy wydawni-
cze i francuscy wydawcy coraz bardziej przychylnym okiem spogl dali na list
autorów, których utwory proponowa  im Zwi zek Literatów Polskich (Interpress).
Ukaza y si  wówczas dzie a pisarzy, którzy odnie li sukces w Polsce tu  po za-
ko czeniu wojny: Kamienny wiat, napisany przez Tadeusza Borowskiego w 1948 r.,

Zosta a ona zbudowana wokó  faktów – realnej gro by wojny domowej – ale przedstawionych
w sposób korzystny dla panuj cej w adzy. Niemniej sta a si wiatowym sukcesem polskiej literatury.

17 A. Wurmser, Pages polonaises, Paris, Pierre Seghers, 1953, p. 11.
18 M. H asko, Pierwszy krok w chmurach, Warszawa, Czytelnik, 1956.
19 M. H asko, Nast pny do raju, Pary , Instytut Literacki, 1958.
20 M. H asko Le Premier Pas dans les nuages, prze . T.-G. Doma ski, P. Berthelin, Paris, Julliard,

1958; Le Huitième Jour de la semaine, prze . A. Posner, Paris, Julliard, 1959.
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zostaje wydany przez Bourgois w 1964 r.21; Popió  i diament wychodzi w 1967 r.,
czyli przesz o 20 lat po ogromnym sukcesie w Polsce22.

aden autor nie móg  jednak by  drukowany we Francji ani gdziekolwiek in-
dziej poza granicami Polski bez zgody Komitetu Centralnego PZPR. Wizerunek
literatury polskiej we Francji by  wówczas taki, jaki nadali jej polscy politycy23.

Umow  z francuskim wydawnictwem podpisywa  Interpress, a pieni dze prze-
lewane w twardej walucie dociera y do autora w z otówkach (po niekorzystnym
oficjalnym kursie) po tym, jak pa stwo pobra o swój procent. Obieg oficjalny
podlega cis ej kontroli. Zwi zane z tym trudno ci, a zw aszcza jak trudno by o
spod takiej „opieki” si  uwolni , opisuje ciekawie S awomir Mro ek:

W ka dym kraju jest tak, e je eli jaka  ksi ka osi ga sukces, to wydawcy w innych kra-
jach staraj  si  j  przet umaczy  i wyda . Ale nie w kraju komunistycznym, gdzie liczy si
tylko ideologia. Kariera mojej ksi ki zacz a si  od Niemiec – ówczesnego RFN, a rok pó -
niej napisa em dramat. W chwili kiedy przeje d a em przez Francj  w 1959 roku, odby o si
ju  sze  premier mojej sztuki w Niemczech. Liczba imponuj ca, gdybym mieszka  w Niem-
czech i pisa  po niemiecku, dostateczna – gdybym mieszka  we Francji i pisa  po francusku.
Ale ja pisa em po polsku i by em Polakiem z komunistycznego wiata.

Mój przypadek by  pierwszy w Polsce i d ugo taki pozosta . Je li chodzi o ksi k , rzecz
by a jeszcze mo liwa, cho  w komunizmie – nielegalna. Ale gdy chodzi o teatr? Nie by o
dot d w historii Polaka, który, mieszkaj c na sta e w Polsce, napisa by sztuk  i sztuka ta
w ci gu roku mia aby szesna cie premier w Niemczech, a pó niej w innych krajach. Zbyt
ma o czasu min o, eby kto  to policzy , a interesowa o si  tym wielu. Przemyka em przez
Francj  i przy okazji podpisa em w wydawnictwie umow  na jednorazowe wydanie kilku
moich opowiada  w ksi ce La Littérature polonaise. By a to nowo ; opowiadania te nie
by y dot d t umaczone na j zyk francuski. Podpisa em tak e umow  z czasopismem „Les
Temps Modernes”24, nie zawsze dobrze widzianym w Polsce Ludowej. Starczy o na bilet do
Polski, ycie w Pary u i we W oszech oraz na par  drobiazgów. A wszystko nielegalnie25.

Stanis aw Lem jest jednym z nielicznych polskich autorów, który w tamtym
okresie doczeka  si  ponad 10 przek adów na j zyk francuski26. Najliczniej repre-

21 T. Borowski, Le Monde de pierre, prze . E. Veaux, Paris, C. Bourgois, 1964; wyd. II, popr.
i uzup. L. Dyevre, Paris, C. Bourgois, 1992.

22 J. Andrzejewski, Cendres et diamant, prze . G. Lisowski, Paris, Gallimard, 1967.
23 Jednym z najcz ciej t umaczonych autorów b dzie Stanis aw Lem, po nim Jerzy Andrzejewski.

Nast pnie Andrzej Ku niewicz, Jaros aw Iwaszkiewicz, Tadeusz Breza.
24 Redaktorem by  J.P. Sartre.
25 S. Mro ek, Baltazar, Autobiografia, Warszawa, Noir sur Blanc, 2006, s. 227–228. (Przek . franc.:

Balthazar, prze . M. Laurent, Paris, Noir sur Blanc, 2007, s. 207).
26 S. Lem, Fen Venus [Astronauci], prze . A. Guthart, Paris, Gallimard, 1962; S. Lem, Solaris,

prze . J.-M. Jasienko, wst p J. Bergier, Paris, Denoël, 1964; S. Lem, Le Bréviaire des robots, prze .
H. Sadowska, Paris, Denoël, 1966; S. Lem, Cybériade, prze . L. Makowski, Paris, Denoël, 1968;
S. Lem, Eden, Verviers, prze . E. i E. Pomorski, Gérard & co., 1972; S. Lem, L'invincible, prze .
A. Posner, Paris, Laffont, 1972; S. Lem, Vol de patrouilles, Conte de la machine à calculer qui com-
battit le dragon, Treizième voyage, Vingt-quatrième voyage (nouvelles), prze . A. Posner, w: Autres
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zentowanym pisarzem we francuskich ksi garniach by  Witold Gombrowicz,
wci  sk din d na indeksie w swoim kraju. Jedna oficyna wydawnicza wysz a
poza ramy „politycznie narzuconego” wyboru; chodzi o wydawnictwo l’Âge
d’Homme, które publikowa o pisarzy proponowanych cz sto przez nauczycieli
akademickich jak Alain van Crugten27.

1 9 7 6 – 1 9 8 9 :  „ W Y D A N O  B E Z  Z G O D Y  I  W I E D Z Y  A U T O R A ”

Powstanie podziemnych wydawnictw (1976) publikuj cych to, co zosta o
ocenzurowane przez oficyny pa stwowe, otworzy o literaturze polskiej drog  do
czytelników za granic . Pisarze domagali si  prawa do zagranicznych przek adów
poza kontrol  w adz politycznych i bez po rednictwa agencji pa stwowej. Sami
negocjowali i upowa niali przedstawicieli w Pary u, Londynie czy Nowym Jor-
ku. By o to w pe ni nielegalne i wbrew polskiemu prawu, st d przyj o si
umieszcza  na tomach wydanych za granic  oraz poza cenzur  w Polsce
wzmiank : Wydano bez zgody i wiedzy autora.

Przypadek ksi ki Nierzeczywisto , w której Kazimierz Brandys 10 lat po z o-
eniu legitymacji partyjnej w 1966 r. opisuje uczucie egzystencjalnej nierzeczy-

wisto ci, które odczuwaj  mieszka cy krajów komunizmu okre lanego jako real-
ny, stanowi doskona y przyk ad nowego sposobu przep ywu literatury polskiej za
granic . Czytana potajemnie w Polsce w pa dzierniku 1976 roku w kr gach inte-
ligencji opozycyjnej, zostaje wydana przez drugoobiegow Niezale n  Oficyn
Wydawnicz  w 1977 r., a rok pó niej ukazuje si  w Pary u nak adem Instytutu

mondes, autres mers de Darko Suvin, Paris, Denoël, 1973; S. Lem, Mémoires trouvés dans une ba-
ignoire, prze . D. Sila, A. ab dzka, Paris, Calmann-Lévy, 1975; S. Lem, Le congrès de futurologie,
prze . D. Sila, A. ab dzka, Paris, Calmann-Lévy, 1976; S. Lem, La Voix du maître, prze . A. Posner, Paris,
Denoël, 1976; S. Lem, Mémoires d'Ijon Tichy [Dzienniki gwiazdowe], prze . D. Sila, Paris, Calmann-Lévy,
1977; S. Lem, Retour des étoiles, prze . M. de Wieyska, Paris, Denoël, 1979; S. Lem, Le Rhume, prze .
D. Sila, Paris, Calmann-Lévy, 1978; S. Lem, Les Voyages électriques d'Ijon Tichy, prze . D. Sila, Paris,
Denoël, 1980; S. Lem, Contes inoxydables [Bajki robotów], prze . D. Sila, Paris, Denoël, 1981; S. Lem, Le
masque, prze . L. Dyevre, Paris, Calmann-Lévy, 1983; S. Lem, Nouvelles aventures d'Ijon Tichy [Dzienniki
gwiazdowe], prze . L. Dyevre, Paris, Calmann-Lévy, 1986; S. Lem, Fiasco, prze . R. Lanquetin, Paris,
Calmann-Lévy, 1988; S. Lem, Bibliothèque du XXIe siècle, prze . D. Sila, Paris, Seuil, 1989.

27 S.I. Witkiewicz, L’Inassouvissement, prze . A. van Crugten, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1970;
S.I. Witkiewicz, L’Adieu à l’automne, prze . A. van Crugten, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1979; S.I. Wit-
kiewicz, Théâtre complet v. 1, La Sonate de Belzébuth ou événement véridique à Mordowar. La Mère, pièce
répugnante. Le Petit Manoir. Le Fou et la nonne ou Il n’y a pas malheur qui n’en amène un pire, prze .
A. van Crugten et E. Veaux, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1980; S.I. Witkiewicz, Théâtre complet v. 2, Les
Cordonniers, pièce scientifique avec chansonnettes. Une Locomotive folle, pièce sans thèse. Yanulka, fille de
Fizdejko. La Nouvelle Délivrance, prze . A. van Crugten, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1980; S.I. Witkie-
wicz, Juvenilia. Fragments. Autoparodies, prze . A. van Crugten, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1976.
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Literackiego. W tym samym roku wydawnictwo Seuil publikuje równie  francu-
ski przek ad, En Pologne, c’est à dire nulle part28, autorstwa Adama Lacha (kto
si  kryje pod pseudonimem?). W tym okresie, w którym pisarze anga uj  si
w walk  o wolno , ich ksi ki b d  wydawane tymi dwoma kana ami: w Polsce
przez wydawnictwa drugiego obiegu i na Zachodzie przez polsk  oficyn  i, przy
odpowiedniej dawce szcz cia, prawie jednocze nie w przek adzie.

Nast pi  wówczas prawdziwy wysyp polskich powie ci. T umaczono nowe tytu y
oraz wznawiano dawne przek ady. Wydarzenia polityczne dotycz ce Polski nabra y
rozp du. Literacka Nagroda Nobla przyznana w 1980 roku Czes awowi Mi oszowi
by a momentem szczytowym. Nigdy wcze niej w XX wieku literatura polska nie by a
tak licznie obecna we Francji. Jest to bez w tpienia powód do rado ci, nawet je li po
raz kolejny to polityka w du ej mierze wp yn a na zainteresowanie Polsk  i wybór
dzie . Pisarz, który zadowala  si  uprawianiem swojej sztuki w oderwaniu od histo-
rycznych zawirowa , musia  pogodzi  si  z tym, e pozostanie nieznany szerokim
rzeszom czytelników. By o mu bowiem niezwykle trudno znale  wydawc  we Fran-
cji, je li to, co pisa , nie by o w aden sposób zwi zane z bie cymi wydarzeniami!

Pocz wszy od 1976 roku pisarze polscy ch tnie powierzali promocj  swoich ksi -
ek za granic  agentom literackim. We Francji du e zas ugi na rzecz upowszechniania

polskiej literatury ma Zofia Bobowicz-Potocka, agentka niektórych autorów, ale
przede wszystkim dyrektor serii Pavillons wydawnictwa Robbert Laffont. W ramach
tej e serii wyda a 22 przek ady polskich ksi ek, dbaj c o ich obecno  w mediach
i ledz c oczekiwania sta ych czytelników. Zadanie to nigdy nie by o atwe. Wyniki
sprzeda y nawet w tych przypadkach, w których mówi si  o sukcesie, nie s  impo-
nuj ce. To sk ania do pewnej pow ci gliwo ci w ocenie si y oddzia ywania literatury
polskiej we Francji. Seria, któr  kierowa a Zofia Bobowicz-Potocka, jako jedyna
skupia a tak du  liczb  polskich tytu ów. Inni wydawcy29 drukowali polskich auto-
rów mniej lub bardziej regularnie, ale nie z tak  systematyczno ci .

Tabela zbiorcza: Seria Pavillons de l’Est: przek ady z j zyka polskiego, kierowa a Zofia Bobowicz-Potocka

Autor Tytu /data wydania T umacz Sprzeda  egzemplarzy

Janusz Korczak Journal du ghetto
1979/1998 + Poche

Zofia Bobowicz Nak ad: 6000
Sprzedane egzemplerze: 1207
Zapasy: 1022

Tadeusz Konwicki La Petite
Apocalypse
1981 + Poche

Zofia Bobowicz N. 7000
S. 4076
Z. 102

Eliza Orzeszkowa Meïr Esofowicz
1983

Ladislas Mickiewicz
Zofia Bobowicz

N. 4232
S. 1381
Z. 113

28 K. Brandys, En Pologne, c'est à dire nulle part…, traduit du polonais par Adam Lach, Seuil, 1978.
29 Gallimard, Fayard, Flammarion, Seuil, Christian Bourgois, Stock, Albin Michel…
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Tadeusz Konwicki La Clef des songes
contemporains
1983

Maryla Laurent N. 3334
S. 1371
Z. 66

Kazik Hentchel Liturgie polonaise
1985

Gabriel Meretik N. 5000
S. 1180
Z. 118

Kazik Hentchel Confession
1986

Jacqueline Kochan N. 4116
S. 1048
Z. 94

Tadeusz Konwicki Fleuve souterrain,
oiseau de nuit
1986

Zofia Bobowicz N. 4119
S. 1048
Z. 94

Tadeusz Konwicki Le Complexe
polonais
1988

Hélène W odarczyk N. 4012
S. 2010
Z. 238

Jaros aw Marek
Rymkiewicz

La Dernière gare
Umschlagplatz
1989

Véronique Patte N. 6211
S. 3550
Z. 95

Ida Fink Le Voyage
1990

Laurence Dyèvre N. 3523
S. 2300
Z. 88

Tadeusz Konwicki Bohini, un manoir en
Lituanie
1990

Maryla Laurent N. 4761
S. 2361
Z. 164

Tadeusz Konwicki Roman de gare
contemporain 1992

Maryla Laurent N: 4000
S. 1096
Z. 216

W adys aw Terlecki L’Echelle de Jacob
1992

Maryla Laurent N. 3981
S. 767
Z. 309

Aleksander cibor-
-Rylski

L’Anneau de crin
1993

Laurence Dyèvre
Véronique Patte

N. 3345
S. 510
Z. 266

Andrzej Ku niewicz Constellations.
Les Signes du Zodiaque
1993

Christophe Je ewski N. 2265
S. 520
Z. 287

W adys aw Terlecki Repose-toi après la
course
1994

Christophe
G ogowski

N. 3000
S. 397
Z. 300

Jaros aw Marek
Rymkiewicz

Conversations au bord
du lac
1994

Véronique Patte N. 3176
S. 435
Z. 313

Maciej Krasicki Nous n’irons plus chez
nous
1995

Christophe G ogowski N. 3000
S. 387
Z. 538

Olga Tokarczuk Dieu, le temps, les
hommes et les anges
1998

Christophe G ogowski N. 3073
S. 806
Z. 429
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Olga Tokarczuk Maison de jour.
Maison de nuit
2001

Christophe G ogowski N. 2972
S. 750
Z. 483

Andrzej
cibor-Rylski

Un Amour couleur
myrtille
2002

C. Henry du Bord
Christophe Je ewski

N. 3245
S. 650
1025 zwrotów

1 9 8 9 – 2 0 0 7 :  L I T E R AT U R A  W O L N A  O D  C E N Z U R Y

Now  równowag  przyniós  sierpie  1990 roku. Du e polskie wydawnictwa
przechodzi y na zasady gospodarki rynkowej. Rewolucja informatyczna i atwo
powielania przyczynia y si  do powstania ca ej rzeszy ma ych oficyn. Wyzwolo-
na z wi zów literatura pogr y a si  na jaki  czas w radosnym chaosie! Nieliczne
czasopisma literackie promowa y nowe talenty i zza granicy trudno by o znale
dzie o warte przet umaczenia czy autora, który móg by wzbogaci  kultur  francu-
sk . W polskim yciu literackim dokonywa y si  zasadnicze zmiany.

Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku potwierdzi o zniesienie
wewn trznych granic europejskich. Wymiana literacka sta a si atwiejsza, ale mia a te
od tej pory podlega  prawom rynku, co jest „normalnym” sposobem funkcjonowania,
ale jednocze nie niesie ze sob  nie byle utrudnienia. Czy literatura polska znajdzie wy-
starczaj co szybko narz dzia niezb dne do promocji przek adów na j zyki obce?

Niezwykle istotny dla obecno ci literatury polskiej we Francji w tym okresie
jest rozwój wydawnictwa Noir sur Blanc30, które zaczyna wydawa  pierwsze
polskie tytu y w 1987 roku. W 1991 w a ciciele Vera i Jan Michalscy kupuj
równie  Ksi garni  Polsk  przy bulwarze Saint-Germain. Od tego momentu Noir
sur Blanc i Ksi garnia Polska stan  si  g ównymi o rodkami promocji literatury
polskiej we Francji. W przeci gu 20 lat wydawnictwo Very Michalskiej wyda o
ponad 100 polskich tytu ów, w tym te , co nale y do rzadko ci, teksty dawne.
Zazwyczaj, je li chodzi o literatur  obc , wydawcy zainteresowani s  jedynie
nowo ciami, aczkolwiek pióra pisarzy o ugruntowanej ju  pozycji. Cz sto wa ne
jest, aby autor móg  osobi cie uczestniczy  w promocji swojej ksi ki. Wyj wszy
wydawnictwa akademickie, spo ród nie yj cych ju  autorów jedynie Stanis aw
Ignacy Witkiewicz i Bruno Schulz stanowi  odst pstwo od tej obowi zuj cej od
po owy wieku we Francji regu y. Noir sur Blanc odwa y o si  wyda  m.in. nowy
przek ad Pana Tadeusza31 oraz Dziadów32 Adama Mickiewicza, Nie-Bosk  ko-

30 Wydawnictwo Noir sur Blanc zosta o za o one w 1986 w Montricher w Szwajcarii przez Jana
Michalskiego i Ver  Michalsk -Hoffman.

31 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz ou la dernière expédition judiciaire en Lituanie, prze . R. Bourgois,
wst p C. Mi osz, Paris, Noir sur Blanc et Librairie polonaise, 1992.

32 A. Mickiewicz, Les Aïeux, prze . R. Bourgois, wst p A. Wajda, Paris, Noir sur Blanc et Librairie
polonaise, 1992.
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medi 33 Zygmunta Krasi skiego czy Pami tniki34 Jana Chryzostoma Paska. Pod-
j o si  te  ryzykownej z punktu widzenia finansowego publikacji obszernej
antologii poezji polskiej35. Nak adem Noir sur Blanc ukazuj  si  równie  ksi ki
krytycznoliterackie przeznaczone dla w skiej publiczno ci, jak Gombrowicz ou la
parodie constructive (Gombrowicz i nadliteratura) Micha a G owi skiego (2004).
Profesjonalizm wydawnictwa w kontaktach z pras  i umiej tna promocja s  wa -
nym atutem dla literatury polskiej. Wreszcie, niezwykle istotna jest sta a dost p-
no  ksi ek w katalogu. Nale y pami ta , e aktualnie ksi ka wydana w nak a-
dzie 3 tys. egzemplarzy, po tym jak trafi do ksi garni, musi zosta  sprzedana
w przeci gu miesi ca. Po up ywie tego terminu niesprzedane egzemplarze podle-
gaj  zwrotowi i id  na przemia ! Zarz dzanie zasobami jest zatem spraw  nie-
zwykle cenn , je li chce si  zapewni  ksi ce d u sze „ ycie”.

Innym czynnikiem sprzyjaj cym przek adom literatury polskiej jest dzia alno
krakowskiego Instytutu Ksi ki, który od 2003 roku zapewnia polsk  obecno
na wszystkich targach ksi ki w Europie.

Mechanizmy rynkowe dzia aj  ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami. Ob-
woluta francuskiego wydania Krwi elfów Andrzeja Sapkowskiego dumnie ob-
wieszcza: „1,5 miliona sprzedanych egzemplarzy w Europie!”36.

Nie ulega najmniejszej w tpliwo ci, e w przeci gu ostatnich dwudziestu lat
sytuacja literatury polskiej we Francji zmieni a si  w sposób radykalny. Dzi
o tym, jaka ksi ka zostanie przet umaczona, nie decyduj  ju  czynniki niezwi -
zane ze sztuk  pisarsk  i gustami czytelników. Wybory wydawnicze mog  by
krytykowane, niektóre z nich mo na uzna  za w tpliwe, ale na ró nych szcze-
blach prowadz cych od autora do francuskiego czytelnika znajduj  si  coraz
cz ciej wykwalifikowani specjali ci. Zupe nie inaczej wygl da a sytuacja za
czasów PRL-u, kiedy wszystko podporz dkowane by o politycznym ogranicze-
niom podyktowanym pa stwow  propagand , marksistowskim prozelityzmem,
czy te  oporem ze strony emigracyjnej lub krajowej opozycji.

Prof. dr hab. Maryla Laurent, Uniwersytet Charlesa de Gaulle’a/Lille 3, Katedra polonistyki. Autorka
ksi ek dotycz cych literatury polskiej, opracowanych w j zyku francuskim: La littérature polonaise
en France. Critique littéraire et traductologie (2007); La dérive de Prof. dr Tadeusz Konwicki au fil
de ses romans. Archéologie d'une écriture: les huit années du réalisme socialiste (1996). Redaktorka

33 Z. Krasi ski, La Comédie non divine, prze . P. Cazin, wst p J. Zieli ski, Paris, Noir sur Blanc, 2000.
34 J. Ch. Pasek, Mémoires, prze . P. Cazin, Paris, Noir sur Blanc, 2000.
35 K. Dedecius, Poésie, éd. dirigée par François ROSSET, prze . C.-H. du Bord, Ch. Je ewski, R. Bour-

geois, J. Burko, R. Legras, A.-C. Carls, J. Donguy et M. Mas owski, G. Erhard, D. Felman et J. Jouet,
P. Kami ski, K. Maciejewska, I. Macor-Filarska, K. Skanberg, M. Zakrzewska, Paris, Noir sur Blanc, 2000.

36 A. Sapkowski, Le Sang des Elfes, prze . L. Waleryszak, Paris, Bragelonne, 2008.
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dziesi ciu opracowa  naukowych, g ównie o literaturze polskiej, a tak e o wzajemnych wp ywach
i inspiracjach pomi dzy literaturami europejskimi. T umaczka na j zyk francuski przesz o dwudziestu
ksi ek z dziedziny beletrystyki (m.in. Konwicki, G owi ski, Terlecki, Stasiuk, Rylski, Mro ek,
Geremek) oraz poezji (m.in. Baczy ski, Stroi ski, Ró ewicz, Szymborska, Herbert, Koehler, Maj,
Mitzner, Sosnowski, wietlicki, Szlosarek, Zadura, Sonnenberg).
Przez ostatnie dziesi  lat Maryla Laurent by a przewodnicz c  stowarzyszenia Les Lettres Europé-
ennes, zrzeszaj cego oko o trzystu pracowników naukowych z ca ej Europy: literaturoznawców,
pisarzy, t umaczy, a tak e ludzi, dla których literatura pozostaje czym  wa nym.

F O U R P E R I O D S  O F  P O L I S H  L I T E R A T U R E  I N  F R A N C E  ( 1 9 4 5 – 2 0 0 8 )

The article discusses the presence of Polish literature on the French editorial market in the second
half of the 20th century. The author points to the fact that printing Polish books in the French language
was not easy in Parisian publishing houses at that time. Gombrowicz had his writings published with
difficulty and Mi osz found himself in ‘publishing non-being’ after he left France for the United
States. Gustaw Herling-Grudzi ski’s Another World took 34 years French translation after its original
Polish publication in France by Instytut Literacki. The 1960s and 1970s were years of political control
of literary “export”. With the rise of underground publishers in Poland, translations “without the
author’s knowledge or consent” proliferated faster than ever. As far as the number of translations, the
peak fell for 1980/1981 – the Nobel Prize in literature for Mi osz and the time of martial law. Since
1989, literature freed from censorship and political restrictions, has only been dependent on commer-
cial rules of the free market. Poland’s accession to the EU (2004) facilitates the presence of Polish
literature on the French market, but requires a lot of commercial action. One of the advantages of the
current situation is the interest in Polish literature from not only such publishers as Noir sur Blanc, but
also numerous general profile publishing houses in France.
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O L I T E R A T U R Z E  P O L S K I E J  W  CZ E C H A C H
I  J E J  W S P Ó C Z E S N Y C H

C Z E S K I C H  I N T E R P R E T A C J A C H

I

POWA NIEJSZE CZESKIE ZAINTERESOWANIE J ZYKIEM I LITERATUR  POLSK  SI GA
XVI wieku. Jego lad odnajdziemy w Gramatyce czeskiej Jana Blahoslava
z 1571 r., gdzie w rozdziale o dialektach autor po wi ci  fragment „dialektowi
polskiemu” i nawet z nut  podziwu odnotowa  dynamiczny rozwój ówczesnego
pi miennictwa w Polsce. Niemal sto lat pó niej Jan Ámos Komenský w przed-
mowie do Kancjona u amsterdamskiego (1659) pisa  o niemieckich i polskich
pie niach religijnych jako w a ciwie wzorcowych i o potrzebie ich t umaczenia,
przy czym z literatury polskiej wskazywa  w pierwszym rz dzie na Kochanow-
skiego. Sam zreszt  prze o y  z polskiego przynajmniej jedena cie utworów1.

Skokowy wzrost zainteresowania Czechów literatur  polsk  nast pi  jednak
dopiero z pocz tkiem XIX wieku. Jak bowiem uzasadnia  organizator i czo owy
przedstawiciel pierwszej poetyckiej szko y nowoczeskiej Antonín Jaroslav
Puchmajer, naród polski „jazykem s námi sbrat eny, m že se nám státi studnicí
nevyvažitelnou básní nejp íjemn jších, jestliže usrozum vše sob , s knihami jeho
budeme chtíti trochu blíže se seznámiti”2. Korzystanie z tego ród a mia oby

1 R. Brtá , Slovensko-slovanské literárne vz ahy a kontakty, Bratislava, Veda. Vydavate stvo
Slovenskej Akadémie Vied, 1979, s. 78.

2 [Naród polski] „j zykiem z nami spokrewniony, mo e si  dla nas sta ród em niewyczerpanym
wierszy najprzyjemniejszych, je li u wiadomiwszy to sobie, z ksi kami jego b dziemy chcieli troch
bli ej si  zapozna ”. Antonín Jaroslav Puchmajer, przedmowa do: Ch. de Secondat Montesquieu, Svatyn
Venušina ili Chrám gnídský, Praha 1804. Cytuj  za: J. Vl ek, D jiny eské literatury, t. 3: Z d jin, Praha,
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a um ní, 1960, s. 27 [to i pozosta e t um. moje – J.Z.].
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dawa  podwójn  korzy : u atwia  przyswajanie literatur zachodnich i uczy
lepszych sposobów s owia skiego wyra ania. I rzeczywi cie do po owy stulecia
znajomo  literatury polskiej w ród twórców najwybitniejszych staje si  typowa.
Bodaj najwyra niej potwierdzaj  to dzienniki czeskiego romantyka Karela Hynka
Máchy z licznymi wypiskami z polskich lektur. Natomiast w kolejnych dwu de-
kadach ilo  przek adów z polskiego co prawda wzrasta, ale w ród sympatyków
naszej literatury ubywa nazwisk znacz cych. Pod koniec stulecia klasyczne ju
dzie a Mickiewicza b d  t umaczy  znowu twórcy znani: Eliška Krasnohorská (Pan
Tadeusz, 1882), Jaroslav Vrchlický (Dziady, 1895), Josef Václav Sládek (Konrad
Wallenrod, 1897), polskie motywy znajdziemy za  w twórczo ci nie tylko Vrchlickie-
go, ale te  Svatopluka echa, Aloisa Jiráska i innych. Zyska popularno  w Czechach
Józef Ignacy Kraszewski i Henryk Sienkiewicz, a w kr gu Czeskiej Moderny tak e
Stanis aw Przybyszewski. Równolegle jednak nasila si  zainteresowanie literatur
rosyjsk , która od lat osiemdziesi tych, poza momentami drobnych wahni ,
pozostaje ju  dla Czechów najwa niejsz  literatur  s owia sk .

Pocz tkowy zwrot w stron  literatury polskiej Antonín M š an t umaczy  nie
tylko blisko ci  j zykow , ale i tym, e niemal ca a czeska inteligencja na po-
cz tku XIX wieku by a katolicka, a jej istotn  cz  wr cz stanowili katoliccy
duchowni. Poza tym po udniowa cz  Polski znalaz a si  po rozbiorach pod
panowaniem Habsburgów, zainteresowanie t  cz ci  monarchii nie rodzi o wi c
podejrze  o nielojalno  polityczn 3. Z czasem oba czynniki straci y na znacze-
niu: katolicyzm ze wzgl du na wi zanie odradzanej czeskiej to samo ci z husyty-
zmem, a lojalno , gdy Wiede  zignorowa  czeskie aspiracje polityczne, prze-
kszta caj c monarchi  w 1867 roku w Austro-W gry (i uzyskuj c dla tej decyzji
poparcie elit galicyjskich). Zmieni a si  zreszt  sytuacja samej literatury czeskiej.
Literatura ta w mi dzyczasie okrzep a i zacz a stawia  przed sob  nowe zadania.
Po rednictwo j zyka i literatury polskiej przesta o by  dla niej tak wa ne, zw asz-
cza e zacz o stawa  si  mo liwe odwrócenie dotychczasowych ról. W Polsce
w latach osiemdziesi tych zacz to przecie  uznawa  Vrchlickiego nie tylko za
najwi kszego wspó czesnego poet  Czech, ale nawet ca ej S owia szczyzny;
Zenon Przesmycki t umaczy  jego utwory poetyckie i dramaty, pozostawa  pod
jego wp ywem jako poeta (czeskie Básn  Miriamovy, 1886) i uznawa  za prze-
wodnika po literaturze europejskiej (drukowane w warszawskim pi mie „ ycie”
szkice Vrchlickiego Profile poetów francuskich!)4.

Nic wi c dziwnego, e i w pierwszej po owie wieku XX Czechów b d  intere-
sowa  te utwory z literatury polskiej, które uznaj  za klasyk  literack  oraz… utwo-

3 A. M š an, eský zájem o polskou literaturu v posledních dvou stech letech, w: Slovanský
a st edoevropský literární kontext, Praha, 1991, s. 2.

4 J. Magnuszewski, Wst p do: J. Vrchlický, Wybór poezji, Wroc aw, Zak ad Narodowy im. Ossoli -
skich, 1954, s. LI–LIV.
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ry popularne. Co jednak zaskakuje, to fakt, e a  do 1937 roku, kiedy wydawca
Leopold Mazá  otworzy  seri  wydawnicz  Polská knihovna [Biblioteka Polska],
mo na mówi  o wy cznie ladowym zainteresowaniu polsk  literatur  wspó cze-
sn . Po roku za  1937 zabrak o ju  czasu, by nadrobi  zaleg o ci w tym zakresie.
I to, mimo i  Jerzego Andrzejewskiego ad serca wydano jeszcze w 1941 roku.

Próba zdynamizowania wzajemnych kontaktów literackich bezpo rednio po zako -
czeniu II wojny wiatowej, potwierdzana przez s ynne wizyty delegacji pisarskich
w 1946 i 1947 roku, zosta a zahamowana ju  rok pó niej, gdy w Czechos owacji
znacjonalizowano wydawnictwa, a rynek ksi ki poddano za o eniom polityki kultu-
ralnej i cenzurze. Czesk  recepcj  literatury wyznacza y wi c meandry ycia poli-
tycznego. Mimo to pod wzgl dem ilo ciowym przek ady z polskiego zajmowa y
niekiedy trzecie miejsce po przek adach z angielskiego i rosyjskiego. Pe ni y jednak
cz sto funkcje zast pcze. Z klasyków najobszerniejszej jedenastotomowej edycji
Dzie  doczeka  si  Sienkiewicz (1963–1975). Z autorów wspó czesnych konkurowa
z nim jedynie Stanis aw Lem. Ukaza y si  nowe ambitne przek ady Pana Tadeusza
(1969, Erich Sojka), Nie-Boskiej komedii (1984, Jaroslav Simonides), Wesela (1988,
Erich Sojka) oraz wybory poezji Norwida. Mia y one jednak ograniczony odzew. Na-
tomiast wybory poezji Ga czy skiego i Tuwima, autorów pokrewnych czeskim poety-
stom, wydano w ponad dwudziestotysi cznych nak adach. Z zainteresowaniem czytel-
ników spotka a si  te  twórczo  S awomira Mro ka. Szybkiego wznowienia doczeka
si Pami tnik z powstania warszawskiego Mirona Bia oszewskiego (1985, 1987, Da-
niela Lehárová). Entuzjastycznie zosta  przyj ty przez Bohumila Hrabala tom prozy
Brunona Schulza (1968, Hana Jechová) rozszerzony nast pnie przez Otakara Bartoša
(1988). Nie mogli oczywi cie liczy  na przek ad autorzy opozycyjni i emigracyjni.

Bariery te znik y dopiero po 1989 roku. Pojawi y si  jednak ograniczenia wy-
nikaj ce z powrotu do zasad rynkowych. Ilo  przek adów z j zyka polskiego
mocno spad a, cho  sytuacja w porównaniu z innymi j zykami (zw aszcza s o-
wia skimi) i tak jest relatywnie niez a.

I I

D ugie i bogate tradycje przyswajania literatury polskiej oraz spore grono ak-
tywnych i cz sto wszechstronnych t umaczy to atuty, dzi ki którym literatura ta
pozostaje w wiadomo ci czeskiego odbiorcy. Nadal te  jest obecna w czeskim
my leniu o literaturze. I to nie tylko dzi ki po rednicz cej roli przek adów. Nie-
rzadko bowiem czescy poloni ci s  równie  aktywni jako badacze lub krytycy
literaccy w obr bie w asnej literatury, a czeskim bohemistom nieobca jest g bsza
znajomo  innych literatur s owia skich, w tym polskiej. Przed paru laty wska-
zywa  na to wyra nie Ji í Fiala:



140     Literatura polska w wiecie. Tom III

Nale a oby przypomnie  rzecz bezdyskusyjn : przek ad literacki to wy cznie jedna z cz -
ci z o onego procesu recepcji kultury obcej przez kultur  rodzim , szczególnie w przypadku

j zyków tak bliskich, jak j zyk polski i czeski. Nie brakowa o i prawdopodobnie w dalszym
ci gu nie brakuje czeskich naukowców, zdolnych odbiera  obce dzie a literackie w ich orygi-
nalnym brzmieniu, ba – orygina  stawiaj cych wci  na pierwszym miejscu5.

Trzeba by doda , e recepcja literatury obcej, w tym wypadku polskiej, poza
cie k  przek adow  wydaje si  obiegiem w szym i bardziej specjalistycznym,

chocia  niekoniecznie obejmuje tylko lektury „czeskich naukowców”. Cz sto
zyskuje ona charakter rekonesansu, który umo liwia lub nawet inicjuje pojawie-
nie si  przek adów kolejnych. Niekiedy zast puje lub dope nia recepcj  przek a-
dow . Bywa, e traktuje przek ad jako materia  do wyartyku owania problemów
literackich w skali i kontek cie innym, ni  skala i kontekst danej literatury naro-
dowej. Mamy zatem w takich sytuacjach do czynienia z jako ci  nieco odmienn
od recepcji przek adowej. Jak bowiem zauwa a  czeski bohemista i polonista Petr
Poslední, liczne problemy wi  si  z tym, „jak przyswajamy sobie obce teksty
i wpisujemy je w kontekst kultury przyjmuj cej, jak otwieramy si  na odmienne
impulsy i przypisujemy im b d  rol  czynników rozwojowych, potwierdzaj cych
nasze rodzime kryteria, b d  rol  czynników historycznych, wywo uj cych dys-
kusj  o perspektywach rozwoju literackiego”6. A jeszcze powa niejsze wyzwanie
widzia  w sytuacji, gdy interpretator staje przed potrzeb  pokonania „podwójnego
horyzontu odbioru obcej literatury”: rekonstruowania znacze  z kontekstu pier-
wotnego i konstruowania znacze  w lekturze „tu i teraz”.

Spróbujmy zatem sprawdzi , jak z tego typu problematyk  radz  sobie wspó -
cze ni czescy badacze i krytycy, przywo uj c kilka bohemistycznych ksi ek z lat
2003–2006, które przynosz  interpretacje utworów z literatury czeskiej i wiato-
wej (g ównie prozy), ale uwzgl dniaj  te  pisarzy polskich.

Ji í Holý zatytu owa  swój tom Možnosti interpretace. eská, polská a slovens-
ká literatura 20. století (2003). Otwiera go szkic tytu owy po wi cony za o e-
niom i mo liwo ciom interpretacji, zw aszcza o rodowodzie strukturalistycznym
(przybli a si  tu m.in. stanowisko Janusza S awi skiego) i hermeneutycznym, po
czym nast puje czterna cie uj  interpretacyjnych, gdzie w dwu skonfrontowano
powie ci polskie: Witkiewicza Nienasycenie oraz Jasie skiego Pal  Pary  z pro-
z  czesk , a w jednym po wi cono uwag  pisarzowi s owackiemu. Mo na po-
wiedzie , e w gronie czternastu dwie interpretacje obejmuj ce polskie utwory, to
niewiele. Nadto pierwsza mia a pierwodruk w polskim pi mie „Tygiel Kultury”

5 J. Fiala, Krótko o czeskich przek adach polskiej poezji romantycznej, prze . z czeskiego M. Nobis,
w: Literatura polska w wiecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Katowice, Gnome, 2006,
s. 259.

6 P. Poslední, Obtížná kontinuita. Dvojí recepce polské literatury z let 1945–1949, Hradec Králové,
GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2004, s. 5.
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(1998), natomiast druga ukaza a si  najpierw w j zyku niemieckim w „Zagadnieniach
Rodzajów Literackich” (1999), wi c obie by y kierowane do odbiorcy zewn trznego
i ten wzgl d móg  rzutowa  na wybór materia u literackiego. A jednak obie doty-
kaj  kwestii zasadniczych równie  dla literatury czeskiej: formu y dwudziesto-
wiecznej powie ci oraz gatunku utopii w konfrontacji z dwudziestowiecznym do-
wiadczeniem rewolucji. W obu zreszt  autor zestawia utwory polskie z czeskimi,

potwierdzaj c w praktyce konkluzj , do której swego czasu doszed  Miroslav Ze-
linský, i  uj cie porównawcze umo liwia dostrze enie zjawisk i mechanizmów, które
inaczej pozosta yby niezauwa one lub z ogl du których wyprowadzono by od-
mienne wnioski7.

Jeszcze jeden szczegó  w uj ciu Holego zas uguje na podkre lenie: pracuje on
z polskimi tekstami powie ci. W przypadku Witkacego to zrozumia e, gdy  na
czeski t umaczono tylko jego dramaty. W przypadku Jasie skiego decyzja nie jest
do ko ca jasna, gdy  z wersji francuskiej jego powie  prze o ono i wydano
dwukrotnie na pocz tku lat trzydziestych (Pa íž ho í, 1930, 1932), wi c w tej
postaci by a wówczas znana. Lektura obu utworów w polskim brzmieniu wska-
zuje, e dla interpretatora, chocia  z wykszta cenia to bohemista i germanista,
polszczyzna nie stanowi przeszkody: cytowane fragmenty t umaczy na czeski.

Powie Nienasycenie uznaje Holý za wielkie literackie dzie o XX wieku, które
„jeszcze d ugo b dzie przyci ga  uwag  interpretatorów”8. Duchem bli niaczym
polskiego autora by  czeski filozof i pisarz Ladislav Klíma. U obu w estetycznym
modelu wiata badacz odnajduje szereg analogii o charakterze typologicznym. Na
tym tle eksponuje dwa rodzaje walorów Witkacego: znacznie bardziej konsekwentn
ni  u Klímy „wieloj zykowo ” tekstu oraz zdecydowanie bardziej z o on  technik
narracji, z któr  koresponduje konstrukcja wiata przedstawionego.

W kolejnym interesuj cym nas szkicu autor najpierw obszerniej prezentuje trzy
odmiany czeskiej powie ci utopijnej, a nast pnie konfrontuje je z utworem Ja-
sie skiego. Analogie dostrzega zw aszcza mi dzy powie ciami Jana Weissa,
Mullerdom ma tysi c pi ter (1929; gdzie spo ecze stwo jest nadto równie zauto-
matyzowane, jak u Witkacego) oraz Marii Majerovej Tama (1932). Ta ostatnia
powie  zosta a zreszt  prawdopodobnie zainspirowana przez przek ad Jasie -
skiego lub przynajmniej jego recenzje (jedn  z nich opublikowa o pismo „ in”,
w którego redakcji pisarka wtedy pracowa a). Zbie no ci tematyczne, narracyjne
i stylistyczne dwu czeskich powie ci oraz utopijnej prozy Jasie skiego traktuje
interpretator jako sygna y odchodzenia czeskich prozaików od tradycyjnych wzo-
rów gatunku, a nawet od wzoru utopii apkowskiej.

7 M. Zelinský, Old ich Mikulášek a Miroslav Válek: dva básnické sv ty (konfronta ní interpretace,
„Slovenská literatura” 1993, s. 285.

8 J. Holý, Možnosti interpretace. eská, polská a slovenská literatura 20. století, Olomouc, Peri-
plum, 2003, s. 42.
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Proza dwójki polskich pisarzy prezentowana jest zatem jako istotne ogniwo
w rozwoju dwudziestowiecznej powie ci, koresponduj ce przy tym na wielu
p aszczyznach z do wiadczeniami czeskiej literatury. Nienasycenie zosta o dodat-
kowo po raz pierwszy tak obszernie przedstawione w j zyku czeskim. Wspo-
mniano równie  o dramatycznym zako czeniu ycia obu autorów: samobójczej
mierci Witkacego i mierci Jasie skiego w ramach czystek stalinowskich.
Jeszcze bardziej intryguj ca wydaje si  teoretycznie zamierzona ksi ka Ji ego

Travní ka P íb h je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy (2003). Kwesti
zasadnicz  jest tu stosunek nowoczesnej prozy do fabu y i pytanie o mier
(wielkiej) narracji. W gronie przywo ywanych i interpretowanych autorów,
oprócz licznych zachodnich i czeskich, znajdziemy sporo nazwisk s owia skich:
trzech pisarzy rosyjskich (Osip Mandelsztam, Iwan Bunin, Vladimir Nabokov),
trzech polskich (Bruno Schulz, Jerzy Andrzejewski i Edward Stachura), jednego
s owackiego (Dušan Mitana), jednego serbskiego (Danilo Kiš) i jednego bia oru-
skiego (Wasil Bykau).

Travní ek na przyk adzie twórczo ci polskich prozaików ledzi sposoby i kon-
sekwencje ujawniania dystansu mi dzy podmiotem i przedmiotem narracji.

Ze Sklepów cynamonowych Schulza wybiera wi c jedno jedynie zdanie, po-
równuje jego brzmienie czeskie i polskie, si ga po komentarz Wojciecha Wyskiela
i pokazuje, e podstaw  narratorskiego wspomnienia jest ewokacja, której jedno-
lito  zostaje prze amana poprzez ujawnienie w pewnym momencie punktu widzenia
narratora. Sprawia to forma czasownika „zdawa  si ”. „To, co si  rozwija samo
z siebie i w swoim w asnym rytmie, zmienia si  w subiektywne wra enie kogo ,
komu si  to wydaje – takie, a nie inne” – pisze czeski badacz9. I dostrzega tu w mi-
kroskali zasadnicze napi cie stylu Schulza, cz ce wspomnienie dzieci stwa i jego
wspó czesne uobecnianie. „Zdanie si ” to przypuszczenie, za o enie prawdopo-
dobie stwa, ale i mo liwo ci b du; równocze nie za  jedyny sposób przywo ania
wspomnienia „i uratowania wiata, którego ju  nie ma”10. Dla narratora wieku
XIX wiat zewn trzny istnia  w sposób pewny i niew tpliwy, narrator Schulza
wie jedynie, e widzi i t  swoj  niepewn  wiedz  przedk ada czytelnikowi.

W utworze Andrzejewskiego Popió  i diament interpretator dostrzega interesu-
j ce prze amanie schematu powie ci socrealistycznej z jej naiwno ci  mimetycz-
n . Natomiast za niekonsekwencj  uwa a pozostawione w utworze lady, cha-
rakterystycznej dla socrealizmu, mentorskej wszechwiedzy. Pisze: „A  nazbyt
wida , e autor nie ufa specyfice formy powie ciowej ani w asnej wnikliwo ci
obserwatora. I swej powie ci jakby stale co  narzuca z zewn trz”11. Za ewidentny
sygna  owej nieufno ci uwa a przeci enie tekstu nadmiarem problemów: poli-

9 J. Travní ek, P íb h je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy, Brno, Host, 2003, s. 194.
10 Tam e, s. 195.
11 Tam e, s. 122.



JÓZEF ZAREK: O literaturze polskiej w Czechach …     143

tycznych, socjologicznych, psychologicznych. Efektem takich nadmiernych am-
bicji jest cz sto traktatowo . Czym bowiem d u sza wypowied  narratora czy
bohatera – zauwa a – tym bardziej zyskuje ona charakter wypowiedzi retorycznej.
Szczególnie razi Travní ka obecno  tej tendencji w mowie pozornie zale nej, gdzie
w miejsce oczekiwanego toku wiadomo ci pojawiaj  si  dywagacje, w których
dominuj  odarte z emocji kategorie ogólne. W dwu kilkuzdaniowych próbkach
tekstu znajduje ich szesna cie! Wyci ga zatem wniosek, i  Andrzejewski chcia
wznie  budowl  nazbyt wysok . Powie  jednak okaza a si  m drzejsza od autora
„i nie pozwoli a sobie narzuci  woli tego, kto nie my li w j zyku zdarze ”12.

Na marginesie przedstawionego wywodu nale y doda , e uznanie Popio u
i diamentu za jedn  z najbardziej udanych powie ci socrealistycznych nie wydaje
si  kwalifikacj  najtrafniejsz , bowiem utwór Andrzejewskiego, pisany tu  po
zako czeniu wojny, a drukowany najpierw w tygodniku „Odrodzenie” w 1947 r.
i wydany jako ksi ka w roku nast pnym, pojawi  si  przed fal  polskich powie-
ci socrealistycznych, zainicjowan  w 1950 roku. Funkcjonowa  jednak w jej ramach

z naniesionymi poprawkami autorskimi, z których w nowszych wydaniach pisarz si
wycofa . Czeski interpretator korzysta  z czeskiej edycji z 1975 roku, w przek adzie
Heleny Teigovej. T umaczenie to ukaza o si  po raz pierwszy ju  w 1948 roku. Nie
uda o si  sprawdzi , czy tekst czeski zmienia  si  po tej dacie.

Najbardziej zaskakuj ca w kolejnym uj ciu Travní ka jest z pewno ci  kon-
frontacja powie ci Stachury, Siekierezada albo Zima le nych ludzi (1971) ze
s ynnym dzie em Jeana Paula Sartre’a, Md o ci (1938).

G ównym bohaterem francuskiej powie ci uczyni  Sartre autora dziennika, który
obserwuje siebie i wiat wokó . Introspekcj  w utworze wypiera jednak filozoficzna
spekulacja – twierdzi czeski komentator. Deklarowane przez autora dziennikowych
zapisków Antoine’a Roquentina „ja” staje si  w rzeczywisto ci zwyk ym „on”, które
poci ga za sznurki kto  inny. Ujawnia to zw aszcza rozbie no  „mi dzy tym, co si
mówi, a tym, jak si  mówi: bohaterowi Sartre’a mo na wierzy  na gruncie filozofii,
ale nie na gruncie [powie ciowej] narracji”13. I tu zatem, jak w znanym ju  przypadku
Andrzejewskiego, powie  wpada w pu apk  retoryki, co tym razem t umaczy si
wp ywem silnej francuskiej tradycji retorycznej.

Dla czytelnika polskich prac literaturoznawczych stwierdzenia Travní ka mog
si  wyda  zbyt stanowcze, bowiem np. Micha  G owi ski, pisz c przed laty
o monologu w prozie literackiej, rozró nia  m.in. monolog odwo uj cy si  do
form pisanych poza- lub paraliterackich (typu: list, dziennik, pami tnik), a wi c
odwo uj cy si  równie  do form j zyka pisanego – oraz monolog wewn trzny,
niemaj cy wzorów pozaliterackich, i to on mia by wyra a  my li w stanie naro-
dzin. Charakteryzuj c za  form  monologu wypowiedzianego, wskazywa  na

12 Tam e, s. 123.
13 Tam e, s. 109.
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„d enie do tego, by – przynajmniej w pewnych partiach – opowie  by a zrygo-
ryzowana intelektualnie, by zdolna by a przekaza  zasadnicz  problematyk :
wyrazem tych d e  jest wprowadzenie elementów retoryki, z regu y nieobec-
nych w skazie”14. Podobnie z problematyzowaniem monologu czy  odwo ania
do uczonego j zyka pisanego. J zyk filozofii i elementy retoryki w tek cie Sar-
tre’a mog yby potwierdza  analogiczne d enia, co nie wyklucza pewnej osobli-
wo ci narracji w Md o ciach.

Na tle owej osobliwo ci tym korzystniej wypada powie  Stachury. I tu mamy
do czynienia z pierwszoosobow  narracj  g ównego bohatera Janka Pradery.
Forma ta nie jest jednak dla czeskiego interpretatora tylko narz dziem „jakiego
ogólnego »subiektywizowania«”. Badacz traktuje j  jako przejaw stopniowego
rozmywania si  i wyostrzania granicy mi dzy tym, co obserwowane i co prze y-
wane przez posta , dalej jako wyraz niejasno ci jej odczu , szybkich zmian wy-
wo ywanych przez skojarzenia, trwania w okre lonym nastroju. Narracja i na-
stroje Janka Pradery odpowiadaj  wi c sobie ca kowicie i dopiero w zako czeniu
powie ci, znowu w zgodzie z tym, co si  z bohaterem dzieje, narracj  w pierw-
szej osobie zast puje narracja w osobie trzeciej. Janka ogarnia wówczas nastrój
tkliwo ci i otacza mg a. Wszystko przebiega p ynnie, bez zmiany tempa narracji.
Pada zdanie: „Nie wiedzia em nic”. I zaczynamy s ysze  g os nowego narratora.

Niewiedz  mo na tematyzowa , stwierdza Travní ek (robi to Sartre), ale nie
mo na jej przyj  jako perspektywy narracyjnej. „Aby móg  nie wiedzie , musia
Janek Pradera przesta  by  narratorem.” Niewiedz  bowiem przyznaje si  z ze-
wn trz. Sartre swego bohatera, w jego niewiedzy, „jakby z prozy wyj ” i uczyni
przyk adem egzystencjalizmu. „Stachura uratowa  opowie .” W zakresie tema-
tyki mamy dwa przypadki porównywalne, natomiast w zakresie perspektywy
uj cia i sytuacji narracyjnej – dwa „do wiadczenia zupe nie przeciwstawne: nie-
wiedz  brawurowo wiedz cego i wiedz  o niewiedz cym”15.

Ostatnim z czeskich interpretatorów si gaj cych po polsk  powie  jest Michal
Ajvaz. W zbiorze esejów P íb h znak  a prázdna (2006), publikowanych wcze-
niej w czasopismach (1997–2003), zaproponowa  on opowie  o znakach i pust-

ce. Inspiracj  znalaz  w ksi ce Michela Foucaulta, Raymond Roussel (1963),
przynosz cej filozoficzn  interpretacj  dzie a tytu owego pisarza i podejmuj cej
refleksj  nad charakterem j zyka. Esej, który odwo uje si  do trzeciego rozdzia u
wspomnianego uj cia, powsta  jako pierwszy. W wydaniu ksi kowym pojawia
si  jednak jako trzeci. Czeski pisarz i filozof pogrupowa  bowiem problemowo
swe eseje i powi za  je w ca o  autorskim komentarzem, prowokuj c zarazem
interpretowanych pisarzy do wzajemnego dialogu.

14 M. G owi ski, Narracja jako monolog wypowiedziany, w: tego , Gry powie ciowe. Szkice z teo-
rii i historii form narracyjnych, Warszawa, PWN, 1973, s. 109 [tak e wcze niejsze wydania].

15 J. Travní ek, P íb h…, s. 111–113.
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W cz ci drugiej zbioru Ajvaz skonfrontowa  komentarze Rilkego do dzie a
Paula Cézanne’a z powie ci  Witolda Gombrowicza Ferdydurke oraz z powie-
ciami Williama Gibsona. W eseju o Rilkem przedstawi  pogl dy poety na to, jak

rodz  si  i yj  przedmioty oraz opini  o milczeniu wyrobów fabrycznych, które
– w przeciwie stwie do przedmiotów – s  g uche na g os bytu. W eseju o Gibso-
nie dostrzeg  prób  us yszenia g osu nawet wytworów techniki i szumu informa-
tycznej sieci. Esej o Gombrowiczu umie ci  centralnie jako przyk ad radykalnej
negacji sensu bytu i mo liwo ci jego odnowienia. W Ferdydurke przecie  nawet
twarze, które powinny by  najpe niej formowane przez si y ycia, s  tylko ma-
skami, za którymi kryj  si  na dodatek kolejne maski i chaos. Chaos wszak e
mo e by  czym  radosnym, gdy nauczymy si  go wykorzystywa  do swej w a-
snej gry. A to stanie si  mo liwe, gdy ulegniemy pragnieniu bycia niedojrza ym.

Michal Ajvaz czyta powie  Gombrowicza jako tekst, który ujawnia jeden
z g osów pustki – jako „g os Gombrowiczowskiej przestrzeni niedojrza o ci”16.
Rekonstruuje wi c obszerniej t  ostatni  kategori , referuje powie ciow  walk
form i analizuje jej strategi , zastanawia si , co oznacza ko cowy apel kierowany
do „trzeciego cz owieka”.

Czeskie interpretacje, chocia  zazwyczaj skupione na wybranej kwestii, wpi-
suj  zatem rzeczywi cie polskie powie ci w sie  bohemistycznych konstrukcji
historyczno- i teoretycznoliterackich. W paru przypadkach spotykamy tu miejsca,
które polskiego czytelnika prowokuj  do polemiki, ale te  kilkakrotnie polskie
utwory s  stawiane przez interpretatorów w wietle korzystniejszym ni  porów-
nywane utwory rodzime, a w jednym przypadku nawet wy ej ni  rozwi zanie
pisarza francuskiego. Przywo ywana sporadycznie polska tradycja czytania pe ni
jedynie rol  pomocnicz  i nie przes dza o kierunku danej interpretacji. Proza
polskich pisarzy traktowana jest tedy wyra nie jako przekaz o szerszym znacze-
niu humanistycznym. Nawet polemika z Andrzejewskim ko czy si  podkre le-
niem m dro ci powie ciowego gatunku.

Petr Poslední ledzi  w jednej ze swych ksi ek, na przyk adzie odbioru w Pol-
sce, instrumentaln  recepcj  twórczo ci Karela apka. Jako przyczyny tego stanu
wskazywa : 1) brak systematycznej refleksji krytycznoliterackiej nad dzie em
czeskiego autora, 2) brak interpretacji poszczególnych dzie  pisarza, dokonywa-
nych przez krytyk  porównawcz , a mog cych stanowi  przeciwwag  dla dora -
nych aktualizacji, 3) ma  odkrywczo  interpretacyjn  polskich bohemistów, 4)
odizolowanie literatury czeskiej od polskiej, 5) zamykanie przez bohemistyczn
krytyk  porównawcz  prozy apka w my lowym getcie17.

16 M. Ajvaz, P íb h znak  a prázdna, Brno, Druhé m sto, 2006, s. 119–120. Patrz nadto s. 67–73
i 86–99.

17 P. Poslední, Hranice dialogu. eská proza o ima polské kritiky 1945–1995, Praha, Ústav pro
eskou literaturu AV R, 1998, s. 92.
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Przywo ane czeskie interpretacje twórczo ci polskich pisarzy broni  si  przed
zarzutem o ewentualn  instrumentalno  na pewno w zakresie punktu numer
dwa. Nie s  te  dzie em czeskich polonistów czy polonistycznej krytyki, by wy-
wo a  czeskie odpowiedniki polskich bohemistów. Rozwialiby my wi c dalsze
potencjalne w tpliwo ci z punktu trzeciego i pi tego. Si ganie po polskie orygi-
na y przez dwu z trzech interpretatorów: Holego i Travní ka mo na zapewne
potraktowa  jako prze amywanie izolacji literatury czeskiej i polskiej (punkt
czwarty). Brak co prawda danych z zakresu punktu pierwszego w wyliczeniu
czeskiego polonisty i bohemisty, ale i tak wi kszo  argumentów przemawia na
rzecz pozytywnej oceny czeskich próbek interpretacyjnych. Mieliby my zatem do
czynienia z „obrastaniem” przez nasze dzie a za granic  w kolejne znaczenia lub
przynajmniej w dodatkowe znaczenia.

Wed ug Posledniego obcy krytyk oddzia uje w ten sposób na w asnych czytelni-
ków, „ale te  nawi zuje wi  ze rodowiskiem, z którego dzie o przychodzi”18. Ni-
niejsze omówienie mog oby by  krokiem, który u atwi nawi zanie wskazanej wi zi.

Dr hab. Józef Zarek, kierownik Zak adu Literatur S owia skich w Instytucie Filologii S owia skiej
U , docent w Katedrze Literatury Czeskiej Uniwersytetu w Ostrawie. Zajmuje si  nowsz  literatur
czesk  i s owack  oraz problematyk  przek adu. Opublikowa  dwie ksi ki, Praktyczny s ownik
czesko-polski, polsko-czeski (2002) oraz kilkadziesi t artyku ów naukowych w kraju i za granic ,
m.in.: O podmiocie i podmiotowo ci w nowszej czeskiej prozie dziennikowej, 2005; Intertextová
nadväznos . O „Metodologických poviedkach” Rudolfa Slobodu a Pavla Vilikovského z porovnaní s
„Metodologickou novelou” Hermanna Brocha, 2008; O polskich przek adach nowej czeskiej „powie-
ci praskiej” (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola), 2009.

O N P O L I S H  L I T E R A T U R E  I N  T H E  C Z E C H  R E P U B L I C  A N D  I T S
C O N T E M P O R A R Y  C Z E C H I N T E R P R E T A T I O N S

The article discusses some interpretations of Polish prose, namely of the novels by S. Ignacy. Wit-
kiewicz and by B. Jasie ski (written by J. Holý), of an excerpt from B. Schultz’s prose, novels by
J. Andrzejewki, E. Stachura (by J. Travni ek), and by W. Gombrowicz (by M. Ajvaz). These inter-
pretations place Polish texts in the Czech historic-literary-theoretical practices, whereas the Polish
tradition of reading plays only an auxiliary role and does not determine the interpretation clue.

18 Tam e, s. 26 oraz 5–6.
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U n i w e r s y t e t  w  O s l o

PR Z E G L D  N O R W E S K I C H  P R Z E K A D Ó W
L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J
O D 1826  D O  2008  R O K U

NORWEGIA JEST KRAJEM O NIESPE NA PI CIOMILIONOWEJ LUDNO CI, Z NADER
zawi  sytuacj  j zykow . J zykiem oficjalnym Norwegii jest j zyk norweski,
nale cy do grupy j zyk w p nocnogerma skich blisko spokrewnionych i wza-
jemnie zrozumia ych z du skim i szwedzkim. Bokmål i nynorsk – to dwa oficjal-
ne warianty norweskiego j zyka pisanego, z kolei wariantem trzecim, nieoficjal-
nym, jest riksmål. Bokmål1 rozwin  si  z du skiego j zyka pisanego i dialektu
charakterystycznego dla po udniowo-wschodniej cz ci Norwegii, wsp cze nie
pos uguje si  nim ok. 85% Norweg w.

Nynorsk2 zosta  stworzony w XIX wieku na podstawie por wna  dialekt w za-
chodnionorweskich przez jednego cz owieka o nazwisku Ivar Aasen3. U ytkow-
ników nynorsk szacuje si  na 10% do 15% i zamieszkuj  oni g ównie zachodni
i po udniow  Norwegi . Obydwa warianty j zykowe zbli y y si  do siebie
w procesie u ytkowania i poprzez liczne radykalne reformy pisowni. Bokmål
i nynorsk s  formalnie od 1885 roku równouprawnione, wprowadzone do szkó
i urz dów pa stwowych, jednak e bokmål dominuje ilo ciowo, gdy  jego u yt-
kownicy zamieszkuj  stolic  kraju i inne wi ksze miasta4. W Norwegii panuje
pe na swoboda wyboru w zakresie j zyka mówionego wynikaj ca ze statusu,
jakim obdarzone s  rodzime dialekty5.

1 Bokmål dos ownie mo na przet umaczy  jako „mowa ksi ek, j zyk ksi kowy”, jest te  jedy-
nym wariantem nauczanym jako j zyk obcy.

2 Nynorsk – zwany pocz tkowo landmål, nowonorweski.
3 Ivar Aasen (1813–1896), poeta i j zykoznawca, autor gramatyki neonorweskiego i s ownika.
4 http://www.snl.no/Norge/språk.
5 http://www.snl.no/Norge/språk.
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W I E K  X I X

Pierwszym i najstarszym zarejestrowanym w Norwegii t umaczeniem z j zyka
polskiego jest fragment powie ci Ignacego Krasickiego Pan Podstoli, wydruko-
wany w 1826 roku w tygodniku literackim „Hermoder”6.

Sze  lat pó niej, w 1832 roku, gdy norweska opinia publiczna z sympati  inte-
resowa a si  powstaniem listopadowym, miesi cznik „Almindelig norsk Ma-
anedsskrift” opublikowa , t umaczony przez Henrika Wergelanda, norweskiego
poet  i dramaturga, Mazurek D browskiego7.

W 1843 roku Wergeland prze o y  równie  poemat poetycki Farys Adama
Mickiewicza, który zosta  wydrukowany w tym samym roku w „Skilling Magasi-
ne”. Oprócz pojedynczych wierszy przet umaczonych na norweski przez Martina
Naga w latach pi dziesi tych8, Farys jest jedynym poka niejszym dzie em Mic-
kiewicza t umaczonym na j zyk norweski.

W drodze Stanis awa Przybyszewskiego by a pierwsz  polsk  powie ci  wydan
w j zyku norweskim. Zosta a wydrukowana w Christianii w 1895 r., przet umaczo-
na z orygina u w j zyku niemieckim przez on  Przybyszewskiego – Dagny Juel.
Mimo bliskich powi za  Przybyszewskiego z norweskim wiatem artystycznym
W drodze pozosta o jego jedynym utworem prze o onym na norweski9.

W I E K  X X

Popularno  Henryka Sienkiewicza by a niepodwa alna, jego nazwisko nabie-
ra o coraz wi kszego znaczenia zarówno w Norwegii, jak i w ca ej Europie. Spo-
ród 47 zarejestrowanych obszernych i mniejszych pozycji przet umaczonych

w latach 1899–1919 a  37 jest autorstwa Sienkiewicza. Quo vadis by o zdecydo-
wanie najwi kszym norweskim sukcesem wydawniczym i jest wznawiane
w kolejnych wydaniach. Przet umaczone zosta y równie  powie ci historyczne
Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wo odyjowski i Krzy acy oraz takie powie ci
wspó czesne, jak Rodzina Po anieckich czy Bez dogmatu10. Czasopisma i dzien-
niki drukowa y równie  wiele opowiada  i reporta y Sienkiewicza, np. Walka

6 Periodyk ukazywa  si  w Christianii (jest to nazwa Oslo w latach 1624–1924).
7 Zob. O.M. Selberg, Polsk litteratur i norsk oversettelse, 1826–1989: en bibliografi [Literatura

polska w przek adach norweskich 1826–1989], w: Meddelelser, Oslo, Universitetet i Oslo, Slavisk-
-baltisk avdeling, 1991, s. 11.

8 Np. Nad wod  wielk  i czyst (Vannet det store og blanke), Sonety krymskie: Stepy Akerma skie
(Sydrussisk steppe) i inne wydane w 1956 r.

9 Zob. O.M. Selberg, Polsk…, s. 11.
10 Tam e.
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byków w Hiszpanii w 1907 roku w „Folkebladet”, Za chlebem, Latarnik w 1954
roku11, a niektóre z nich wydane zosta y te  w formie ksi kowej12.

1 9 2 0 – 1 9 4 0

Lata mi dzywojenne s  dosy  ubogie w przek ady z j zyka polskiego na nor-
weski. W latach 1920–1940 wydano jedynie pi  ksi ek, z których trzy by y
wznowieniami Quo vadis. Pozosta e dwie to powie ci, które w owym czasie
odnios y pewien sukces mi dzynarodowy i doczeka y si  t umacze  na wiele
j zyków. By y to: Ferdynanda Goetla Z dnia na dzie  i Sergiusza Piaseckiego
Kochanek Wielkiej Nied wiedzicy. Nagroda Nobla dla W adys awa Reymonta
w 1924 r. przesz a w norweskim wiecie wydawniczym zupe nie bez echa13.

1 9 4 5 – 1 9 6 0

Pierwsze powojenne dziesi ciolecie mija pod znakiem Henryka Sienkiewicza.
Siedem spo ród szesnastu tytu ów pochodz cych z tego okresu jest jego autor-
stwa. Wraz ze wznowieniem Trylogii przez wydawnictwo Aschehougs pojawi o
si  interesuj ce zjawisko o zasadniczym znaczeniu. T umaczenie, które przede
wszystkim by o znacznie skrócon  wersj  orygina u, stanowi o jednocze nie jego
opracowanie. Nale y podkre li , e wcze niejsze wydania historycznych powie-
ci Sienkiewicza by y cz ciowo okrojone. W tym jednak e wypadku w gr

wchodzi y du o istotniejsze zmiany. Tekst uleg  tak znacznym zmianom, e
w rezultacie z orygina u pozosta  w a ciwie tylko wyczerpuj cy opis przebiegu
akcji, przypominaj cy rodzaj powie ci dla dorastaj cej m odzie y m skiej. Potop
zredukowany zosta  np. z ok. 1500 stron do 300. Jednocze nie nie umieszczono
najmniejszej wzmianki o tym, i  mamy do czynienia z radykaln  transformacj
orygina u14. Na obron  t umacza mo na powiedzie , i  Sienkiewicz sam w wielu
wypadkach wyra a  zgod  na dokonanie zmian i skrótów swoich powie ci15.

L ATA  6 0 . I 7 0 .

Lata 50. to czas, kiedy t umaczone by y prawie wy cznie powie ci i nowele.
Sytuacja uleg a zmianie na pocz tku lat 60., kiedy krajobraz literacki urozmaici a

11 R. Røed, Polen i norsk litteratur. Bibliografi [Polska w literaturze norweskiej. Bibliografia],
Oslo, Universitetsforlaget, 1970, s. 34.

12 Ild og sverd (Ogniem i mieczem), autoryzowane t umaczenie Marie Mathisen, wyd. w 1902 roku.
13 Zob. O.M. Selberg, Polsk…, s. 12.
14 Tam e.
15 Tam e, s. 13.
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wkraczaj ca we  na dobre liryka, za  teatry i telewizja zacz y wystawia  utwory
dramatyczne. Sukces mi dzynarodowy filmu polskiego, który równie  przypad
na ten okres, wp yn  ewidentnie na przek ad na j zyk norweski w 1964 roku –
cztery lata po wydaniu szwedzkim i trzy po wydaniu du skim – zekranizowanej
ju  powie ci Jerzego Andrzejewskiego Popió  i diament16.

Wydawnictwo Det Norske Samlaget17 wyda o w 1967 r. pierwszy w j zyku
norweskim wybór liryki polskiej pt. Den sjuande engelen. Polsk etterkrigslyrikk
(Siódmy anio . Polska liryka powojenna)18. Czytelnikom norweskim zosta a za-
prezentowana twórczo  takich poetów, jak: Stanis aw Jerzy Lec, Tadeusz Ró e-
wicz, Zbigniew Herbert i Wis awa Szymborska. Zw aszcza aforyzmy Leca by y
szczególnie znane z tego zbioru i wesz y do powszechnego obiegu.

Lata 70. to publikacja odr bnych zbiorów poezji Herberta i Ró ewicza19, które
ukaza y si  w wydawnictwie Solum. W dziedzinie prozy to czas Stanis awa Le-
ma, który zosta  skutecznie wylansowany w Norwegii. W 1972 roku czytelnik
norweski otrzyma  opowiadania z antologii Na zachód od ksi yca20, które zo-
sta y yczliwie przyj te przez krytyk . Pozytywna recepcja opowiada  spowo-
dowa a bardzo szybkie wydanie najbardziej chyba znanej powie ci Lema – Sola-
ris. Po niej przyszed Katar i liczne zbiory opowiada 21.

P R Z E K A D Y  B E Z P O R E D N I E  A U T O R S T WA
O L E M .  S E L B E R G A  I  J A N A  B R O D A L A

Lata 70. to tak e czas rozkwitu bezpo rednich przek adów literatury polskiej na j -
zyk norweski. Wtedy to ukaza a si  w 1972 roku antologia nowel i opowiada  pt.
Polske noveller (Nowele polskie) w doskona ym t umaczeniu Ole Michaela Selberga.
Antologia ta zosta a wydana przez presti owe wydawnictwo H. Aschehoug Co. i jej
autor, Ole M. Selberg, zaistnia  jako wybitny t umacz literatury polskiej. Dzi ki niemu
tacy autorzy, jak: Ró ewicz, Iwaszkiewicz, Brandys, Filipowicz, G owacki, Andrze-
jewski zostali zaprezentowani norweskim czytelnikom. Dramaty Ró ewicza i Mro ka
w t umaczeniu O.M. Selberga by y wystawiane z du ym sukcesem na deskach te-
atrów w Oslo (lub w teatrze radia i telewizji) przez trzy ostatnie dekady wieku XX.

Obok Selberga, pod koniec lat siedemdziesi tych, pojawia si  Jan Brodal, nowy
t umacz poezji i prozy polskiej.

16 Tam e.
17 Det Norske Samlaget jest wydawnictwem publikuj cym jedynie w nynorsk.
18 Autorami przek adu byli Arnljot Eggen (poeta) i Martin Nag (slawista).
19 Autorem przek adów w obu zbiorach by  O.M. Selberg.
20 Redakcja, wybór i przek ad Tor Åge Brignsværd i Jon Bing.
21 O.M. Selberg, Polsk…, s. 13.
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W 1982 roku zosta a wydana polska poezja w zbiorze pt. Tiden er kanpp. Du skal
vitne (Brakuj cy czas. B dziesz wiadkiem)22. Autorami przek adów byli Ole Michael
Selberg (redaktor zbioru) i Jan Brodal. Zaprezentowali czytelnikom norweskim wier-
sze Stanis awa Grochowiaka, Stanis awa J. Leca, Wis awy Szymborskiej, Leszka
Szarugi, Ewy Lipskiej, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego.

Nagroda Nobla dla Czes awa Mi osza w 1980 roku stworzy a norweskim czy-
telnikom szans  zapoznania si  z czterema tytu ami poety, który prawdopodobnie
pozosta by dla nich równie daleki i nieznany, jak nieznany okaza  si  dla norwe-
skich mediów w chwili og oszenia nominacji przez Akademi  Szwedzk  w listo-
padzie 1980 roku23.

Pierwsza po owa lat 80. „nale y” do Mi osza (z racji Nagrody Nobla). W wiet-
nym, Selbegowskim przek adzie ukaza a si Dolina Issy, poezje oraz Zdobycie
w adzy t umaczone przez Ivara Lunde.

Wydany w 1985 roku Utsikt over Krakow (Widok Krakowa) – zbiór pi dzie-
si ciu wierszy Adama Zagajewskiego wzbudzi  zainteresowanie zarówno szat
graficzn , jak i tematyk .

Lata osiemdziesi te zamyka wybór wierszy Karola Wojty y pt. Sangen om den
skjulte God (Pie  o Bogu ukrytym) w przek adzie Jana Brodala i Rolfa Jacobsena24.

O D 1 9 9 0  D O  2 0 0 7  R O K U

Lata 90. rozpoczynaj  si  wydaniem zbioru opowiada  polskich pt. Polen for-
teller (Polska opowiada). Autorem zbioru i przewa aj cej wi kszo ci t umacze
jest Jan Brodal, który pracowa  nad antologi  ponad 5 lat. Zbiór ten jest przekro-
jem polskiej prozy od Wac awa Potockiego do Janusza Andermana25.

22 Zob. J. Januszewska-Skriberg, Od Ibsena do Twardowskiego. Norwesko-polskie pejza e kultu-
ralne, Warszawa, Interlibro, 2001, s. 23.

23 O.M. Selberg, Polsk…, s. 13.
24 Jan Pawe  II, Sangen om den skjulte Gud, prze . R. Jacobsen i J. Brodal, Oslo, Solum, 1990.
25 Zob. J. Januszewska-Skreiberg, Od Ibsena…, s. 53. Dla ilustracji zamieszczam spis twórców:

Janusz Anderman, Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Borowski, Kazimierz Brandys, Andrzej Brycht,
Leopold Buczkowski, Andrzej Bursa, Micha  Choroma ski, Bogdan Czeszko, Maria D browska,
Adolf Dygasi ski, Stanis aw Dygat, Kornel Filipowicz, Witold Gombrowicz, Józef Hen, Marek
H asko, Jaros aw Iwaszkiewicz, Eugeniusz Kabatc, Juliusz Kaden-Bandrowski, Maria Konopnicka,
Monika Kotowska, Janusz Krasi ski, Jerzy Krzyszto , Jan Lema ski, Adam Mickiewicz, S awomir
Mro ek, Zofia Na kowska, Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Nowak, Marek Nowakowski, W adys aw
Orkan, Kazimierz Or o , Eliza Orzeszkowa, Jan Parandowski, Jan Potocki, Boles aw Prus, Ksawery
Pruszy ski, Stanis aw Przybyszewski, W adys aw Reymont, Tadeusz Ró ewicz, Adolf Rudnicki,
Artur Sandauer, Bruno Schulz, Henryk Sienkiewicz, Juliusz S owacki, Edward Stachura, Andrzej
Strug, Julian Stryjkowski, Jerzy Szaniawski, Jan Józef Szczepa ski, Ewa Szelburg-Zarembina, Adam
Szyma ski, Aleksander wi tochowski, W adys aw Terlecki, Stefan eromski, Wojciech ukrowski.
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Podobnie jak zbiór nowel w t umaczeniu Selberga wydany w 1972 r., tak i ten
wybór Brodala wzbudzi  zainteresowanie krytyki i by o to du e wydarzenie lite-
rackie. Peter Norman Waage – literacki ekspert gazety „Dagbladet” w recenzji
wyboru Brodala pisze nast puj co:

Dzi ki polskiej literaturze mo emy bli ej pozna  polsk  histori  balansuj c  ci gle na za-
kr tach, polsk  mentalno . Ksi ka teraz wydana jest jakby autobiografi  waszego kraju.
U was przebiega w a nie ta granica mi dzy Wschodem a Zachodem, socrealizmem i absur-
dyzmem. I adna inna ksi ka nie mog aby chyba lepiej pokaza  waszego kraju w ró nych
aspektach. Dzi ki literaturze w a nie i kulturze przetrwa a wasza to samo  narodowa26.

Jan Brodal otrzyma  w 1992 roku presti ow  nagrod  Riksmaalprisen za naj-
lepszy przek ad roku, powie  Andrzeja Szczypiorskiego Msza za miasto Arras.

Wydany w niezwykle starannej szacie graficznej Widok z ziarnkiem piasku uka-
za  si  na rynku dok adnie w dniu, kiedy Akademia Sztokholmska odczyta a
werdykt przyznaj cy Szymborskiej Nagrod 27. Wybór wierszy z lat 1962–1995
znakomicie prze o y  Ole Michael Selberg. Wp yw twórczo ci Szymborskiej na
swoje pisarstwo potwierdzi a ceniona pisarka Bergljot Hobæk Haff28, kiedy
w 1998 wyg osi a mow  w podzi kowaniu za presti ow  Nagrod  Kulturaln 29.

Przek ady utworów Huellego, Szczypiorskiego, Libery, Terakowskiej, Fink
(autorstwa J. Brodala), Kapu ci skiego (Od Cesarza po Podró e z Herodotem),
Szewca, Szymborskiej po Stasiukow Dukl  (autorstwa O.M. Selberga) wydane
zosta y mi dzy latami 1990 a 2005 i ukaza y si  w presti owych wydawnictwach.
Na norweski przet umaczona zosta a te  przez Anne Walseng Panna Nikt Tomka
Tryzny i E.E. Olgi Tokarczuk. Rok 2007 zamyka Iwona, ksi niczka Burgunda,
któr  z j zykowym wyczuciem na nynorsk prze o y  Knut Andreas Grimstad30.

T U M A C Z E N I A  Z  O R Y G I N A U  I  W T Ó R N E

Z przegl du starszych t umacze  literatury polskiej jasno wynika, e stanowi
one poza nielicznymi wyj tkami t umaczenia wtórne z niemieckiego lub innych
pokrewnych j zyków. Tak e i w nowszym okresie t umacze norwescy korzystali
w szerokim zakresie z trzeciego j zyka. Zarówno H asko, jak i Tyrmand, którzy

T umacze: Erik Baugerod, Jan Brodal, Ande Goplen, Dagny Juell Przybyszewska, Ivar Lunde, Johnny
Lyboek, Martin Nag, Ole Michael Selberg. Zob. tak e http://pbl.ibl.poznan.pl.

26 Cyt. za: J. Januszewska-Skreiberg, Od Ibsena…, s. 47.
27 Tam e, s. 48.
28 Bergljot Hobæk Haff – ur. w 1925 roku.
29 J. Januszewska-Skreiberg, Od Ibsena…, s. 51.
30 Zestawienie literatury polskiej w przek adach norweskich od 1990 do 2007 roku mojego autor-

stwa zamieszczone zosta o na ko cu artyku u.
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ukazali si  w norweskiej wersji j zykowej w 1959 roku, zostali przet umaczeni
z j zyka niemieckiego31. Autorem norweskiego przek adu Kosmosu bezpo rednio
z j zyka polskiego jest Martin Nag, ale wydane z kolei w 1967 roku Ferdydurke
i Pornografia s  przet umaczone z wydania francuskiego. Stanis aw Lem jest
pisarzem t umaczonym wy cznie z niemieckiego, angielskiego i szwedzkiego.
Od pocz tku lat 70. ilo  t umacze  wtórnych zmala a wyra nie i ma to zwi zek
z pojawieniem si  t umaczy z prawdziwego zdarzenia.

T umaczenia na nynorsk stanowi  10%. Do tego dochodz  cztery wybory poezji
t umaczone na oba j zyki. Trzy z tekstów w nynorsk pochodz  z okresu przed pierw-
sz  wojn wiatow : Quo vadis z 1902 i 1903 r. oraz Ogniem i mieczem z 1908 r.
Wszystkie pozosta e pochodz  z roku 1966 lub pó niejszego. Tak wi c przez prawie
dwa pokolenia nie dokonano t umacze  z j zyka polskiego na j zyk nynorsk32.

P O L S K I E  I N S P I R A C J E  W  L I T E R AT U R Z E  N O R W E S K I E J .
W I T O L D  G O M B R O W I C Z

Min o czterdzie ci lat od ukazania si  norweskiego wydania Ferdydurke (Por-
nografi opublikowano w 1966 roku, a Kosmos w 1967 roku) i prawie po tylu
latach znakomity pisarz norweski Dag Solstad33 w wywiadzie udzielonym
„Dagbladet” w 2007 roku stwierdza, e:

Gombrowicz jest tym, który interesowa  mnie najbardziej i tym, od którego nauczy em si
najwi cej […]. Gombrowicz pozostanie wielkim pisarzem w literaturze dwudziestego wieku34.

Min o te  czterdzie ci lat od czasu, kiedy Dag Solstad wyda  sw  pierwsz
powie Irr!Grønt! (Brr!Zielone!), w której wyra nie nawi zuje do Gombrowi-
cza. G ówny bohater powie ci stanowi pendant Józia, za  punktem kulminacyj-
nym akcji jest pojedynek grymasów, masek pomi dzy Benedikte (wariant gom-
browiczowskiej nowoczesnej uczennicy) i jej przyjació k , któr  Brevik uczyni
swym pomocnikiem i sprzymierze cem35.

Dag Solstad i rodowisko skupione wokó  literackiego pisma „Profil” zaintereso-
wa o si  twórczo ci  Gombrowicza w latach sze dziesi tych. W 1968 roku Solstad
opublikowa  artyku  pt. Konieczno  autentycznego ycia36 b d cy analiz  gombro-
wiczowskiej formy i wiadomo ci wolno ci zale nej od przyjmowanych ról.

31 O.M. Selberg, Polsk…, s. 14.
32 O.M. Selberg, Polsk…, s. 14.
33 Ur. 16.07.1941.
34 „Gombrowicz nok den jeg har vært mest opptatt av og lært mest av, […] Men Gombrowicz vil

bli stående som en av de store innen det tjuende århundrets litteratur”, „Dagbladet” z dnia 11.09.2007
[to i pozosta e t um. moje – J.K.-B.].

35 O.M. Selberg, Polsk…, s.15.
36 Om nødvendigheten av å leve inautentisk, zamieszczony w pi mie „Vinduet”.
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Espen Haavardsholm (redaktor pisma „Profil”)37 podkre la inspiracj  Gom-
browiczem:

[…] w pisarstwie Daga Solstada jest wiele kluczowych scen z Irr!Grønt! i w wielu nast pnych
[utworach – J.K-B], które s  podobne do ma ych odno ników do Gombrowicza, np. scena w je-
go najnowszej powie ci Armand V, w której ci dwaj ambasadorowie bezg o nie walcz  o to,
który z nich ma wyj  pierwszy drzwiami do toalety38.

Espen Haavardsholm wielokrotnie powo ywa  si  na pokrewie stwo duchowe
w swej twórczo ci z Gombrowiczem.

B R U N O  S C H U L Z

Sklepy cynamonowe zosta y wydane w 1964 roku i wielokrotnie wznawiane
w ciekawej serii renomowanego wydawnictwa Gyldendal39. Wyj tkowo , po-
etycko  i wizyjno  prozy Schulza urzek y Jana Kjærstada40 i Hansa Herbjørn-
sruda41. Pisarze owi okre laj  Schulza jako „wzbogacenie norweskiej literatu-
ry”42. Zdaniem Herbjørnsruda to w a nie Sklepy cynamonowe wywar y na nim
silne wra enie ju  w roku 1964. Twórca pisze:

Widz , jakie musia a na mnie zrobi  silne wra enie. […] Musz  powiedzie , e pisarz, z którym
czuj  najsilniejsze pokrewie stwo, jest zadziwiaj co polskim pisarzem; urodzony w 1892 r. i zastrze-
lony na ulicy przez Gestapo w 1942 r. […] Schulz pisze tak p on co, tak pal co, tak ekstatycznie”43.

K I L K A  R E F L E K S J I

Wg Lawrence’a Ventui istniej  dwa rodzaje t umacze : „uzagranicznienia” –
konieczno  wys ania czytelnika za granic  (ang. foreignization) i udomowienia –
wprowadzenie autora do kraju czytelnika (ang. domestication). Norweskie przek ady
polskich utworów autorstwa Ole Michaela Selberga i Jana Brodala (i innych) s

37 Espen Haavardsholm, ur. 10.02.1945, pisarz, poeta i eseista.
38 „Hos oss fins det i Dag Solstads forfatterskap flere nøkkelscener fra Irr! Grønt! og fremover som

kan ligne på små hilsener til Gombrowicz – for eksempel episoden der de to ambassadørene stumt
kjemper om hvem som skal gå først ut av toalettdøren i hans nyeste roman Armand V”, „Aftenposten”
z dnia 13. 12. 2006 r. Powie Armand V ukaza a si  w 2006 roku.

39 Sklepy cynamonowe zosta y przet umaczone przez Trygve Greiff i Martin Nag w 1964 roku.
40 Jan Kjærstad, ur. 06.03.1953, pisarz, eseista.
41 Hans Herbjørnsrud, ur. 02.01.1938, pisarz.
42 www.nrk.no/nyheter/kultur/Leseforeningen.
43 „Skal jeg si en forfatter jeg føler sterkest slektskap til, – er det merkelig nok en polsk forfatter, –

født i 1892, og skutt på åpen gate av Gestapo i 1942 Skal jeg si en forfatter jeg føler sterkest slektskap
til, – er det merkelig nok en polsk forfatter, – Schulz skriver så flammende, så brennende, så eksta-
tisk.” www.nrk.no/nyheter/kultur/Leseforeningen, NRK pi tek, 16 kwietnia 1998 r.
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pe n  realizacj  obu koncepcji. Tworz  polski wiat literacki w norweskiej szacie
j zykowej. Henrik Swahn, szwedzki t umacz proponuje: „Masz blokad  w pisaniu?
Przet umacz dobr  ksi k ”. Zadanie to jest wyzwaniem dla norweskich t umaczy
polskiej literatury, poniewa  nie ma s ownika polsko-norweskiego z prawdziwego
zdarzenia44.

W eseju z roku 1959 pt. Tam, gdzie pisarzy chowa si  jak królów. O roli pisarzy
w Polsce45 Reich-Ranicki z uporem wskazuje, e: „narody o wiele mniejsze ni  naród
polski zyska y wiatowe uznanie w dziedzinie literatury – np. Du czycy z Anderse-
nem i Jensem Peterem Jacobsenem, Szwedzi ze Strindbergiem i Selm  Largerlöf czy
Norwegowie z Ibsenem, Bjørnsonem, Hamsunem i Sigrid Undset, podczas gdy pol-
scy pisarze, nawet laureaci Nagrody Nobla, pozostali dla wiata nieznani46. Trudno
nie zgodzi  si  z t , maj c  ponad pi dziesi t lat, opini  tak e w odniesieniu do
recepcji literatury polskiej w Norwegii. Mimo tego, e polska literatura w Norwegii
obecna jest ju  od pocz tku XIX w., trudno jednak mówi  o jej silnej pozycji.

Zestawienie przek adów literatury polskiej na j zyk norweski od 1990 do 2007 roku:

1990
Mularczyk, Andrzej, Fra de dype vann (Z g boko ci w d), prze . Ole Michael Selberg, NRK-Radio,

36 s. (s uchowisko).
wirszczy ska, Anna, Eg er kvinnfolk (Jestem baba), prze . Tor Obrestad, Oslo, Samlaget, nynorsk, 143 s.

Mro ek, S awomir, Portrettet (Portret) (imanus), prze . Ole Michael Selberg, 131 s.

1991
POLEN FORTELLER. Polske noveller (Polska opowiada. Polskie nowele), prze . Jan Brodal, Oslo,

Den Norske Bokkluben, 658 s.
Huelle, Pawe , Hvem var Dawid Weiser (Wieser Dawidek), prze . Jan Brodal, Oslo, Gyldendal, 250 s.
Szczypiorski, Andrzej, En messe for byen Arras (Msza za miasto Arras) prze . Jan Brodal, Oslo,

Cappelen (PAN-serien), 177 s.

1994
Kapu ci ski, Ryszard, Imperiet (Imperium), prze . Ole Michael Selberg, Oslo, Aschehoug, 285 s.
Szewc, Piotr, Byens øye (Zag ada), prze . Ole Michael Selberg, Oslo, Cappelen, 130 s.

1995
Mro ek, S awomir, Kjærleik på Krim (Mi o  na Krymie), prze . Ole Michael Selberg, Det Norske

Teatret (Norweski Teatr), 192 s., nynorsk.
Szczypiorski, Andrzej, De gikk forbi Emaus (I omin li Emaus), prze . Jan Brodal, Oslo, Cappelen, 215 s.

1996
Szymborska, Wis awa, Utsikt med et sandkorn (Wybór wierszy), prze . Ole Michael Selberg, Oslo,

Solum, 160 s.

44 Nad s ownikiem polsko-norweskim pracuje od lat w a nie zas u ony dla polonistyki w Norwegii
nauczyciel akademicki i t umacz O.M. Selberg, t umaczeniami natomiast zajmuje si  ju  sporadycznie.

45 M. Reich-Ranicki, Najpierw y , potem igra . Szkice o literaturze polskiej, prze . E. Herden,
Wroc aw, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, 2005.

46 Tam e, s. 28.
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1997
Tryzna, Tomek, Frøken Ingen (Panna Nikt), prze . Anne Walseng, Oslo, Aschehoug, 363 s.
Szymborska, Wis awa, Vann (Woda), prze . Martin Nag, w: „Tversnitt” 1997 Vann Gjengitt i „Tverrsnitt”,

1997.
Fink, Ida, Reisen (Podr ), prze . Jan Brodal, Dokument Forlag.

2001
Tokarczuk, Olga, E.E (E.E), prze . Anne Walseng, Oslo, Cappelen, 200 s.
Kapu ci ski, Ryszard, Ibenholt (Heban), prze . O.M. Selber, Oslo, Aschehoug, 291 s.

2002
Libera, Antoni, Madame (Madame), prze . Jan Brodal, Oslo, Gylendal, 511 s.
Szymborska, Wis awa, Jeg er for nær (Jestem zbyt blisko), Skogen (Las), prze . Martin Nag, „Friheten”

13.02.

2003
Terakowska, Dorota, Heksenes datter en fortelling om å frigjøre sitt land
(Córka czarownic), prze . Jan Brodal i Anne Walseng, Bergen, Eide Forlag, 280 s.

2005
Stasiuk, Andrzej, Dukla (Dukla), prze . Ole M. Selberg, Oslo, Aschehoug, 176 s.

2006
Kapu ci ski, Ryszard, Reiser med Herodot (Podr e z Herodotem), prze . Ole M. Selberg, Oslo,

Aschehoug, 233 s.
Kapu ci ski, Ryszard, Fotballkrigen en reportasjereise i Afrika og Latin-Amerika (Wojna futbolowa),

prze . Jan Brodal, Oslo, Aschehoug, 212 s.

2007
Mro ek, S awomir, Livet for nybegynnere en tidløs ABC, Anne Walseng, Oslo, Bazar, 170 s.
Gombrowicz, Witold, Prinsesse Iwona (Iwona, ksi niczka Burgunda), prze . Knut Andreas Grimstad,

Oslo, Det Norske Teatret, 136 s.

Józefa Królczyk-Bremer, doktorantka w Instytucie Literatury, Dziedzin Pokrewnych i J zyków Europej-
skich (ILOS) Uniwersytetu w Oslo. Rozprawa doktorska: Realizacje autobiograficzne i autotematyczne na
przyk adzie „Dziennika” Witolda Gombrowicza i „Roku my liwego” Czes awa Mi osza.

A  R E V I E W  O F  N O R W E G I A N  T R A N S L A T I O N S  O F
P O L I S H L I T E R A T U R E  B E T W E E N  1 8 2 6 A N D 2 0 0 8

The first known translation from Polish is a part of Ignacy Krasicki’s Lord High Steward published in
1826. On the Road, a novel by Stanis aw Przybyszewski, translated by his wife Dagny Juel and published in
1895, was the first translation of a Polish novel into Norgegian. From among 47 major and minor works
translated between 1899 and 1919, thirty seven were the works by Henryk Sienkiewicz, who’s Quo vadis,
won the greatest publishing success. Until the early 1970s, most were indirect translations from German,
French and English versions. Since then, direct translations have become more common, and excellent work
of O.M. Selberg and J. Brodal should be acknowledged. The influences of Witold Gombrowicz and Bruno
Schultz can be traced in some Norwegian literary works. Despite its presence since the early 19th century,
Polish literature has still not got recognition in Norway.



Y I  L I J U N

B e i j i n g  F o r e i g n  S t u d i e s  U n i v e r s i t y
P e k i n

RE C E P C J A  L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J  W  CH I N A C H

TRADYCJA DZIA ALNO CI TRANSLATORSKIEJ W CHINACH POSIADA D UG  HI-
stori , która rozpocz a si  od t umaczenia pism wi tych buddyzmu zwanych
sutrami. Buddyzm dotar  do Chin w 2 roku p.n.e. Przek ady literatury pi knej
rozpocz y si  w XVII wieku, g ównie polega y na t umaczeniu bajek i przypo-
wie ci Ezopa, opowie ci biblijnych i fragmentów powie ci europejskich. Pierw-
szymi t umaczami byli nie chi scy inteligenci, ale ludzie z Zachodu. W 1610
roku pewien francuski misjonarz ustnie przet umaczy  przypowie ci Ezopa, co
zanotowa  Chi czyk Zhang Geng. By  to pierwszy wydany w Chinach przek ad
literatury europejskiej. Ale nasilenie dzia alno ci translatorskiej zaobserwowano
dopiero w latach 60. i 70. XIX wieku.

Wed ug danych statystycznych od 1875 do 1900 roku przet umaczono ponad 700
tomów literatury z krajów europejskich, w ród tych przek adów nie by o ani jednego
utworu z literatury polskiej. Wybitny uczony Yan Fu ustali  norm  t umaczenia lite-
rackiego jako wierno , p ynno  i wirtuozeri . Pisarz Lin Shu prze o y  ponad 170
utworów prozaicznych, m.in. angielskich, francuskich, ameryka skich, niemieckich,
rosyjskich, japo skich, belgijskich i greckich. Co ciekawsze, Lin Shu sam nie zna
adnego j zyka obcego, t umaczy  dzie a obce przez drug  osob , tzn. jeden t umacz

ustnie przek ada  tekst orygina u na potoczny j zyk chi ski, a Lin Shu notowa  prze-
k ad w klasycznym j zyku chi skim, potem jeszcze starannie szlifowa  i upi ksza ,
dzi ki czemu jego przek ady mog y by  warto ciowe estetycznie i atrakcyjne dla
czytelników, ale zgodno  z orygina em by a w tpliwa.

R E C E P C J A  L I T E R AT U R Y  P O L S K I E J  W  C H I N A C H
D O I I W O J N Y  W I A T O W E J

Na tym tle historycznym nietrudno jest dostrzec, e polska literatura pi kna
dotar a do Chin z pewnym opó nieniem, chocia  kulturalne kontakty mi dzy
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Polsk  i Chinami maj  do  d ug  tradycj , si gaj c  co najmniej O wiecenia.
A za spraw  jezuickich misjonarzy pierwsza wzmianka o Polsce pojawi a si
w pi miennictwie chi skim ju  w XVII wieku.

W roku 1906 ukaza  si  w Chinach pierwszy przek ad z literatury polskiej. Wu
Chou prze o y  nowel Latarnik Henryka Sienkiewicza z j zyka japo skiego na
klasyczny j zyk chi ski i zamie ci  j  w czasopi mie „Powie ci Ilustrowane” (nr
68 i 69). Powszechnie uznaje si  ten przek ad za pierwszy literacki utwór
wschodnioeuropejski zaprezentowany czytelnikom chi skim.

Jednym z pierwszych znawców i mi o ników literatury polskiej w Chinach by
Lu Sun (w a ciwie Zhou Shuren, 1881–1936), wielki chi ski literat, t umacz,
ideolog, inicjator i organizator ruchu nowej kultury, tzw. „Ruchu 4 Maja”, które-
go g ównym celem by o poznanie my li wolno ciowej i demokratycznej Europy,
potrzebnej do prze amania obskurantyzmu i zacofania, panosz cych si  wówczas
w spo ecze stwie chi skim.

W roku 1908 Lu Sun opublikowa  obszerny artyku O sile poezji demonicznej. By
to pierwszy w chi skiej historii literatury artyku  o europejskiej poezji romantycznej.
Lu Sun w swym artykule omówi  po raz pierwszy w Chinach ycie i twórczo  Ada-
ma Mickiewicza jako jednego z najwybitniejszych poetów romantycznych ca ego
wiata. Pisz c o Mickiewiczu, stawia  go w jednym rz dzie z ówczesnymi wielkimi

poetami romantycznymi, jak Byron, Shelley, Pet fi, Puszkin.
W artykule O sile poezji demonicznej akcentowa  autor przekonanie romantyków

na temat roli poetów jako przywódców narodu i ukaza  Mickiewicza w tej roli. Lu
Sun okre li  Mickiewicza jako konsekwentnego rzecznika niepodleg o ci i wolno ci
narodów wiata. W tym artykule wspomnia  tak e o Henryku Sienkiewiczu, traktuj c
go jako polskiego poet  narodowego, pisz cego proz ! Mo na powiedzie , e Lu Sun
by  promotorem upowszechnienia twórczo ci Sienkiewicza w Chinach.

W 1909 roku Lu Sun wyda  z m odszym bratem Zhou Zuorenem dwutomowy
Zbiór opowiada z zagranicy, w którym zosta y zamieszczone opowiadania Sien-
kiewicza: Janko Muzykant, Latarnik, Jamio  i Sachem.

W roku 1919 powsta o post powe czasopismo spo eczno-polityczno-literackie
„Nowa M odzie ” jako organ „Ruchu 4 Maja”. W roku 1920 zamieszczono w tym
czasopi mie przek ad Zmierzchu Stefana eromskiego, dokonany przez Zhou
Zuorena. Gdy Zhou Zuoren przet umaczy  nowel Szkice w glem, Lu Sun przy-
czyni  si  do jej opublikowania tak e w tym czasopi mie w 1920 roku.

Dopiero w 1929 roku w czasopi mie „P dz cy Nurt” pojawi  si  przek ad g o-
nego wiersza Adama Mickiewicza Oda do m odo ci. By o to pierwsze t umaczenie

tego utworu na j zyk chi ski dokonane przez Shi Kina z j zyka francuskiego.
Najwi ksz  zas ug  w zapoznawaniu Chi czyków z literatur  polsk  mia o

czasopismo „Miesi cznik Powie ci”. W numerach od pierwszego do dziewi tego
tomu dwunastego „Miesi cznika Powie ci”, wydanego w 1921 roku, wydruko-
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wano przek ady 10 utworów polskich pisarzy: S d W adys awa S. Reymonta
w przek adzie Zhong Chi, Czego nie rozumiej  jaskó ki i motyle (wydane pt.
Jaskó ka i motyl) i Oracz (wydane pt. Ch opi) Wiktora Gomulickiego, Cienie
Boles awa Prusa, Przez stepy (wydane pt. Stepy) Sienkiewicza, Srul z Lubartowa
(wydane pt. yd) Adama Szyma skiego, opowiadanie Moja cioteczka i wiersz
A jak poszed  król na wojn … Marii Konopnickiej, Adama Asnyka wiersz Bez
granic oraz Zarys wspó czesnej literatury polskiej Jana Cholewi skiego. Od roku
1921 do 1931 w „Miesi czniku Powie ci” opublikowano sto pi tna cie przek a-
dów utworów literackich ze wschodniej cz ci Europy, przy czym oko o trzeci
cz  tej liczby stanowi y przek ady utworów polskich.

Od lat dwudziestych XX wieku zacz y si  pojawia  na chi skim rynku ksi -
garskim przek ady polskich dzie  literackich, najwa niejsze to: Sienkiewicza Quo
vadis (1922), Szkice w glem (1926), Zbiór nowel (1928); Orzeszkowej Marta
(1929); Wac awa Sieroszewskiego Dno n dzy (1929); Boles awa Prusa Placówka
(1930), Wybór nowel (1937), a tak e Zbiór opowiada  polskich (1936).

W roku 1937 wybuch a wojna z Japoni . Po zako czeniu tej trwaj cej 8 lat
wojny, rozpocz a si  trzyletnia wojna domowa. Grzmoty armat zag uszy y ycie
kulturalne. Systematyczne t umaczenie literatury obcej zosta o zasadniczo prze-
rwane. Pojawi o si  jednak kilka nowych chi skich przek adów utworów pol-
skich. Najwi kszym osi gni ciem tego czasu w rozpowszechnianiu polskiej lite-
ratury w Chinach by o niew tpliwie wydanie przek adu Ch opów Reymonta
(1946). Swoje chi skie wersje uzyska o jeszcze kilka innych utworów: Bartek
Zwyci zca (1945), Ta trzecia Sienkiewicza (1946); Ziemia w jarzmie (1941)
i P omie  na bagnach (1942) Wandy Wasilewskiej.

R E C E P C J A  L I T E R AT U R Y  P O L S K I E J  P O  I I W O J N I E  W I AT O W E J

Pierwszy okres rozkwitu przek adów literatury polskiej na j zyk chi ski po II
wojnie wiatowej przypada na lata 50. Na pocz tku lat 50. podpisane zosta y
umowy kulturalne mi dzy rz dami obu naszych pa stw, redakcje wydawnictw
chi skich zach ca y do t umacze  dzie  literatury polskiej. Pierwszy dorobek
przek adowy mia  odcie  ideologiczny, chi ski czytelnik dosta  do r ki przek ady
polskiej prozy powojennej, nazywanej produkcyjniakami. Z biegiem czasu zasi g
przek adów coraz bardziej si  poszerza . W przybli eniu w ci gu 15 lat (to jest od
1950 do 1965 roku) przet umaczono na j zyk chi ski ponad sto dwadzie cia
utworów literackich oko o siedemdziesi ciu polskich autorów, m.in. w formie
ksi kowej opublikowano siedemdziesi t dwa teksty trzydziestu pi ciu twórców.
Zbiorowych wyda  w postaci ksi kowej ukaza o si  oko o dziesi ciu. Utwory te
prze o ono z j zyka rosyjskiego, angielskiego czy niemieckiego. Nie s ab o
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w tym okresie zainteresowanie przek adami klasyków polskich. T umacze chi -
scy zacz li te  t umaczy  utwory literackie reprezentuj ce polski folklor; ukaza y
si  np. Polskie pie ni ludowe (1958), Polskie ba nie ludowe (1954).

Spo ród polskich romantyków w Chinach nadal najbardziej popularny by
Adam Mickiewicz. Wybitny t umacz chi ski Sun Yong nareszcie móg  zi ci
swoje wieloletnie pragnienie i spe ni  pok adane w nim nadzieje swego nauczy-
ciela, Lu Suna. Pierwsze wydanie przek adu Pana Tadeusza pióra Sun Yonga
ukaza o si  w 1950 roku, przet umaczy  on Pana Tadeusza z j zyka angielskiego
proz . Ksi ka wysz a w luksusowej oprawie z szarego chi skiego jedwabiu na
papierze wysokiej klasy. Sam t umacz opatrzy  dzie o pos owiem, w którym
omówi  wielkie znaczenie Pana Tadeusza w rozwoju literatury wiatowej, wska-
za  czynniki kszta tuj ce polsk  literatur  romantyczn  i na tym tle próbowa
wykaza  specyfik  twórczo ci polskiego poety. Pos owie t umacza jest hymnem
uwielbienia dla wielkiego arcydzie a epiki polskiej.

W pos owiu tego przek adu sam t umacz Sun Yong wyra a  swoje ubolewanie,
e musia  przet umaczy  to wielkie dzie o proz , e nie móg  odda  w pe ni

wszystkich uroków eposu, apeluj c do m odego pokolenia chi skich t umaczy, by
kto  kiedy  prze o y  poemat wierszem. Ówczesny kierownik Instytutu Bada
Literatury przy Chi skiej Akademii Nauk, He Qifan, wyrazi  swoje niezadowole-
nie z tego przek adu i stwierdzi  w do  ostrych s owach, e prze o enie proz
Pana Tadeusza jest zniekszta ceniem orygina u.

W roku 1955, w zwi zku z obchodami setnej rocznicy mierci Adama Mickie-
wicza, ca e Chiny rozbrzmiewa y peanami na cze  wielkiego polskiego roman-
tyka. W prasie codziennej i periodycznej pojawi o si  du o artyku ów o poecie
podziwianym dotychczas przez nieliczn  grupk  wybranych. Znany krytyk lite-
racki, Lu Jian, opublikowa  artyku  w czasopi mie „Literatura Ludowa” pt. Ku
czci Mickiewicza, w którym pisa :

Mickiewicz nie by  s owikiem, ale rogiem, jego poezja by a nie kwiatem doniczkowym,
ale pot n  broni  w walce przeciwko tyranii i niewoli, przeciwko agresji i uciskowi. On
mówi  o doli wszystkich poni onych i pokrzywdzonych. Przez ca e ycie dochowa  wiary
zwyci stwu walki ludów i przysz o ci swego narodu1.

By  to tak e czas podsumowa  dorobku przek adowego dzie  Mickiewicza. Do
roku 1955 spo ecze stwo chi skie zna o ju  w wierszowanych przek adach Gra-
yn , Ballady i romanse, Konrada Wallenroda, Sonety krymskie oraz Wybór poezji

polskiego wieszcza. T umacze  tych dzie  dokonali wspomniany ju  Sun Yong
i jego przyjaciel Sun Shengwu.

Z innych poetów polskich przet umaczono na j zyk chi ski i drukowano w cza-
sopismach literackich utwory S.R. Dobrowolskiego, B. Czerwie skiego, W. Bro-

1 Lu Jian, Ku czci Mickiewicza, „Literatura Ludowa” 1955, nr 5, s. 20.
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niewskiego i A. Rymkiewicza. Warto nadmieni , e Juliusz S owacki z trudem
torowa  sobie drog  do chi skiego czytelnika. Jego utwory uwa ane by y w Chi-
nach za bardzo pi kne, a zarazem bardzo trudne. T umaczono jego pojedyncze
wiersze, ale do dnia dzisiejszego nikt nie mia  odwagi si gn  po dramaty dru-
giego wielkiego romantyka. By  mo e przyczyn  tego jest pewna nieprzek adal-
no  jego utworów i trudno  w odbiorze.

Od roku 1950 do roku 1965 prze o ono tak e na j zyk chi ski liczne utwory pol-
skich powie ciopisarzy, w tym równie  po rednio – z j zyka angielskiego, rosyjskie-
go czy niemieckiego. Opublikowano drugie wydanie Marty (prze . Jin Xixia), pierw-
sze wydanie Dziurdziów (prze . Yu Sheng), Chama (prze . Zhang Daozhen), Wybór
opowiada (prze . Shi Yuson) Elizy Orzeszkowej, drugie wydanie Ch opów (prze .
Fei Mingjun) i Wybór opowiada W adys awa Reymonta. Prze o one zosta y: Pla-
cówka, Lalka, Sieroca dola, Micha ko i Wybór opowiada Boles awa Prusa; Hania,
Wybór opowiada (prze . Shi Zhecun) i trzecie wydanie Quo vadis (prze . Wu Yan)
Henryka Sienkiewicza; Wierna rzeka (prze . Hua Junhao), Wybór opowiada (prze .
Yang Hua), ukaza y si  drugie wydania Zmierzchu, Ech le nych i Zapomnienia Stefa-
na eromskiego; Noce i dnie (cz  I) Marii D browskiej. Spo ród wymienionych
przek adów tylko Zmierzch i Zapomnienie eromskiego by y bezpo rednio prze o o-
ne z j zyka polskiego na chi ski przez Xie Xinhui.

Oceniaj c dorobek przek adowy literatury polskiej na j zyk chi ski w latach
50. i 60., nale y zwróci  uwag  na kilka bardzo istotnych cech.

Po pierwsze, decyzj  o t umaczeniu utworów obcych podejmuje zawsze wydaw-
nictwo. Wybiera si  teksty do przek adu nie tylko dlatego, e s  reprezentatywne dla
kultury polskiej, lecz tak e dlatego, e ich przek ad mo e odpowiada  wymogom
ideowym i kryteriom artystycznym obecnym wówczas w literaturze chi skiej.

Po drugie, chi scy t umacze mieli do dyspozycji w ski wybór autorów. Doko-
nane przek ady s  interesuj ce jako wiadectwo subiektywnych decyzji wydaw-
ców, a nie upodoba  t umaczy, na podstawie tych przek adów trudno by o wyci -
gn  wnioski na temat artystycznej hierarchii w literaturze europejskiej. Obok
autorów ze cis ego kanonu byli równie  ci mniej znani, a nawet nie zabrak o
utworów pozbawionych warto ci estetycznej.

Po trzecie, w ród t umaczy z lat pi dziesi tych i sze dziesi tych XX wieku
byli znani pisarze, tacy jak Wu Yan i Shi Zhecun, byli tak e i t umacze przygodni,
ludzie o przeci tnych zdolno ciach literackich, którzy nie posiadali wysokiego
kunsztu j zykowego. Dlatego wierno  t umacze  mia a w ich translacjach ró ny
stopie  doskona o ci. Niektóre dzie a by y t umaczone kongenialnie, do dzi  nie
ma co do tego w tpliwo ci. Ale takie przek ady nale  do rzadko ci. Na przyk ad
Wu Yan odniós  sukces w t umaczeniu Quo vadis z j zyka angielskiego, a Shi
Zhecun z wyj tkow  wirtuozeri  prze o y  tak e z j zyka angielskiego na chi ski
liczne opowiadania Sienkiewicza, pó niejsze przek ady tych utworów nie mog y
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im dorówna . Jednak w niektórych translacjach nietrudno o przyk ady niew a ci-
wego t umaczenia, a nawet o b dy.

Po czwarte, przek ad dokonany poprzez j zyk po redni zawiera  cz sto wypaczenia
i b dy tego pierwszego przek adu. Sposób my lenia i wyczucie stylistyczne pierw-
szego t umacza wywiera y cz sto du y wp yw na t umacza chi skiego. W Chi-
nach porównuje si  po rednie przek ady z po kni ciem chleba pogryzionego
przez innych, ale niestety nie by o wtedy t umaczy znaj cych j zyk polski.

Lata 1966–1976 to okres „wielkiej rewolucji kulturalnej”, okres dla narodu
chi skiego pe en tragizmu, a tak e okres wielkiej luki w ruchu wydawniczym.
Jedn  z konsekwencji wydarze  tych lat na gruncie ycia kulturalnego i artystycznego
by o zerwanie naturalnych i tradycyjnych wi zi kultury chi skiej z kultur  krajów
europejskich, m.in. i z kultur  polsk . Podczas rewolucji kulturalnej miliony
wykszta conych ludzi wys ano na wie , aby poddawa  „reedukacji ideologicznej
przez prac  fizyczn ”. W ród nich niema o by o t umaczy, badaczy, redaktorów
i wydawców literatury powszechnej. Chi scy inteligenci w momencie przej cio-
wego niepowodzenia nie stracili jednak wiary w przysz o , wr cz przeciwnie,
dochowali wierno ci swoim idea om i swoim zami owaniom. Byli tacy t umacze,
którzy w warunkach niesprzyjaj cych nadal pracowali nad przek adami literatury
obcej i cierpliwie czekali na mo liwo  ich wydania. W ród nich by am i ja.

Dziady Mickiewicza n ci y mnie od m odo ci. Fascynuje mnie w nich wielka
poezja i zupe nie nowa, niespotykana forma dramatu, ale najbardziej poci gaj
mnie autentyczny patriotyzm i ten romantyczny p omie , ch  po wi cenia si
wielkim, wznios ym ideom i nieugi to  w walce z przemoc . Od dawna mia am
zamiar prze o y  to dzie o na j zyk chi ski. Nareszcie nadarzy a si  okazja, kiedy
w roku 1970 premier Czou En-laj zainteresowa  si Dziadami i zaproponowa
przek ad arcydzie a Mickiewicza. Podj am si  tego zadania i przet umaczy am
III cz Dziadów na wsi, w sza asie przy lampie naftowej.

Mo na powiedzie , e grudzie  1976 r. rozpocz  drugi okres rozkwitu prze-
k adów literatury obcej, w tym i literatury polskiej, na j zyk chi ski. W a nie
w trzy miesi ce po obaleniu „Bandy Czworga” Wydawnictwo Literatury Ludowej
w Pekinie wyda o po raz pierwszy przek ad Dziadów cz  III, przet umaczonych
przeze mnie bezpo rednio z j zyka polskiego na chi ski.

By  to pierwszy przek ad z literatury obcej z prawdziwego zdarzenia po dziesi ciu
latach przerwy, dlatego zosta  przyj ty przez krytyków z entuzjazmem, nazywano go
„pierwsz  jaskó k  politycznej wiosny”. Wkrótce po ukazaniu si  tej ksi ki, recyto-
wano jej fragmenty i adaptowano ca o  na s uchowisko w Radiu Peki skim.

Od tego czasu nast pi o w moim kraju o ywienie ruchu wydawniczego, szero-
kie masy spo ecze stwa chi skiego, znudzone pustymi sloganami gazetowymi
z okresu „wielkiej rewolucji kulturalnej”, pragn y ksi ek t umaczonych z lite-
ratury obcej. Przedruki tekstów opublikowanych przed 1966 rokiem pojawia y si
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jak grzyby po deszczu. Z literatury polskiej ukaza y si  przedruki nast puj cych
utworów: Lalka, Ch opi, Wierna rzeka, Ta trzecia, dwie wersje Quo vadis.
Z up ywem czasu ukaza y si  pierwsze wydania ksi kowe Faraona, Popio ów,
Nizin, Zygmunta owicza i jego kolegów, Nad Niemnem, Krzy aków, Ogniem
i mieczem, Potopu, Pana Wo odyjowskiego i innych. Wszystkie wymienione
powie ci by y prze o one z j zyka angielskiego i rosyjskiego.

Nale y tu niestety wspomnie , e t umacz pierwszego wydania Trylogii Sien-
kiewicza niezbyt dobrze opanowa  j zyk angielski i pope ni  szereg b dów
w interpretacji tekstów orygina u, zw aszcza w rozumieniu realiów zwyczajo-
wych i obyczajowych siedemnastowiecznej Polski opisanych w tych utworach.
Pierwsze, co si  rzuca w oczy, to dysharmonia mi dzy narracj  a dialogami po-
mi dzy postaciami powie ci. Narracja zosta a przet umaczona przesadnie wznio-
s ym j zykiem w stylu starochi skim, a w dialogach u ytych zosta o wiele wy-
my lonych przez t umacza zwrotów i wyrazów wzi tych z dialektów ch opskich
pó nocnych Chin. W rezultacie powie  Sienkiewicza czyta si  po chi sku jak
mieszanin  powie ci historycznej ze wspó czesn  powie ci  ch opsk . Taki prze-
k ad nale y chyba uzna  za bardziej myl cy ni wiadcz cy o niezwyk ym talen-
cie polskiego powie ciopisarza – klasyka literatury wiatowej.

T umacz Trylogii Sienkiewicza, nie mog c upora  si  z nazwami urz dów,
stopni wojskowych, rodzajów broni i strojów, podawa  cz sto niew a ciwe, wr cz
b dne interpretacje. Jak wiemy, powie ci Sienkiewicza s  mocno nacechowane
kulturowo, silnie osadzone w realiach polskiej historii i kultury. Z powodu nie-
znajomo ci tych realiów i bez mo liwo ci sprawdzenia w polskich ród ach t u-
macz nieraz pope nia  kardynalne b dy. Na przyk ad t umaczy  „bu czuk” na
„wielki sztandar ozdobiony sier ci  z ko skiego ogona”, bro  „ki cie ” t uma-
czy  na „proc ”(!), nie odró nia  rapiera od miecza czy szabli, bu awy od buzdy-
gana czy piernacza. Wszelkie rodzaje wierzchnich strojów t umaczy  na „szat ”, nie
zwracaj c uwagi na to, czy ten strój nosi  m czyzna czy kobieta – „kontusz”,
„sukmana”, „ upan”, „tuz uczek”, „jubka”, „suknia” zosta y ujednolicone do „sza-
ty”, a „szarawarki” przet umaczone jako „spodnie o szerokich nogawkach”.

Niektóre b dy pope niane przez tego t umacza s  po prostu mieszne, np. pol-
sk  jazd  uzbrojon  w pancerze z charakterystycznymi skrzyd ami t umaczy  na:
„je dziec ze skrzyd em”, s owo „rzeczpospolita” t umaczy  za  jako „po czone
królestwo”.

T umacz nie wiedzia , e po polsku zwracanie si  do rozmówcy per „pan/pani”
zale y od uwarunkowa  spo ecznych, wsz dzie t umaczy  te s owa transliteralnie
i fonetycznie, wstawia  w to miejsce chi skie znaki o podobnym brzmieniu, chi -
scy czytelnicy po prostu nie rozumieli, o co chodzi o.

Niektóre b dy mo na przypisa  brakowi dog bnej analizy tekstów orygina u
przez t umacza, np. w tek cie Pana Wo odyjowskiego by a mowa o tym, e Pio-
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trowicz „jedzie na Krym za wykupem kilku kupców ormia skich z Kamie ca,
którzy przy zmianie chana zostali z upieni i w Jasyr wzi ci”. T umacz prze o y
to na zdanie: „Piotrowicz za po rednictwem kilku kupców ormia skich jedzie na
Krym, aby wykupi  wzi tych w jasyr je ców polskich”. Drugi przyk ad: fraza
„Pan Zag oba przysiad  si  do pani Boskiej” zosta a prze o ona na zdanie: „Pan
Zag oba przysun awk  do pani Boskiej”. T umacz wykaza  si  tu ma  docie-
kliwo ci , nie wiedz c, e awki nie da si  tak atwo przesun ! Trzeci przyk ad:
„Skrzetuski wygl da  jak Piotrowin z grobu” – t umacz nie zna  pochodzenia tego
idiomu, wi c opu ci  ca e zdanie.

Podobnych b dów mo na znale  w przek adzie du o, a  dziwne, e „ma ego
rycerza Wo odyjowskiego” prze o y  t umacz na „rycerza ma ej chor gwi”. Pan
Wo odyjowski wpierw by  t umaczony nawet nie w pe nym tek cie, tylko w ob-
szernym streszczeniu, w roku dwutysi cznym t umacz wyda  uzupe niony tekst,
ale zmieni  tytu  powie ci na Krwaw  bitw w regionie przygranicznym, nie zwa-
aj c na intencj  twórcz  autora i nie szanuj c g bokiej mi o ci Sienkiewicza do

wielkiego o nierza Wo odyjowskiego.
K opoty interpretacyjne powodowa y cz sto zmiany scen czy tre ci utworów,

zniekszta ca y warto  ideow  i estetyczn  orygina u. Przek ady, które przeina-
cza y fakty opisane w tek cie orygina u, dawa y sfa szowane obrazy kultury pol-
skiej, nie u atwia y, lecz utrudnia y chi skim czytelnikom pe ne zrozumienie
kultury polskiej, jednocze nie utrudnia y literaturze polskiej rozpowszechnianie
si  w Chinach, tak wi c nowe przek ady tych utworów by y nie tylko po dane,
ale i konieczne.

Dlatego postanowi am wraz z m em, profesorem Yuan Hanrongiem, ponow-
nie prze o y Trylogi Sienkiewicza bezpo rednio z polskiego na chi ski. Wyda-
li my do tej pory Ogniem i mieczem (1997) i Potop (2001). Poza tym wydali my
wraz z prof. Zhan Zhenhui Krzy aków (1996). Szczerze mówi c, jestem przeciw-
na ponownemu t umaczeniu tego samego dzie a bez nieuniknionej konieczno ci.
Zdecydowanie pot piam wszelkiego rodzaju plagiaty. Wszystkie moje przek ady
literatury polskiej by y po raz pierwszy prze o one bezpo rednio z j zyka pol-
skiego na chi ski.

Oprócz wielkich powie ci ukaza o si  w Chinach du o przek adów polskiej po-
ezji i nowel opublikowanych w ró nych czasopismach literackich.

N O W E  Z J AW I S K A  W  R E C E P C J I  L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J

Od lat 80. XX wieku obserwujemy dwa nowe zjawiska. Pierwsze – to przej cie
od upolitycznionej obecno ci literatury polskiej na chi skich pó kach w okresie
poprzednim do urynkowionej obecno ci polskich tekstów w przestrzeni czytel-
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nictwa chi skiego dzisiaj, w znacznym stopniu uzale nionej od gustu czytelnika,
aczkolwiek on w a nie by  zawsze czynnikiem wiod cym. Prace translatorskie
skupiaj  si  na samej warto ci artystycznej tekstów literackich, nie akcentuj c
czynników ideologicznych. Po drugie, coraz wi cej utworów polskich pisarzy
i poetów jest przek adanych bezpo rednio z j zyka polskiego. Mo na powiedzie
bez przesady, e od lat 80. XX wieku w a nie nieliczni poloni ci chi scy stano-
wili g ówn  si  w rozpowszechnianiu kultury polskiej w Chinach; osi gn li my
nowy, dot d niebywa y szczyt krzewienia znajomo ci j zyka polskiego, literatury
i wiedzy o kulturze polskiej. Przyczynili my si  bowiem do zaznajomienia spo e-
cze stwa chi skiego z najwybitniejszymi dzie ami literatury polskiej, zw aszcza
XIX i XX wieku, otwieraj c przed czytelnikami chi skimi mo liwo  ich lektury
w ojczystym j zyku. Nasz wspólny dorobek liczy setki pozycji przet umaczonych
ksi ek, powie ci, tomików i zbiorów poetyckich, jak równie  napisanych przez
nas monografii, rozpraw, esejów, przedmów, artyku ów naukowych i populary-
zatorskich, podr czników i skryptów akademickich. Opracowali my has a z za-
kresu literatury polskiej do encyklopedii i s owników chi skich po wi conych
literaturze wiatowej.

Chcia abym tu zaznaczy , e z Katedry J zyka Polskiego Peki skiego Uniwer-
sytetu J zyków Obcych wysz o pi  monografii. Zhao Gang wyda  bardzo cie-
kaw  monografi  pt. Wizja natury w literaturze polskiej (2007), Wu Lan wyda a:
Sumienie narodu polskiego – o twórczo ci prozatorskiej Stefana eromskiego
(2006), Mao Yinhui – Emancypacj  i problem kobiecy w twórczo ci Elizy Orzesz-
kowej (2008), ja sama wyda am Literatur  polsk (1999) i Histori  polskiej lite-
ratury powojennej (2002). Zhao Gang jest tak e wspó autorem Historii literatury
Europy rodkowo-Wschodniej i Po udniowej (2008), napisa  tam obszerny roz-
dzia  po wi cony literaturze polskiej.

Rekordowa ilo  wznowie  poprzednich przek adów wiadczy o popularno ci
polskiej literatury w Chinach. Oprócz wcze niej wymienionych przedruków powie ci
polskich, pojawia y si  ponowne t umaczenia bezpo rednio z j zyka polskiego na
chi ski. Z prozy by y to np. dwie wersje Quo vadis, dwie wersje Krzy aków, dwie
wersje Ogniem i mieczem, Potop, Ta trzecia oraz niektóre opowiadania Sienkie-
wicza i Lalka Prusa. Wielka polska epopeja narodowa – Pan Tadeusz nareszcie
doczeka a si  nowego przek adu z polskiego na chi ski wierszem. Z dramaturgii
ukaza y si : uzupe nione wydanie Dziadów, cz ci II, III, IV, Moralno  pani
Dulskiej Zapolskiej oraz Niemcy Kruczkowskiego. W nowych przek adach
z polskiego na chi ski ukaza y si  nast puj ce utwory – z prozy: Ziemia obieca-
na, Listy z podró y do Ameryki (fragmenty), S awa i chwa a, Ksi yc w kuchni
J. Iwaszkiewicza, Ferdydurke Gombrowicza, a tak e Tokarczuk Prawiek i inne
czasy oraz Dom dzienny, dom nocny, 13 bajek z Królestwa Lailonii i Rozmowy
z diab em Leszka Ko akowskiego; z dramaturgii: Maskarada i Lato w Nohant
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Iwaszkiewicza. Z poezji by y to: Wybór poezji polskiej XX wieku, dwie wersje
Wyboru poezji Wis awy Szymborskiej oraz Wybór poezji Tadeusza Ró ewicza.
Oprócz tych utworów by y jeszcze przek ady poezji, nowel i opowiada  ró nych
autorów polskich, opublikowane w ró nych czasopismach, ilo  takich przek a-
dów by a ogromna.

Moi koledzy z lat uniwersyteckich, profesorowie Instytutu Bada  Literatury Obcej
przy Chi skiej Akademii Nauk Spo ecznych pracowali aktywnie i jakby na wy cigi.
Oprócz wspólnie ze mn  wydawanych przek adów Zhang Zhenhui jest autorem dzie
monograficznych O Sienkiewiczu (1991), O Reymoncie (1995) i O Mickiewiczu
(2006) oraz Historii literatury polskiej XX wieku (1998). Jego przek ady obejmuj
m.in. Ziemi  obiecan (wspólnie z Yang Deyou, 1984) W adys awa Reymonta,
szóste wydanie Quo vadis (2000) i fragmenty Listów z podró y do Ameryki Hen-
ryka Sienkiewicza, Wybór poezji Wis awy Szymborskiej (2003), Micha  Boym
ostatni wys annik dynastii Ming (2001) Edwarda Kajda skiego, Wybór poezji
Tadeusza Ró ewicza (2006), O dziele literackim Romana Ingardena (2008). Lin
Hongliang tak e jest autorem monografii O Sienkiewiczu (1999). Wyda  w roku 1990
monografi O Adamie Mickiewiczu. Przek ady Lin Honglianga obejmuj Quo vadis
(pi te wydanie, 1983), trzecie wydanie Krzy aków (2001) i Ogniem i mieczem (2004)
Sienkiewicza, Wybór poezji Wis awy Szymborskiej (2000). Jest on autorem Historii
teatrologii polskiej (1995). Obaj s  autorami wielu artyku ów naukowych po-
wi conych ró nym aspektom literatury polskiej, jej twórcom i dzie om.
Wspomniane ju  pierwsze wydanie chi skie Ferdydurke w moim przek adzie

spotka o si  z yczliwym przyj ciem krytyki, wiadcz cym o w a ciwym zrozu-
mieniu Gombrowicza i jego powie ci przez chi skiego czytelnika. Znany krytyk
literacki – zast pca naczelnego redaktora „Literatury na wiecie”, Gao Xing –
pisa  na ten temat ze znajomo ci  rzeczy. Gao Xing, kiedy studiowa  w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, czyta  ju  angielski przek ad Ferdydurke, zetkn  si
z ocenami ameryka skimi i Kundery. Napisa  obszerny artyku , najpierw opubli-
kowa  go w gazecie „Nowa Stolica”, pod tytu em Spó niony pisarz, spó niony
przek ad. Mówi  w tym artykule, e przed 66 latami Gombrowicz by  ju  s aw-
nym na wiecie pisarzem, a w Chinach dopiero w 2004 roku pojawi  si  przek ad
jego arcydzie a Ferdydurke. Dzi , czytaj c t  ksi k , czuje jeszcze nieodpart
atmosfer  niezwyk o ci i cudowno ci. Fakt ten udowodni , e ksi ka si  nie
spó ni a i nigdy si  nie spó ni:

Po przeczytaniu polskich pisarzy realistycznych, wyczuwam gigantyczn  ró nic  mi dzy
tymi pisarzami a Gombrowiczem. Pozna em tak inny wiat literacki. […] W ksi ce Gom-
browicza pod pozorem groteski, dziwnej wyobra ni i gry s ów widzia em najprawdziwsz
prawd  duszy cz owieka toruj cego sobie drog  literack . Polacy zawsze traktowali literatur
jako spraw  s u by narodowi. W tradycji literatury polskiej wielcy pisarze (poeci) zawsze
byli rzecznikami lub sumieniem narodu. Gombrowicz przeciwstawi  si  tym wymaganiom,
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nawet szydzi  z odgrywania takiej roli. […] Nieugi cie sta  za ca kowit  suwerenno ci
i wolno ci  literatury2.

W tym artykule Gao Xing dokona  analizy Ferdydurke, omówi ycie i twórczo
Gombrowicza, stwierdzi , e Ferdydurke w pe ni odzwierciedla a jego osobowo
artystyczn  i specyfik  twórczo ci, na podstawie tej powie ci ju  mo na zaliczy
go do grona czterech wielkich literatów Europy rodkowej wraz z Kafk , B o-
chem i Muzilem. Artyku  ten zosta  przedrukowany w ksi ce pt. Wielki ogród
kwiatów literatury wschodnioeuropejskiej (Wydawnictwo Hubei, 2007). Gao
Xing napisa  jeszcze kilka artyku ów traktuj cych o Gombrowiczu i o przek adzie
chi skim Ferdydurke, opublikowanych w ró nych czasopismach. Gao Xing jest
mi o nikiem Gombrowicza, za jego w a nie namow  opublikowa am fragmenty
Dzienników Gombrowicza w czasopi mie „Literatura na wiecie”.

Zanim dokona am w asnego przek adu Krzy aków i Trylogii, powie ciopisarstwo
Sienkiewicza by o ju  znane chi skiemu czytelnikowi, ale wy cznie z przek adów
z j zyka angielskiego. I te pierwsze wydania przesz y bez echa, natomiast nowe,
w wersji naszej, spotka y si  z szerokim zainteresowaniem krytyki. Pisano:

Powie  historyczna Ogniem i mieczem to dzie o wielkiego formatu. Jego nowy, bardzo
staranny przek ad zawar  si  w przybli eniu w milionie znaków chi skich. J zyk t umaczenia
wykazuje niebywa y talent literacki t umaczy, oddaje wyrazisty, bardzo spójny, a jednocze-
nie p ynny i harmonijny charakter powie ci. Ta nowa wersja dzie a Sienkiewicza to impo-

nuj ce zjawisko na chi skim rynku wydawniczym3.

J zyk przek adu Potopu sprawia, e czyta si  t  powie  z wielk  przyjemno ci , podobnie
jak s ucha si  muzyki Chopina… W istocie samo ju  dzie o Sienkiewicza zdaje si  czyst
kompozycj  boskiego blasku ksi ycowego i wielkiej uny najczystszych emocji, kompozy-
cj  zbli on  w charakterze do pie ni wyra aj cej pobo no  i g bok  wiar  w po czeniu
z gor cym patriotyzmem4.

Potop w t umaczeniu wybitnych znawców literatury polskiej, profesorów Yi Lijun i Yuan
Hanronga, za spraw  pi knego i subtelnego, a zarazem ywego j zyka przek adu oddaje
w pe ni atmosfer  i czar orygina u oraz jego literacki rozmach. W ten sposób rzesze chi -
skich czytelników maj  okazj  pozna  i zrozumie  ducha polskiego5.

Dzieje przek adów Dziadów i Pana Tadeusza pokazuj  trudno ci i komplikacje,
z jakimi chi scy t umacze spotykali si  w swojej pracy. Jak wspomnia am, zainte-
resowanie wydawców chi skich twórczo ci  Mickiewicza wywo a a publikacja
przek adu Dziadów cz ci III. Po tym sukcesie redaktor dzia u literatury obcej
Wydawnictwa Literatury Ludowej, Sun Shengwu, zaproponowa  wydanie prze-
k adu Pana Tadeusza wierszem, na co po d ugim namy le przysta am. By y to

2 Gao Xing, Spó niony pisarz, spó niony przek ad, „Nowa Stolica” 2005, nr 1, s. 14.
3 Sun Shengwu, „China Reading Weekly”, 23 lipca 1997.
4 Wang Na, „China Reading Weekly” 28 listopada 2001.
5 Wen Youren, „Czasy Naukowe”, 15 marca 2002.
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lata 80. Do wspó pracy zaprosi am koleg  z Katedry J zyka Polskiego Peki skie-
go Uniwersytetu J zyków Obcych, Cheng Jizhonga. Z czasem do czy  do nas jesz-
cze inny chi ski polonista, kolega z lat uniwersyteckich, Lin Hongliang. Rezultat tej
wspó pracy okaza  si  niefortunny. Ka dy z t umaczy dzia a  niezale nie i st d prze-
k ad ostateczny okaza  si  niejednolitym tworem. Wydawnictwo musia o go odrzuci .
Dlatego w latach 90. podj am si  na nowo tego trudnego zadania, tym razem ju
tylko przy pomocy m a, prof. Yuan Hanronga. W pracy nad przek adem pierw-
szych trzech ksi g korzystali my z wcze niejszego tekstu t umaczenia Lin Hon-
lianga. Wspólny ten wysi ek zosta  zwie czony sukcesem: Pan Tadeusz, „biblia”
Polaków, ukaza  si  wreszcie po chi sku wierszem. I cho  wk ad prof. Yuan Han-
ronga w t umaczenie tego dzie a by  niezaprzeczalnie wielki, zgodzi  si  on – nie
bez alu – pozosta  bezimiennym bohaterem. Zaproponowa am wydawnictwu, by
obok mojego nazwiska umie ci o nazwisko tylko Lin Honglianga.

Chocia  w moim kraju w pracy t umaczeniowej i badawczej nad literatur  pol-
sk  osi gn li my pewne sukcesy, mamy jeszcze wiele do zrobienia w upo-
wszechnieniu w ród czytelników chi skich utworów licznych wybitnych i orygi-
nalnych poetów, powie ciopisarzy, dramaturgów, takich jak: S owacki, Norwid,
Wyspia ski, Fredro, Witkacy, Szaniawski, Schulz oraz wielu, wielu pisarzy
wspó czesnych. Du o pracy czeka nas wi c w przysz o ci.

Prof. Yi Lijun, Peki ski Uniwersytet J zyków Obcych. Polonistka, t umaczka z literatury polskiej,
cz onek Zwi zku Pisarzy Chi skich. Wykszta ci a kilka pokole  polonistów chi skich. Autorka
przesz o 60 artyku ów z zakresu historii literatury polskiej i literatury wspó czesnej oraz monografii
(Zarys historii powojennej literatury polskiej, Literatura polska). Ma w swym dorobku liczne prze-
k ady (ponad 40 poetów i pisarzy) z zakresu polskiej literatury romantycznej, pozytywistycznej
i wspó czesnej. Jest równie  autork  ponad 300 hase  do specjalistycznych s owników i encyklopedii.
Uhonorowana wieloma odznaczeniami polskimi, w tym Ambasadora Polszczyzny (2008).

T H E R E C E P T I O N  O F  P O L I S H  L I T E R A T U R E  I N  C H I N A

The article discusses the history of Polish literature in China. The author indicates that Polish lit-
erature reached China with a certain delay although cultural contacts between Poland and China go
back to the Enlightenment. Its presence becomes visible in the 20th century, and translation flourishes
after World War II. Also the range of reception is discussed. According to the author, the Chinese are
now having most Polish classics in Chinese at their disposal, and are systematically familiarized with
contemporary literature. The evolution of translatory principles and adaptations of cultural literature
are also discussed.
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W I K T O R  C H O R I E W

R o s y j s k a  A k a d e m i a  N a u k
M o s k w a

NA J N O W S Z E  R O S Y J S K I E  S T U D I A
N A D  P O L S K  L I T E R A T U R XX  W I E K U

CHOCIA  SZCZYT POPULARNO CI POLSKIEJ KULTURY, A W SZCZEGÓLNO CI
literatury, przypada w Rosji na lata 60.–70. ubieg ego wieku, to i dzisiaj budzi ona
spore zainteresowanie. wiadcz  o tym m.in. dane o przek adach z ró nych j zyków
w Rosji w 2008 roku. W owym roku prze o ono z j zyka polskiego (druki zwarte)
178 pozycji w ogólnym nak adzie 1487,8 tysi cy egzemplarzy, co daje czwarte miej-
sce po przek adach z j zyków: angielskiego, niemieckiego i w oskiego. Dla porówna-
nia z przek adami z innych j zyków s owia skich: z czeskiego przet umaczono 29
pozycji (216,3 tys. egz.), z serbskiego – 25 (126,5 tys. egz.), z bu garskiego – 9 (27,2
tys. egz.), ze s owackiego – 5 (13,0 tys. egz.), ze s owe skiego – 1 (1,0 tys. egz.),
z macedo skiego – 1 (1,0 tys. egz.)1. W pierwszym pó roczu 2009 r. z j zyka polskie-
go prze o ono 78 tytu ów (837,5 tys. egz.)2.

W a nie literaturze w Polsce przypad a decyduj ca rola w utrwaleniu ró nych
form wiadomo ci spo ecznej. „W naszej kulturze – zauwa a Maria Janion –
zasadnicza by a rola s owa. Dopiero w tej chwili nast puje wielka zmiana: s owo
oddaje miejsce obrazowi. S owo w a ciwie panowa o przez ca y wiek XIX
i wi kszo  XX. Oczywi cie – w Polsce s owo romantyczne.”3 Tak wygl da a
sytuacja przynajmniej do po owy XX wieku, to jest do czasu rozkwitu filmu,
telewizji i innych rodków masowego przekazu, które, przejmuj c pewne funkcje
estetyczne literatury, tak czy inaczej na niej si  opieraj . Wi kszo  filmów pol-
skich, znanych w ca ym wiecie, powsta o na podstawie utworów literackich.
Wed ug Jaros awa Iwaszkiewicza film polski zrobi wiatow  karier  dzi ki lite-
raturze: „zarówno film, jak teatr, jak telewizja – to pochodne literatury”4.

1 „Kni noje obozrenije” 2009, nr 9–10.
2 „Kni noje obozrenije” 2009, nr 35.
3 M. Janion, Do Europy. Tak, ale razem z naszymi umar ymi, Warszawa, Sic!, 2000, s. 248.
4 K. Nastulanka, Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi. Warszawa, Czytelnik, 1975, s. 39.
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Trudno wi c przeceni  znajomo  polskiej literatury pi knej dla zrozumienia
fenomenu polsko ci. Im wi cej czytelnik rosyjski b dzie wiedzia  o literaturze
polskiej, tym bardziej obiektywne b dzie jego wyobra enie o Polsce. Literatura
polska XX w. opowiedzia a wiatu o swoim kraju, pokaza a nowe wymiary psy-
chiki ludzkiej, jej twórcy dokonali znacz cych odkry  artystycznych. Podobnie
jak inne zjawiska polskiej kultury literatura sta a si  wyrazem d e  wielu poko-
le  Polaków, wp ywa a i nadal wp ywa na polsk wiadomo  narodow , ale
tak e na stosunek zagranicznych czytelników do Polski.

Wspó czesna literatura polska to ogromna ilo  tekstów i nazwisk, przed którymi
staje zagubiony czytelnik. Zwróci  jego uwag  na najbardziej znacz ce i reprezen-
tatywne – to jedno z wa nych zada  dla rosyjskich polonistów. Wyodr bnienie
najwa niejszych osi gni  tej czy innej literatury wi e si  z ogólnym problemem
specyfiki funkcjonowania literatury obcoj zycznej (w tym przypadku polskiej)
w warunkach innej kultury. Funkcjonowanie to ma kilka poziomów: spontaniczna
i profesjonalna percepcja literatury, poznanie jej w oryginale lub w przek adach,
jako  interpretacji tekstów przez czytelnika lub zawodowych krytyków literackich
itd. Dodatkowe komplikacje pojawiaj  si  w zwi zku z takim fenomenem rozwoju
literatury w a nie XX wieku, jak jej „opó nienie” w kontaktach z czytelnikami
skutkiem tego, e totalitarne re imy z ich polityczn  cenzur  utrudnia y lub czyni y
niemo liwym zapoznanie si  czytelnika na bie co z literatur  „ideologicznie nie-
poprawn ”, w tym emigracyjn . Trudno ci pojawiaj  si  tak e w zwi zku z ko-
nieczno ci  przewarto ciowania skali i ponownego rozwa enia wielu zjawisk
i faktów, co zosta o wywo ane krachem utopii komunistycznej i przezwyci eniem
dogmatycznej doktryny ideologicznej w naukach humanistycznych.

Cel interpretacji i popularyzacji literatury polskiej XX wieku w Rosji przy-
wieca  m.in. autorom kilku wa nych, moim zdaniem, ksi ek, które ukaza y si

w ostatnich latach w Rosji i które postaram si  pokrótce omówi .
Zaczn  od swojej ksi ki.

,
. 1890–1990.

. . . . . : , 2009, 352 .5

Ksi ka ta napisana zosta a dla tych czytelników w Rosji, którzy interesuj  si
Polsk , jej histori  i kultur , przede wszystkim dla studentów polonistyki i slawi-
styki w ogóle.

Wskazanie najwi kszych osi gni  literatury polskiej zwi zane jest z proble-
mem funkcjonowania zagranicznej literatury w obr bie innej kultury, w danym
wypadku rosyjskiej. Du e znaczenie ma tu ilo  ju  istniej cych i powstawanie
kolejnych przek adów literatury polskiej na rosyjski, co oznacza zaistnienie

5 W. Choriew, Polskaja literatura XX wieka. 1890–1990, Moskwa, Indryk, 2009, 352 s.
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w rosyjskiej kulturze i w rosyjskim j zyku literackim okre lonej ilo ci tekstów
i nazwisk, które daj  wiedz  o literaturze polskiej. Dlatego celowy jest spis pod-
stawowych przek adów z polskiej literatury XX w., dodany do tekstu ksi ki.

Rosyjski czytelnik literatury polskiej najcz ciej ma powierzchowne i fa szywe
wyobra enie o Polsce, ukszta towane pod wp ywem rozpowszechnionych s dów
stereotypowych o Polsce, jej historii, polskim charakterze narodowym i stosun-
kach polsko-rosyjskich. Te stereotypowe s dy – które, niestety, cz sto maj  ne-
gatywne zabarwienie – opieraj  si  na ukszta towanej wcze niej wiadomo ci
spo ecznej i jednocze nie wp ywaj  na ni  i teraz. A w a nie poznanie innej
mentalno ci przez znajomo  literatury pozwala na prze amanie stereotypów.

Pracuj c nad ksi k  o polskiej literaturze XX wieku, wychodzi em z za o e-
nia, e powinien powsta  pewien kanon nazwisk i tekstów, który pozwoli by
rosyjskiemu czytelnikowi zorientowa  si  w osi gni ciach tej literatury, e nale y
przy tym unika  przesady, przemilcze  i koniunkturalnych opinii – zarówno nie-
dawnych, prokomunistycznych, jak i dzisiejszych automatycznie zamieniaj cych
wczorajsze plusy na dzisiejsze minusy i przeciwnie. Wydaje mi si , e kanon ten
powinien przede wszystkim pe ni  dwie funkcje: poznawcz  i estetyczn . Chcia -
bym podkre li  pozaestetyczne funkcje literatury pi knej, która dla zagraniczne-
go czytelnika cz sto bywa jedynym ród em informacji o yciu narodu, o dawnej
i nowej historii Polski, o zachowaniach ludzi w ró nych sytuacjach, o przemia-
nach spo eczno-politycznych wp ywaj cych na ludzkie losy itd. Rzecz jasna,
w analizie dzie  literackich nale y uwzgl dnia  zawarte w nich poszukiwania
estetyczne wyra one rodkami j zyka, które mog  wzbogaci  w asn  literatur
i jej j zyk artystyczny. Wa ne jest, aby obraz polskiej literatury, który powstaje
ostatecznie w wiadomo ci rosyjskiej, by  maksymalnie bliski realiom polskiej
literatury, chocia  tu nie da si  osi gn  pe nej identyczno ci.

Ka dy kanon, tworzony na nowo, niezale nie od swobodnego wyboru jego
autora, jest oczywi cie bardziej lub mniej subiektywnym i uproszczonym mode-
lem literatury. G ównym kryterium towarzysz cym jego powstawaniu powinna
by , wed ug mnie, my l o wk adzie literatury polskiej do literatury wiatowej.
Tak bywa, je eli dany utwór przewy sza lub przynajmniej zbli a si  do poziomu
artystycznych, filozoficznych, ideowych warto ci utworów ju  znajduj cych si
w skarbnicy literatury wiatowej albo je eli wnosi do literatury wiatowej swój
znacz cy wk ad, informuj c czytelnika, nale cego do innej kultury narodowej,
o yciu, przekonaniach, obyczajach i historii swego spo ecze stwa i narodu.

Obraz obcoj zycznej literatury zawsze ró ni si  od obrazu literatury ojczystej. Po-
lonista rosyjski i polonista polski, rosyjski i polski czytelnik czytaj cy te same polskie
teksty, maj  ró ne kulturowe zaplecze, inne punkty widzenia. Zagraniczny czytelnik
dysponuje mniejsz  ilo ci  tekstów, a w jego pami ci pozostaje znacznie mniej na-
zwisk i tytu ów z obszaru literatury innego kraju. W dodatku, poznawanie tekstów
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z zasady zachodzi niejako w innym czasie, z opó nieniem, w innym historyczno-
-literackim kontek cie, co wywo uje odmienne skojarzenia i odczucia. Jednak e ten
nieuchronny dystans ma równocze nie swoje zalety: pozwala wyra niej dostrzec
typologi  poszukiwa  estetycznych i wspólno  problemów kulturowych. Spojrzenie
z „zewn trz” dope nia i koryguje niekiedy „domowe” oceny.

Produktywne jest, moim zdaniem, rozpatrzenie polskiego procesu literackiego
w spo eczno-politycznym kontek cie (chocia  mo liwe s  i inne podej cia), po-
niewa  literatura jest cz ci  ca o ciowego systemu kulturalnego i rozwija si  we
wzajemnym dzia aniu z yciem spo ecznym.

W wieku XX Polska (i ca a Europa) do wiadczy a takich wstrz sów, jak maso-
wa zag ada ludzi w wyniku wiatowych i lokalnych wojen, panowanie systemów
totalitarnych i fiasko eksperymentu historycznego, którym by a budowa socjali-
zmu w ZSRR i krajach tak zwanego „obozu socjalistycznego”. W a nie ze sto-
sunkiem do tych wstrz sów, z refleksji nad g ównym problemem humanizmu –
miejscem cz owieka w historii, w spo ecze stwie – zwi zane s  przede wszyst-
kim losy literatur w wieku XX, w tym tak e polskiej.

W ci gu ca ego wieku XX rewidowano poj cie istoty, przeznaczenia, form
i funkcji kultury w stron  zwi kszenia jej autonomii w sferze dzia alno ci ludz-
kiej. Utwór artystyczny rozpatrywany by  jako specyficzny wiat, w którym naj-
wa niejsze jest nie opisanie zjawisk ycia, lecz wykrycie jego podstawowych
praw za pomoc  ró norakich rodków wyrazu, deformuj cych cz sto pospolity od-
biór rzeczywisto ci. Subiektywne do wiadczenie yciowe jednostki sta o si  jednym
z g ównych tematycznych i estetycznych paradygmatów sztuki w wieku XX, która
pocz a z sukcesem konkurowa  z tradycyjnym mimetycznym przedstawieniem
ycia „w formach samego ycia”, modyfikowa  je, zmienia  „punkt widzenia”.
Rozpatrzenie literatury polskiej XX w. zaczynam w ksi ce od ko ca XIX w.,

od M odej Polski. W a nie wtedy, jak udowodni  Kazimierz Wyka, zacz
kszta towa  si  nowy typ literatury, wolnej od spadku epoki rozbiorów – od zo-
bowi za  politycznych. Mo na wi c powiedzie , e XX wiek w literaturze pol-
skiej zaczyna si  w ko cu XIX wieku. Wówczas to wysz y w druku pierwsze
tomy poetyckie Jana Kasprowicza i Kazimierza Przerwy Tetmajera oraz deklara-
cje estetyczne Stanis awa Przybyszewskiego i Zenona Przesmyckiego.

Oczywi cie, ka da periodyzacja jest umowna. Jest to ingerencja historyka lite-
ratury w trwa y proces literacki. Przyj ta przeze mnie periodyzacja: 1890–1918 –
literatura Polski pod zaborami; 1918–1939 – literatura Polski niepodleg ej
w mi dzywojniu; 1939–1945 – czas wojny; 1945–1956 – pierwsze dziesi ciole-
cie powojenne; 1956–1968 – od „odwil y” do czasów zastoju, które zacz y si
od zd awienia przez wojska Uk adu Warszawskiego praskiej wiosny; 1968–1989
– pe na sprzeczno ci epoka zako czona odzyskaniem przez kraje obozu sowiec-
kiego, w tym i Polski, niepodleg o ci; lata 90. – Polska w czasach transformacji.
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Periodyzacja ta zgadza si  z podstawowymi etapami historii spo ecznej, pozwala
wyt umaczy  wiele wa nych prawid owo ci w rozwoju literatury, lecz, jak ka da
inna, ma swoje wady. Jedn  z nich jest to, e twórczo  poszczególnych pisarzy
omawia si  na ka dym z „etapów”. Ale idealnego wyj cia z sytuacji nie ma, al-
ternatyw  takiej decyzji by by cykl portretów monograficznych, który z kolei nie
pozwala prze ledzi  rozwoju literatury w jej ca okszta cie.

Zdaj  sobie spraw , e historia mo e zmieni  zaproponowan  w ksi ce hierar-
chi  warto ci, autorów i dzie . Nasze d enie do obiektywizmu staje w sprzecz-
no ci z naszym nieuniknionym subiektywizmem. Ale nie znaczy to, e nie po-
winni my wypowiada  naszych opinii. Niech nast pne pokolenia oceni  XX wiek
inaczej, bardziej obiektywnie. My l  jednak, e – uwzgl dniaj c wszelkie przybli e-
nia i subiektywizm towarzysz cy budowaniu hierarchii zgodnie z „gor cymi ladami”
dopiero co minionego wieku – próba uchwycenia okre lonych tendencji rozwoju
literatury, pojmowanej jako jeden z g ównych j zyków intelektualnych, ma dla
formowania stosunku rosyjskiego czytelnika do Polski i jej kultury g boki sens.

,
 » «:  1989 .

. . . . , .: , 2005, 544 .6

Autorka tej ksi ki podda a analizie 126 najbardziej reprezentatywnych utwo-
rów 47 m odych polskich prozaików lat 90. Wa n  zasad  tej analizy jest rozpa-
trzenie tych dzie  jako wspólnej przestrzeni tekstów. Ka dy z autorów stanowi
indywidualno , lecz jednocze nie powi zany jest przez typologiczne podobie -
stwo z innymi przedstawicielami „m odej” czy te  „nowej” literatury jako zna-
cz cego zjawiska w ca o ci. Spojrzenie na m od  proz  lat 90. jako na swego
rodzaju wspólny masyw tekstów, oddzia uj cy na wiadomo  czytelników
i krytyków bez uwzgl dnienia hierarchii poziomu artystycznego utworów po-
zwala zobaczy  we wspó czesnym procesie literackim logik  kszta towania si
nowej wiadomo ci artystycznej. W ksi ce autorka przekonuj co pokaza a, e
m oda proza usi uje wypracowa  j zyk „adekwatny do prze ywanych czasów”.

W literaturze rozumianej jako nieprzerwanie rozwijaj cy si  i samoodnawiaj -
cy j zyk intelektualny, udowadnia autorka, nie ma za ama  ani impasów, które
powstaj  w wiadomo ci ludzi tworz cych albo odbieraj cych literatur . W ci -
g o ci procesu literackiego prze om w literaturze trzeba rozpatrywa  jako czas
„mi dzy”, jako stadium po rednie, kiedy w formach j zyka artystycznego zaczy-
na si  aktywne przyzwyczajenie do nowych poj  i wyobra e , dotycz cych
urz dzenia wiata, ich prze ycie estetyczne i psychologiczne.

Podstawow  cech  poetyki m odej prozy wg Adelgejm jest problem samopo-
6 I. Adelgejm, Poetika „promie utka”: mo odaja polskaja proza posle 1989 goda, Moskwa, Indryk,

2005, 544 s.



176     Literatura polska w wiecie. Tom III

znania autorów i zwi zane z tym innowacje w przekazie samoidentyfikacji jed-
nostki i psychologii bohatera.

Autorka przeanalizowa a znaki wspólnoty, jednocz ce debiutantów 90. lat. Poja-
wiaj  si  one np. w sferze tematycznej – s  to realia postsocjalistycznej rzeczywisto-
ci, kontrasty wspó czesnego polskiego ycia, czas i przestrze , w których rodzi si

nowa ideologia, wiat rzeczy jako temat i problem m odej prozy. S  to równie  inne
wspólne poszukiwania tematyczne i artystyczne m odych prozaików, wiadcz ce
o nowej sytuacji w literaturze. Nale  do nich, rozpowszechnione w tej prozie, senne
motywy, zainteresowanie biologicznymi przejawami ycia cz owieka itd.

Inne znaki wspólnoty stanowi : idea fikcyjnej przestrzeni literackiej, charaktery-
styczna dla tak zwanej „prozy ma ej ojczyzny”, psychologiczny model odbioru rze-
czywisto ci (w rozdziale „Przestrze  i czas: na granicy wspólnego i osobistego”).

Specyficzno  m odej prozy pokazana zosta a i na innych p aszczyznach, jak
chwyty narracyjne, fragmentaryczno  tekstów i celowa ich literacko , autobio-
grafizm. W wielu tekstach autorka widzi podstawowe oznaki estetyki postmoder-
nizmu w jego specyficznym polskim wariancie.

W sumie w pracy zosta y wykryte ró ne warstwy sk adaj ce si  na j zyk arty-
styczny nowej polskiej prozy, od której czytelnik ma prawo oczekiwa  nowych
znacz cych osi gni .

,
 1989–2000,

. . . . , : , 2004, 210 .7

W centrum uwagi autorki staje fenomen polskiej prozy 90. lat po wi conej
wojnie. Nowe podej cia do tego tematu rozpatrywane s  w zwi zku ze specyfik
sytuacji w zakresie ycia spo ecznego i kulturalnego, która zaistnia a w Polsce po
1989 r.: likwidacja cenzury i systemu pa stwowej opieki i kontroli nad kultur ,
zasadnicze przemiany w dzia alno ci wydawnictw i ich finansowaniu, przemiany
gustów czytelniczych pod wp ywem kultury masowej, zale no  literatury od
rodków informacji masowej etc.
Na tym tle autorka analizuje uj cie wojennego tematu w nowej prozie w dwu

przede wszystkim kr gach tematycznych: „Polska walcz ca” i „Gu ag”. Temat
gu agu polska krytyka literacka s usznie traktuje jako cz  tematu wojennego,
tak samo jak temat faszystowskich obozów. W obozach niemieckich i agrach
radzieckich podczas wojny zgin y tysi ce Polaków.

Wojn  i jej skutki, jak wietnie pokazuje Tichomirowa, nowe pokolenie prozaików
odbiera inaczej, ani eli ci, którzy bezpo rednio w niej uczestniczyli. Dotyczy to na
przyk ad uj cia tematu utraconych po wojnie wschodnich kresów Polski, który

7 W. Tichomirowa, Polskaja proza o Wtoroj mirowoj wojnie w socjokulturnym kontekste 1989–
2000, Moskwa, Inslaw, 2004, 210 s.
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wcze niej praktycznie w ogóle nie by  poruszany w literaturze. Nowo ci  sta  si
równie  temat przy czenia do Polski cudzych przed wojn  ziem zachodnich
i zwi zanych z tym tragicznych losów polskich Niemców. A tak e sposób widze-
nia wojny przez polskich emigrantów.

Autorka przytacza oceny tej prozy dokonywane przez polsk  krytyk  literack ,
daj c czytelnikowi rosyjskiemu obraz „wewn trznego” oswojenia problemów
zwi zanych z wojn . Lecz nie stroni ona od w asnych ocen, powo uj c si  m.in.
na rosyjskie do wiadczenia, co poszerza pole widzenia i wzbogaca tre  ksi ki.

,
. ,

- : , 2005, 540 .8

„Polska ujawni a mi si  g osem poezji”. To zdanie Piotra Wiaziemskiego jako
epigraf do ksi ki Britaniszskiego wietnie oddaje odbiór Polski poprzez polsk
poezj , której w a nie Britaniszski jest najlepszym znawc  w Rosji. Robi wra e-
nie skala bada  tej poezji. Britaniszski pisze o Kochanowskim i polskim baroku,
o Staffie, Iwaszkiewiczu, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, I akowiczównie, Mi oszu,
Ró ewiczu, Herbercie, Szymborskiej, Przybosiu, Wirpszy, wirszczy skiej, Woro-
szylskim, Lecu, Mi dzyrzeckim, Hartwig, Grochowiaku, Harasymowiczu, Po wia-
towskiej, J.M. Rymkiewiczu, a tak e o mniej spopularyzowanych w Polsce S obodni-
ku, Huszczy, O ogu, Jachimowiczu, o Kornhauserze i Zagajewskim, o poetach-
-krytykach ukasiewiczu i Balcerzanie i in. Jego s dy cz sto odbiegaj  od przy-
j tych. Np. pisze o Janie Boles awie O ogu: „Gdyby O óg by  poet  nie polskim,
a na przyk ad latynoameryka skim, niewykluczone, e dosta by Nagrod  Nobla”.

Trzeba zaznaczy , e w a nie Britaniszski zapozna  czytelnika rosyjskiego
z wieloma polskimi poetami. Sensacj  by  jego artyku Wprowadzenie w Mi osza
na amach czasopisma „Woprosy literatury” w 1991 r., który zosta  przedrukowa-
ny w omawianej ksi ce obok czterech innych. Britaniszski przet umaczy  mnó-
stwo wierszy Mi osza i jego ksi k Zniewolony umys  (2003).

Twórczo  Herberta te  przyj a si  u nas dzi ki Britaniszskiemu, który pi knie
przet umaczy  tysi ce wersów poety, w omawianej za  ksi ce zamie ci  cztery
wnikliwe eseje o poezji Herberta.

,
. ,

: , 2007, 656 .9

Inny charakter ma ksi ka Britaniszskiego Poezja i Polska. Jest to swego ro-
dzaju „krytyka autobiograficzna”. Obserwacje krytyczno-literackie i rozwa ania

8 W. Britaniszskij, Recz Pospolitaja poetow. Oczerki i statji, Sankt-Peterburg, Aleteja, 2005, 540 s.
9 W. Britaniszskij, Poezija i Polsza. Putjeszestwije dlinoj po izni, Moskwa, Agraf, 2007, 656 s.
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teoretyczne i historycznoliterackie s  tu zamkni te w autobiograficznych ramach.
Osi  narracyjn  ksi ki s  wyjazdy autora do Polski w ró nych latach, jego liczne
spotkania z polskimi pisarzami, czytanie polskich ksi ek, szczególnie poetyc-
kich. Przez te podró e do Polski, bezpo rednie i intelektualne, przez zauroczenie
poezj  polsk  autor odkrywa dla siebie i czytelników Polsk  i polsko .

Szczególn  uwag  zwraca autor na twórczo  bliskich sobie poetów i t umaczy
– Woroszylskiego, S obodnika, piewaka, Kamie sk , Herberta, Wirpsz , Litwi-
niuka, Waczkowa i wielu innych. Wspomnienia o spotkaniach z polskimi litera-
tami, rozwa ania nad ich twórczo ci , fragmenty ich listów przedstawione s  na
szerokim tle polskiego ycia spo ecznego i kulturalnego drugiej po owy XX wie-
ku, w tym takich wydarze , jak pa dziernik roku 1956, marzec roku 1968, gru-
dniowe protesty robotników na Wybrze u w roku 1970, powstanie spo ecznego
ruchu „Solidarno ” i wprowadzenie stanu wojennego.

Ksi ka Britaniszskiego to intelektualna biografia jej autora, która odzwiercie-
dla wa niejsze elementy biografii jego pokolenia, w tym zachwyt niez omnym
polskim duchem wolno ci i polsk  kultur . „Najpierw – pisze autor – Polska by a
dla nas oknem na wolno , ci giem dalszym tej odwil y, która ko czy a si  we-
wn trz, w Rosji. Pó niej Polska by a dla nas oknem na Europ . Czasami oknem
na wolno  i na Europ  jednocze nie. Lecz wcze niej czy pó niej dla wielu z nas
Polska stawa a si  oknem na sam  siebie, oknem na Polsk , na polsk  kultur ,
jedn  z najbardziej podstawowych, wielowiekowych kultur europejskich i wybit-
nie wspó czesn , jaskrawo kwitn c  kultur  XX wieku”10.

Chcia bym jeszcze wskaza  na kilka ksi ek, przygotowanych przez Instytut
S owianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk we wspó pracy z Instytutem Ba-
da  Literackich Polskiej Akademii Nauk w ramach wspólnego projektu „Polska –
Rosja. Wzajemne widzenie w literaturze i kulturze”. Studia nad literatur  w tym
projekcie zorientowane s  na badania wiadomo ci kulturalnej, utrwalonej
w tekstach literackich, na rozpatrywanie powi za  kulturalnych jako dialogu
kultur etnicznych, wykrycie prawdziwych i fa szywych wyobra e  o yciu na-
szych narodów, stereotypów i uprzedze , funkcjonuj cych w wiadomo ci spo-
ecznej, ustalenie ich genezy i rozwoju, ich roli spo ecznej i funkcji estetycznej

w utworze artystycznym.
Opisanie wizerunku „innego” w tekstach literackich w ka dej nowej epoce hi-

storycznej – przy ca ej trwa o ci i ywotno ci ukszta towanych stereotypów – jest
wa nym problemem naukowym, chocia by dlatego, e zachodzi sta a pulsacja
napi cia mi dzy tradycyjnymi ustaleniami i ich rozmyciem lub wzbogaceniem
przez nowe fakty historyczne i nowe u wiadomienie faktów znanych. wiadec-
twa literackie cz sto s  paradoksalne: z jednej strony literatura transliteruje ste-

10 Tam e, s. 95.
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reotypy, z drugiej – przezwyci a stereotypy uzurpuj ce sobie rol  zwierciad a
wiadomo ci masowej.
Dotychczas ukaza y si  nast puj ce prace zbiorowe (wydane w Moskwie):
1. , 2000.
2.  – . , 2002.
3. , 2004.
4. , 2006.
5. , 2007.
6. , 2008.
7. , 2009.
Nadmieni , e po pi  osób z ka dej strony, polskiej i rosyjskiej, zosta o za re-

alizacj  tego wspólnego projektu wyró nionych nagrod  – srebrnym medalem
„Za wk ad w nauk ” Polskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk.

Prof. dr hab. Wiktor Choriew, zas u ony dzia acz nauki Federacji Rosyjskiej, kierownik Dzia u
Historii Literatur S owia skich w Instytucie S owianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk. Autor
ponad 300 publikacji naukowych z zakresu historii literatury polskiej i komparatystyki literackiej.
Ksi ki: O literaturie narodnoj Polszy, W adis aw Broniewskij, Stanowlenije socjalisticzeskoj litera-
tury w Polsze, Polsza i poljaki g azami russkich literatorow, Polskaja literatura XX wieka. 1890–
1990. Redaktor serii „Polska – Rosja. Wzajemne widzenie w literaturze i kulturze”. T umacz (m.in.
Nienasycenie S.I. Witkiewicza).
W serii Literatura polska w wiecie opublikowa : Powojenna literatura polska w oczach rosyjskiego
polonisty (t. 1, Zagadnienia recepcji i odbioru).

R E C E N T R U S S I A N  S T U D I E S  O F
P O L I S H L I T E R A T U R E  O F  T H E  2 0 T H C E N T U R Y

The author reviews recent, and, in his view, significant books on Polish literature by Russian spe-
cialists in Polish studies. The titles are as follows: Hore’v, Viktor Aleksandrovi .

Pol’skaâ literatura XXI veka. Moskva, 2009, Adel'gejm, Irina Evgen’evna: Poètika "promežutka":
molodaâ pol'skaâ proza posle 1989 goda. Moskva, 2005, Tihomirova, Viktoriâ Âkovlevna: Pol’skaâ
proza o Vtoroj mirovoj vojne v sociokul’turnom prostranstve konca XX-na ala XXI vv. Moskva, 2005,
Britanišskij, Vladimir L’vovi : Re ’ Pospolitaâ poètov: o erki i stat’i. S.-Peterburg, 2005, and Bri-
tanišskij, Vladimir L’vovi : Poèziâ i Pol'ša: putešestvie dlinoj polizani. Moskva, 2007. The aim of the
authors is to interpret and popularize Polish 20th century literature in Russia and to define the para-
digms to which Russian readers should have their attention drawn to fully grasp the history and con-
temporary life of the Polish nation with its traditions and customs, and in this way, to understand the
artistic originality and achievements of Polish writers.
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U n i w e r s y t e t  l s k i
K a t o w i c e

CZ E S K I E  P R Z E K A D Y  P R O Z Y  P O L S K I E J
O S T A T N I C H  L A T

CZESKI POLONISTA ANTONÍN M ŠT‘AN W REFERACIE OMAWIAJ CYM DWUSETN
rocznic  pojawienia si  pierwszego przek adu z literatury polskiej na j zyk czeski
zauwa a, e pod wzgl dem ilo ci czeskie przek ady z literatury polskiej zajmo-
wa y a  do 1945 roku jedno z czo owych miejsc (drugie lub trzecie, po t umacze-
niach z j zyka rosyjskiego i niemieckiego). Odzwierciedla o to fakt, e literatura
polska by a w Czechach niezwykle popularna, za  korzeni tej popularno ci nale y
szuka  ju  w ko cu wieku XVIII1. Do zmiany dochodzi po komunistycznym
przewrocie w Czechos owacji w 1948 r., kiedy wybór t umaczonych tekstów
podporz dkowany zosta  kluczowi politycznemu. W efekcie czeskiemu czytelni-
kowi prezentowano teksty o niskiej warto ci artystycznej, co przyczyni o si  do
zdyskredytowania wspó czesnej literatury polskiej w oczach czeskich odbiorców.
W latach 80. stopniowo zacz y si  pojawia  przek ady literatury ambitnej: obok
prezentacji twórczo ci autorów starszych (pojawi a si  m.in. obszerna prezentacja
twórczo ci Stanis awa Wyspia skiego i Jerzego Szaniawskiego, kolejne wydania
trylogii Henryka Sienkiewicza), czeski czytelnik mia  mo liwo  zapoznania si
z poezj  Mirona Bia oszewskiego, Józefa Czechowicza czy Wis awy Szymbor-
skiej. Prze omem w prezentacji czeskich t umacze  z literatur obcych sta  si  rok
1990. Miejsce mechanizmów politycznych zaj y mechanizmy wolnorynkowe,
narzucaj ce wydawnictwom wybory podporz dkowane kategorii sukcesu i zysku.
St d w pierwszym rz dzie czytelnikowi oferowa o si  przek ady literatur angloj -
zycznych, za  przek ady z literatur s owia skich znalaz y si  na dalszych pozy-

1 Antonín M št‘an posuwa si  nawet do stwierdzenia, e czeskie spo ecze stwo by o na pierwszym
miejscu w wiecie, je li chodzi o znajomo  polskiej literatury poza Polsk , por. A. M št‘an, Czeskie
przek ady wspó czesnej literatury polskiej, w: Przek ad literacki: Teoria – Historia – Wspó czesno ,
red. A. Nowicka-Je owa, D. Knysz-Tomaszewska, Warszawa, PWN, 1997, s. 284.
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cjach w planach czeskich wydawnictw. Przywo any powy ej Antonín M štan
zauwa a, e w okresie pomi dzy rokiem 1990 a 1994 prezentuje si  te polskie
tytu y, które gwarantuj  wydawnictwu zysk: w ród nich pojawia si  przede
wszystkim powie  sensacyjna i science fiction2. Ta ostania zreszt  zdoby a sobie
w Czechach rzesz  zwolenników dzi ki powie ciom Stanis awa Lema, Andrzeja
Pilipiuka i Andrzeja Sapkowskiego (który posiada nawet czesk  stron  interne-
tow , szczegó owo prezentuj c  jego twórczo ). Na zako czenie swoich rozwa-
a  Antonín M št‘an pokusi  si  o prognoz  najbli szej przysz o ci dla przek a-

dów z literatury polskiej, stwierdzaj c:

Trzeba liczy  si  z tym, e wydanie od trzech do pi ciu czeskich t umacze  stosunkowo
nowych polskich warto ciowych tytu ów rocznie b dzie stanowi o maksymalne osi gni cie
w najbli szym okresie. Trudno powiedzie , czy to jest do , czy ma o. Najtrudniejszym
i najwa niejszym zadaniem b dzie zdobycie m odego pokolenia czeskich czytelników dla
polskiej literatury. […] Spodziewam si  wi c, e zarówno literatura polska w Czechach, jak
i czeska literatura w Polsce znajd  dostateczn  ilo  czytelników. Trudno powiedzie , kiedy
to nast pi, wydaje si  jednak, e najtrudniejszy okres mamy ju  poza sob 3.

Optymizmu M št‘ana nie podziela jednak inny polonista i t umacz literatury
polskiej, Václav Burian. W przeprowadzonej w 2007 roku (czyli 13 lat po tym,
jak swoje s owa napisa  poprzednio cytowany autor) przez czasopismo „Host”
ankiecie sonduj cej obraz czeskiej kultury i literatury w poszczególnych krajach
europejskich, na pytanie Jaký je obraz eské kultury a literatury v dnešním Pol-
sku? wyrokuje w pierwszych s owach: „Rozdíl docela propastný”4 („Ró nica
wr cz przepastna”) i w kategorycznych stwierdzeniach kontrastuje stan wiedzy
na temat czeskiej kultury oraz literatury w Polsce (oceniaj c j  na wy ej ni  prze-
ci tn ) oraz polskiej kultury i literatury w Czechach. Jego zdanie potwierdzaj ,
niestety, inni poloni ci, m.in. Petr Poslední, zarzucaj c czeskiemu odbiorcy
w licznych swoich wywiadach wr cz nonszalanck  nieznajomo  kultury swoje-
go najbli szego s siada.

Ostatnie lata przynosz  jednak ciekaw  prezentacj  zarówno samej literatury
polskiej (zas uga zw aszcza portalu www.iliteratura.cz, który na bie co zamiesz-
cza najwa niejsze informacje zwi zane z literatur  polsk ), jak i opracowa  doty-
cz cych literatury polskiej (na uwag  zas uguje zw aszcza ostatnio opublikowana
prezentacja polskiej literatury w latach 1945–1960 autorstwa Petra Posledníego
i Ma gorzaty Kowalczyk pt. Jákob v žeb ík. Polská literatura v letech 1945–1969
oraz nieco starsza, obszerna publikacja prezentuj ca przek ady z literatur s o-
wia skich na j zyk czeski pod redakcj  Josefa Be ki i Karoliny Siwarskiej pt.

2 A. M št‘an, Czeskie przek ady…, s. 287.
3 Tam e, s. 287–288.
4 V. Burian, Jaký je obraz eské kultury a literatury v dnešním Polsku? „Host” 2007, nr 2, s. 18.
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Slavica v eské e i. eské p eklady ze slovanských jazyk  do roku 1860. Druhé,
p epracované a dopln né vydání. Praha, Slovanský ústav AV R – Euroslavica
2002 i kontynuacja tej publikacji tak e pod redakcj  Josefa Be ki: Slavica v eské
e i II. eské p eklady ze slovanských jazyk  1861–1890. Praha, Slovanský ústav

AV R – Euroslavica 2002). Niew tpliwie s  to sygna y wiadcz ce o zmianie
w postrzeganiu literatury polskiej przez czeskiego odbiorc .

Warto jednak podkre li , e o ile do  dobrze omówiona jest polska literatura
w czeskich przek adach do roku 1989 (by wspomnie  chocia by publikacje i wyk ady
Václava Buriana, Petra Posledníego, Marii Sobotkovej czy Antonína M št‘ana;
na praskiej polonistyce powsta o szereg prac po wi conych recepcji literatury
polskiej w Czechach – zw aszcza literatury dziewi tnastowiecznej, na uwag
zas uguje np. praca Marii Šoutovej pt. Bibliografie eských p eklad  z polštiny
v letech 1945–1969), wci  jednak brakuje bazy bibliograficznej obejmuj cej
najnowsze t umaczenia z j zyka polskiego. Istnieje, co prawda, baza t umacze
z literatury polskiej na j zyk czeski po 1945 roku, zestawiona przez Obec spi-
sovatel  na jej stronach internetowych (http://www.obecprekladatelu.cz/ZZPREK
LADY/totalpolstina.htm), nie uwzgl dnia ona jednak t umacze  w wydawnic-
twach drugoobiegowych i, co najwa niejsze, ko czy zapis bibliograficzny na
roku 2000. Ani baza bibliograficzna prowadzona przez prask  Bibliotek  Naro-
dow  (www.nkp.cz), ani mi dzynarodowa baza t umacze  Index Translationum,
nie obejmuj  najnowszych publikacji, a w a nie w ostatnich latach ma miejsce
dynamiczny wzrost ilo ci t umacze  literatury polskiej na j zyk czeski.

Jak mo emy przeczyta  w tek cie Petra Bílka, przek ady z literatury polskiej
znalaz y si  w 2003 r. na pi tym miejscu w ród najliczniej wydawanych w Cze-
chach przek adów z j zyków obcych (po j zyku angielskim, niemieckim, francu-
skim i s owackim)5. Po gorszych latach 2005 i 2006 (Michala Benešová pisze
wprost, e czeskie wydawnictwa traktuj  „po macoszemu” polsk  literatur 6),
prze omem sta y si  lata 2007 i 2008, kiedy wydano przek ady ksi ek Olgi To-
karczuk (i do tego po dwie w 2007 i 2008 roku), Jerzego Pilcha, Doroty Mas ow-
skiej, Micha a Witkowskiego, Darka Foksa i Miko aja ozi skiego. Prezentacji
tekstów towarzyszy  tak e wyra ny wzrost liczby recenzji oraz omówie  literatu-
ry polskiej w czeskich czasopismach literackich (zw aszcza na amach „Literárn-
ích novin” i „Hosta”), a ich autorzy zgodnie wskazuj , e czeski czytelnik dopie-
ro rozpoczyna odkrywanie literatury polskiej, która zdecydowanie ró ni si  od
rodzimej produkcji literackiej7. Warto przyjrze  si  dok adniej, którzy polscy
autorzy i jaki typ literatury zdoby  sobie w Czechach popularno . Za dat  po-

5 P. Bílek, Literatura se stala ter em mediální manipulacje, http://www.blisty.cz/art/19741.html
(04.05.2009).

6 M. Benešová, Kdo se nehýbe, ten z mrtvých nevstane. „Literární noviny” 2007, nr 6, s. 10.
7 Np. Michala Benešová, Patrik Eichler, Petr Vidlák czy Jaromír Kope ek.
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cz tkow  dla prezentacji danych przyjmuj  tu rok 1995, traktuj c niniejszy refe-
rat jako swego rodzaju kontynuacj  informacji przywo anych wcze niej u Anto-
nína M št‘ana.

Od po owy lat 90. mo na zaobserwowa  wzrost zainteresowania polsk  litera-
tur  fantastyczn  i fantasy. Czescy t umacze si gaj  nie tylko do wcze niej ju
w ich kraju docenianego Stanis awa Lema (po 1989 r. ukaza o si  w Czechach 13
ksi ek Lema, ostatnio wznowiono wydawane ju  wcze niej: Sex Wars w 2008 r.
i Solaris w 2009 r.), ale w czasopismach i wydawnictwach zorientowanych na
literatur  s.f. coraz cz ciej pojawiaj  si  przedstawiciele m odszej generacji:
Andrzej Sapkowski (którego ksi ki w t umaczeniu Stanislava Komárka poja-
wiaj  si  regularnie od 1992 roku), Ewa Bia o cka (prezentowana na amach
czasopisma „Ikarie”, ksi kowo ukaza y si  tylko 2 jej utwory: Tkacz iluzji –
czeski tytu : Tká  iluzí oraz Kamie  na szczycie – czeski tytu : Kámen na vrcholu,
oba w t umaczeniu Pavla Weigla), czy Andrzej Pilipiuk (obecny w czeskiej wia-
domo ci odbiorczej od 2002 r. po wydaniu Kronik Jakuba W drowycza – czeski
tytu : Kroniky Jakuba Vandrovce (p íhody exorcisty-amatéra) w przek adzie
Pavla Weigla, który wykona  tak e pozosta e t umaczenia – w sumie 5 powie ci
i prezentacja fragmentów utworów Pilipiuka na amach czeskich czasopism
o tematyce sf. Niew tpliwie najwi ksz  popularno ci  w ród czeskich odbiorców
cieszy si  Andrzej Sapkowski, który posiada nawet stron  internetow  w j zyku
czeskim (www.sapkowski.cz), na której zosta y wyszczególnione i omówione
ksi ki Sapkowskiego w czeskich przek adach (warto odnotowa , e w sumie
pojawi o si  ich 27, w tym kolejne wznowienia Wied mina – czeski tytu Zaklína
w t umaczeniu Stanislava Komárka i Ji ího Pilcha, Czasu pogardy – czeski tytu

as opovržení w t umaczeniu Stanislava Komárka i Krwi elfów – czeski tytu
Krev elf , tak e w t umaczeniu Stanislava Komárka), przywo ano tak e recenzje
ksi ek Sapkowskiego wydanych w Czechach, opisano filmy na podstawie jego
utworów, zamieszczono galerie zdj  z filmów, nawet rozpisano drzewa genealo-
giczne na podstawie ksi ek Sapkowskiego. Wa n  cz  strony zajmuje forum,
b d ce miejscem wymiany zda  mi dzy mi o nikami twórczo ci Sapkowskiego
w Czechach.

Polska literatura wysokoartystyczna reprezentowana jest w Czechach przez
ksi ki autorów redniej generacji (Olgi Tokarczuk, Andrzeja Stasiuka, Magdale-
ny Tulli i Jerzego Pilcha), coraz wi ksze uznanie zdobywa sobie w ród czeskich
odbiorców twórczo  m odej generacji polskich prozaików (szczególn  popular-
no ci  cieszy si  proza Doroty Mas owskiej, Micha a Witkowskiego, Stefana
Chwina, Darka Foksa, Wojciecha Kuczoka czy Miko aja ozi skiego). O ile
twórczo redniej generacji prezentowana jest na amach uznanych czasopism
literackich („Host”, „Listy”, „A2”), m odsza generacja prezentowana jest w cza-
sopismach o mniejszym zasi gu („Revolver Revue”, „Plav”, „Labyrint revue”);



184     Literatura polska w wiecie. Tom III

obie generacje spotykaj  si  na portalu www.iliteratura.cz, gdzie nie tylko pre-
zentowane s  portrety polskich autorów, ale pojawiaj  si  tak e fragmenty ich
tekstów literackich oraz recenzje ich ksi ek wydanych w czeskim t umaczeniu.

Twórczo  Andrzeja Stasiuka jest prezentowana czeskiemu odbiorcy od 1999 r. Po-
cz tkowo by y to fragmenty utworów zamieszczane na amach czasopism literackich
(na uwag  zas uguje zw aszcza 39 numer „Revolver Revue”, szerzej przywo uj cy
osob  Stasiuka, oraz czasopisma literackie „Tvar” i „Listy”), a w 2001 r. pojawiaj
si  doskonale w Czechach przyj te Opowie ci galicyjskie w t umaczeniu Jolanty
Kami skiej (czeski tytu : Halí ské povídky), dzi ki którym Stasiuk zaistnia  w
wiadomo ci odbiorczej Czechów. W 2004 r. zosta  opublikowany przek ad Jak

zosta em pisarzem (próba autobiografii intelektualnej) – czeski tytu Jak jsem se
stal spisovatelem (pokus o intelektuální autobiografii) w t umaczeniu Václava
Buriana z „przedmow ” czeskiego autora Jáchyma Topola pt. Jak jsme táhli za
Stasiukem (pokus o kroniku), której polski przek ad zosta  wydany
w Stasiukowskim wydawnictwie Czarne jako samodzielna publikacja pt. Super-
market bohaterów radzieckich. W 2006 r. pojawi  si  czeski przek ad Dukli Sta-
siuka (t umaczenie Jolanty Kami skiej), a w 2009 r. Jad c do Babadag – Cestou
do Babadagu w t umaczeniu Jolanty Kami skiej, Heleny Stachovej i Tomáša
Vašuta. Nazwisko Andrzeja Stasiuka jest obecne tak e w eseistyce czeskiej pre-
zentuj cej problematyk rodkowoeuropejsk  w kontek cie globalizacji.

Szczególnym uznaniem czeskich czytelników i krytyków cieszy si  twórczo
Olgi Tokarczuk. Dot d w czeskim przek adzie pojawi o si  7 ksi ek tej autorki,
prawie wszystkie wydane przez jedno z najwa niejszych czeskich wydawnictw
literackich – brne ski Host (Prawiek i inne czasy – Prav k a jiné asy w t uma-
czeniu Petra Vidláka, 1999 i wydanie 2. z 2007 r. – oryg. 1996 r.; Dom dzienny,
dom nocny – Denní d m, no ní d m w t umaczeniu Petra Vidláka, 2002 – oryg.
1999 r.; Gra na wielu b benkach – Hra na spoustu bubínk  w t umaczeniu Ivety
Mikešovej, Periplum, Olomouc 2005 – oryg. 2001 r.; Ostatnie historie – Poslední
p íb hy w t umaczeniu Petra Vidláka, 2007 – oryg. 2004 r.; Bieguni – B guni
w t umaczeniu Petra Vidláka i Pavla Pe a, 2008 – oryg. 2007 r.; Anna In w gro-
bowcach wiata – Anna In v hrobech sv ta w t umaczeniu Jana Fabera, Kniha
Zlín, Zlín 2008 – oryg. 2006 r.). Na uwag  zas uguje szczególny – jak na polskie-
go autora w Czechach – szum medialny, towarzysz cy publikacji przek adu
ostatniej powie ci Tokarczuk Bieguni: autorka pojawi a si  jako go  wydaw-
nictwa Host na targach ksi ki Sv t knihy Praha 2009 (literatur  polsk  repre-
zentowa  tu tak e ukasz D bski; w ostatniej chwili swój udzia  w cyklu spotka
odwo a  Andrzej Pilipiuk), odby  si  cykl autorskich spotka  z Tokarczuk, frag-
menty z jej ostatniej ksi ki zaprezentowano nawet w radiu Vltava. Niezwykle
przychylne recenzje zosta y zamieszczone przez najbardziej znacz ce czasopisma
literackie i kulturalne w Czechach („Host”, „Literární noviny”, „A2”).
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Twórczo  innej polskiej autorki, Magdaleny Tulli, jest obecna w Czechach od
2002 r., kiedy zosta  opublikowany przek ad W czerwieni (t umaczy a Jolanta
Kami ska, czeski tytu : Stehy; oryg. – 1998 r.). Rok pó niej pojawi  si  przek ad
Snów i kamieni, wykonany przez Petr  Zav elov  (czeski tytu : Sny a kameny –
oryg. 1995 r.), a w 2006 r. doskonale przez krytyk  przyj ty przek ad ksi ki
Tryby, wykonany przez Ivet  Mikešov  (czeski tytu Soukolí – oryg. 2003 r.).

Twórczo  cenionego w Polsce Jerzego Pilcha zosta a w Czechach zaprezento-
wana zaskakuj co ubogo (tylko 2 publikacje ksi kowe): w 2007 r. pojawi o si
t umaczenie Pod mocnym anio em wykonane przez Barbor  Gregorov  (oryg.
2000 r.; czeski tytu : U stražnýho and la), a w 2009 r. przek ad ksi ki Moje
pierwsze samobójstwo wykonany przez Nin  Vrbovcov  (oryg. 2000 r., czeski
tytu Moje první sebevražda).

Polsk  literatur  popularn  reprezentuje Katarzyna Grochola w t umaczeniach
Heleny Stachovej (wydane w 2003 r., tj. 2 lata po publikacji orygina u, t umacze-
nie ksi ki Nigdy w yciu! – czeski tytu Už nikdy! i rok pó niej – Ja wam poka-

! czeski tytu Já vám ukážu! – wydane w tym samym roku, co orygina ) oraz
Joanna Chmielewska w t umaczeniach Ivy Da kovej (Wszystko czerwone,
1974 r., wznowienia pocz wszy od 1994 r. – czes. Všude ervená w 2005 r.; Ca e
zdanie nieboszczyka, 1972 r., wznowienia pocz wszy od 1999 r. – czes. Zpráva
od nebožtíka w 2005 r.; Kocie worki oryg. 2004 r. – czes. Zajíc v pytli w 2006 r.;
wi cej t umacze  wykonano na j zyk s owacki, które w takiej wersji j zykowej
trafi y na czeski rynek ksi garski). Ani ksi ki Grocholi, ani Chmielewskiej nie
mia y jednak wi kszego odd wi ku ze strony czeskiego rynku czytelniczego.

M odsza generacja polskich autorów wzbudza niezwyk e zainteresowanie cze-
skich krytyków literackich (zw aszcza tych wywodz cych si  z uniwersyteckich
rodowisk polonistycznych). W centrum zainteresowania pozostaje przede

wszystkim twórczo  Doroty Mas owskiej. Jej debiutancka ksi ka, Wojna pol-
sko-ruska pod flag  bia o-czerwon (oryg. 2002 r.), zyska a w Czechach bardzo
dobre recenzje, w których podkre la si  przede wszystkim wprowadzenie na
grunt prozy „od wie aj cej” tematyki i niesztampowego j zyka (fragmenty
w przek adzie Barbory Gregorovej prezentowane by y w czasopi mie „Labyrint
revue” i na portalu www.iliteratura.cz równolegle z polskim wydaniem, ksi ko-
we wydanie w przek adzie tej e t umaczki pt. ervená a bílá pojawi o si
w 2004 r.). Kolejna ksi ka Mas owskiej Paw królowej (tak e w t umaczeniu
Barbory Gregorovej pt. Královnina šavle z 2008 r.; oryg. 2005 r.) spotka a si
w Czechach ze zdecydowanie ch odniejszym przyj ciem, tak e z powodu prowo-
kuj cego, przewulgaryzowanego przek adu Barbory Gregorovej8.

8 Por. M. Bo ilová, Dv  královny, dv  šavle, „A2” 2008, nr 38 (podaj  za: http://www.advojka.cz/
archiv/2008/38/dve-kralovny-dve-savle; 04.05.2009); M. Benešová, Prázdná bublina Doroty Mas o-
wské, „Literární noviny” 2008, nr 38, s. 10.
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Du e zainteresowanie wzbudzi a proza innych polskich autorów m odszej gene-
racji: Lubiewo Micha a Witkowskiego (czeski tytu Chlípnice) wydane w 2007 r.
(oryg. 2005 r.) w t umaczeniu Jana Jeništy; Hanemann Stefana Chwina – wydany
pod tym samym tytu em w 2005 r. w t umaczeniu Petra Vidláka, do tego w jed-
nym z najwa niejszych wydawnictw literackich, Host (oryg. 1995 r.); Pizza wesel-
na Darka Foksa w t umaczeniu Jana Fabera (czeski tytu Svatební pizza) wydana
w 2007 r. w ostrawskim wydawnictwie Protimluv (oryg. 2000 r.); Gnój Wojcie-
cha Kuczoka w t umaczeniu Barbory Gregorovej (czeski tytu Smrad) wydany
w 2009 r. (oryg. 2005 r.); Reisefieber Miko aja ozi skiego w t umaczeniu Bar-
bory Gregorowej wydany pod tym samym tytu em w 2008 r. (oryg. 2006 r.).

Nies abn cym zainteresowaniem Czechów cieszy si  w ostatnich latach tak e
twórczo  Witolda Gombrowicza. W 1997 roku wydano t umaczenia Pornografii
i Ferdydurke – oba wykona a Helena Stachová, a opublikowa o praskie wydaw-
nictwo Torst; w 2001 r. pojawi  si  przek ad Wspomnienie  polskich – czeski
tytu Vzpomínky na Polsko, wykonany przez Ivet  Mikešov ; w 2004 r. opubli-
kowano Bakakaj w t umaczeniu Heleny Stachovej; w 2007 roku Kosmos w t u-
maczeniu Ericha Sojki oraz Trans-Atlantyk w t umaczeniu Heleny Stachovej;
w 2008 r. Nasz dramat erotyczny – czeski tytu Naše erotické drama w t umacze-
niu Heleny Stachovej i rok pó niej w przek adzie tej samej t umaczki Op tani –
czeski tytu Posedlí. Twórczo ci Gombrowicza po wi cony jest tak e numer
czasopisma „Souvislosti” (nr 3/2007).

Na uwag  zas uguje tak e prezentacja dorobku Czes awa Mi osza. Jego twór-
czo  prozatorsk  i eseistyczn  reprezentuj  w Czechach przek ady nast puj cych
tekstów: Zniewolony umys  – czeski tytu Zotro ený duch z 1992 r. w t umaczeniu
Andreja Stankovi a i Jind icha Bellinga; Dolina Issy – czeski tytu Údolí Issy
z 1993; Rodzinna Europa – czeski tytu Rodná Evropa w t umaczeniu Heleny
Stachovej z 1997; Piesek przydro ny – czeski tytu Pejsek u cesty w t umaczeniu
Václava Buriana z 2000 r.; Abecad o Mi osza – czeski tytu Miloszova abeceda
w t umaczeniu Václava Buriana z 2005; w przygotowaniu pozostaje O nemo-
rálnosti um ní a jiné eseje (wydawnictwo Barrister & Principal). Poezja Czes a-
wa Mi osza zosta a zaprezentowana dzi ki czeskim przek adom tomików i wybo-
rom: Mapa asu z 1990 r. w t umaczeniu Vlasty Dvo á kovej, Václava Buriana
i Ivety Mikešovej; Hymnus o perle z 1992 r. w t umaczeniu Miroslava ervenki;
Traktáty a p ednášky ve verších – wybór ze zbiorów Traktat moralny, Traktat
poetycki, wiadectwo poezji – z 1996 r. w t umaczeniu Václava Buriana; To
z 2003 r. w t umaczeniu Josefa Mlejnka. W przygotowaniu pozostaje zbiorek pt.
Eseje ve verších (wydawnictwo Fra).

Nale y odnotowa , e o ile wcze niej t umaczenia z literatury polskiej prezen-
towa y du e, ogólnokrajowe czasopisma kulturalno-literackie (np. „Kritický
m sí ník”, „Akord”, „Sv tová literatura”, „Texty”), w ostatnich latach zamiesz-
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czaj  je przede wszystkim czasopisma o mniejszym zasi gu i randze (np. „Plav”
czy „Protimluv”, posiadaj cy dodatek „Polská p íloha”), natomiast w czasopi-
smach o zasi gu ogólnokrajowym przek ady z literatury polskiej pojawiaj  si
niezwykle rzadko (mo emy je znale  np. w czasopi mie „Host” – gdzie prezen-
towano fragmenty prozy Olgi Tokarczuk, A2 – z „polskimi” numerami prezentu-
j cymi twórczo  Doroty Mas owskiej – nr 38 z 2008 r. i Witolda Gombrowicza
– nr 42 z 2007 r., dalej – „Literární noviny” oraz „Souvislosti” – numery po wi -
cone Gombrowiczowi – 3/2007 i Józefowi Czapskiemu – nr 2/2008). Nieocenio-
nym ród em informacji o literaturze polskiej jest wspomniany ju  wcze niej
portal www.iliteratura.cz, którego celem jest prezentacja poszczególnych literatur
wiatowych. Polski dzia  jest czwartym co do wielko ci na portalu (po literaturze

czeskiej, niemieckiej po czonej z austriack  oraz po literaturach francuskoj -
zycznych). Mo emy tu znale  informacje o nowo ciach wydawniczych w Pol-
sce, profile twórców i rozmowy z nimi, recenzje ksi ek wydanych w czeskim
przek adzie, zapowiedzi wydawnicze oraz fragmenty utworów w czeskim t uma-
czeniu (i to zarówno tych, które zosta y w a nie opublikowane w postaci ksi -
kowej, jak i tych, które dot d nie pojawi y si  na czeskim rynku ksi garskim).
Autorami informacji s  g ównie sami t umacze literatury polskiej w Czechach
(m.in. czynnie dzia aj ca na portalu Barbora Gregorova, Jan Jeništa, Helena
Stachová), ale w ród autorów recenzji znajdziemy tak e czeskich twórców (m.in.
Petr  H lov  i Lenk  Da helov ) oraz polskich bohemistów i t umaczy literatury
czeskiej (Stefani  Szostok, Joann  Derdowsk , Krystyn  Mogielnick ).

Informacje o polskiej kulturze i literaturze znajdziemy tak e na stronie www.poloni
stika.cz. Jest to portal prowadzony przez praskich polonistów, którzy nie tylko pre-
zentuj  informacje na temat funkcjonowania polonistyk w Czechach, ale tak e przy-
taczaj  recenzje literatury polskiej wydawanej w Czechach, omawiaj  i przywo uj
wydarzenia zwi zane z kultur  polsk . Portal jest aktualizowany na bie co, cz
informacji przygotowywana jest we wspó pracy z Instytutem Polskim w Pradze.

Podobnie jak w przypadku t umacze  z literatury czeskiej na j zyk polski, ma-
my do czynienia ze zdecydowan  dominacj  prozy nad poezj , dramatem i ese-
jem, warto jednak odnotowa  kilka ciekawych publikacji. Jedn  z nich jest anto-
logia Mrtvé body, wybór z twórczo ci katowickiej grupy Na Dziko w t umaczeniu
polonisty Jana Fabera, opublikowany w 2006 r. w ostrawskim wydawnictwie
Protimluv i stanowi cy wynik serdecznych kontaktów Ji ego Machá ka, redakto-
ra czasopisma „Protimluv” i jednocze nie szefa wydawnictwa Protimluv ze l -
skim rodowiskiem kulturalno-literackim. Sam Machá ek, t umacz c powody
wydania antologii, mówi o potrzebie ponownego odkrycia literatury polskiej dla
czeskiego czytelnika9. Na uwag  zas uguje tak e wydany w 2006 roku tomik

9 M. Benešová, Popularita neozna uje fenomén. [Rozm. z J. Machá kiem], „Literární noviny”
2008, nr 8, s. 15.
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poezji Ryszarda Krynickiego Kamie , szron (czeski tytu Kámen, jinovatka)
w przek adzie Václava Buriana. Nale y przypomnie , e niespe na rok wcze niej
tomik ten, jako jedno z najwa niejszych wydarze  literackich 2005 r. (poeta prze-
rywa nim swoje niemal dwudziestoletnie milczenie), zyska  nominacj  do nagro-
dy NIKE. Warto w tym miejscu podkre li , e czescy t umacze literatury polskiej
pilnie obserwuj  wydarzenia towarzysz ce nominacjom do nagrody NIKE, prze-
kazuj c informacje o laureatach, a nawet dokonuj c ró nych (literackich, kultu-
ralnych, marketingowych czy dotycz cych presti u) porówna  polskiej nagrody
NIKE z czesk  nagrod  literack  – Magnesia Litera10.

Na zako czenie jeszcze jedna uwaga. W 2007 roku pojawi a si  na czeskim
rynku ksi garskim ksi ka Mariusza Szczyg a Gottland (w przek adzie Heleny
Stachovej). Rzecz warta odnotowania, tym bardziej e stanowi pierwsz  od 1968
roku (kiedy pojawi  si  ksi kowo wydany cykl reporta y Ji ego Lederera pt.
Polsko t chto týdn ) prezentacj  polskiego spojrzenia na Czechy i Czechów (nie
licz c, rzecz jasna, czasopism i wydawnictw drugoobiegowych przed 1989 r.,
gdzie polska eseistyka go ci a stale). Jak twierdzi Patrik Eichler, recenzuj cy
ksi k  Szczyg a, w zakresie odbudowania i o ywienia stosunków kulturalnych
czesko-polskich wci  jest jednak bardzo du o do zrobienia11.

Dr Izabela Mroczek, Instytut Filologii S owia skiej Uniwersytetu l skiego w Katowicach. Autorka
artyku ów naukowych i recenzji dotycz cych literatury czeskiej XX wieku oraz jej recepcji na pol-
skim gruncie. Ksi ka: Dom, ulica, miasto w poezji czeskiej Grupy 42.

C Z E C H T R A N S L A T I O N S  O F  P O L I S H  P R O S E  O F  R E C E N T  Y E A R S

Since the declining interest in Polish literature on the Czech publishing market after 1948, a visible
change has been noted in recent years. In 2003, translations of Polish literature were in the fifth place
among the most popular translated editions. After the scarcer years in 2005 and 2006, a real break-
through ensued in 2007 and 2008, when translations of such writers as Olga Tokarczuk, Jerzy Pilch,
Dorota Mas owska, Micha  Witkowski, Darek Foksa and Miko aj ozi ski were published. With the
publication of the texts, the number of reviews and surveys of Polish Literature increased in Czech
literary magazines. Their authors unanimously agree that only now does a Czech reader begin to
discover Polish literature, which differs so much from native literary production.

10 Przyk adem jest cykl artyku ów czeskiej polonistki, Michali Benešovej, zamieszczanych na a-
mach „Literárních novin” od 2006 roku.

11 P. Eichler, Pohled ze sousedství [rec. M. Szczygie , Gottland, p el. Helena Stachová. Doko án,
J. Jiskrová – Máj, Praha 2007], „Literární noviny” 2007, nr 52, s. 11.
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LI T E R A T U R A  P O L S K A  W  CH O R W A C J I:
I N I C J A T Y W Y  I N S T Y T U C J O N A L N E,

W Y D A W N I C Z E  I  P R Y W A T N E  (1990–2009)

W S T P

W ROKU 1989 OBRADAMI OKR G EGO STO U I PIERWSZYMI CZ CIOWO WOL-
nymi wyborami parlamentarnymi w Polsce rozpocz y si  przemiany demokratyczne,
które zapocz tkowa y nowy rozdzia  w historii kraju. W Europie i na wiecie symbo-
lem prze omu sta o si  jednak zburzenie muru berli skiego w listopadzie tamtego
roku. Oczywi cie zdajemy sobie spraw  z arbitralno ci wyboru wspomnianych
wydarze , poniewa  pocz tek ko ca bloku wschodniego mo emy datowa  ju  na
pocz tek lat osiemdziesi tych, kiedy rozpocz a dzia alno  Solidarno  lub na
po ow  lat osiemdziesi tych w dobie pieriestrojki i g asnosti – europejska wia-
domo  spo eczna uznaje je za prze omowe. Podobnie jest w przypadku Chorwa-
cji. Chocia  pierwsze partie demokratyczne powsta y w 1989 roku, pierwsze
wielopartyjne wybory i posiedzenie sejmu odby y si  w 1990 roku, dopiero
w 1991 roku Chorwacja og osi a niepodleg o  i wyst pi a z federacji Jugos awii.

Wspomniane spo eczno-polityczne wydarzenia w Polsce i Chorwacji mia y
miejsce na przestrzeni trzech lat (1989–1991), za punkt wyj cia naszej analizy
wybrali my wi c rok 1990, gdy  z jednej strony jest to „z oty rodek”, z drugiej
jest to data oznaczaj ca koniec jednej i pocz tek drugiej, w obu krajach odmien-
nej, dekady. Przemiany te odbi y si  tak e na ksi ce, w najszerszym znaczeniu
tego s owa, a rynek wydawniczy zarówno w Polsce, jak i w Chorwacji wyzwoli
si  spod nadzoru pa stwa, co cz  historyków literatury polskiej uznaje za naj-
istotniejsz  zmian  w dziedzinie kultury (literatury)1. W swojej pracy chcieliby-

1 Zob. np.: S. Burkot, Literatura polska po 1939 roku, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2006,
s. 308–309.
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my przedstawi , w jaki sposób polska literatura w tej nowej rzeczywisto ci to-
rowa a sobie drog  do chorwackiego czytelnika.

Porównanie b dzie dotyczy  dwóch podobnych, aczkolwiek w istotnych obsza-
rach odmiennych pa stw i rynków wydawniczych, wi c chcieliby my na pocz t-
ku wymieni  wa ne z perspektywy poruszanego zagadnienia ró nice. W ten spo-
sób, maj c na uwadze ograniczenia i trudno ci oraz mody na rynku ksi ki,
kszta towane przez masowego czytelnika, atwiej b dzie oceni , czy obecno
polskiej ksi ki w Chorwacji jest zadowalaj ca.

Jednym z najistotniejszych wska ników wielko ci rynku jest liczba ludno ci,
która w Chorwacji (4 437 460) jest prawie dziewi ciokrotnie mniejsza ni
w Polsce (38 115 000). Zak adaj c, e najwi kszy odsetek czytaj cych stanowi
osoby z wy szym wykszta ceniem, tj. e w przewa aj cej mierze w a nie one
si gaj  po tytu y z tzw. mniej popularnych literatur, zobaczymy, e w obu krajach
jest on zbli ony: w Polsce osoby z wy szym wykszta ceniem stanowi  9,9%
spo ecze stwa, a w Chorwacji 7,82%. Je li jednak we miemy pod uwag  stosu-
nek tych wielko ci do liczby mieszka ców, oka e si , e ilo  potencjalnych
czytelników, a tym samym rzeczywista wielko  rynku wydawniczego jest
w Polsce zdecydowanie wi ksza. Tym samym nie dziwi du a liczba wydawców
w Polsce, spo ród 30 000 zarejestrowanych, oko o 200 wi kszych oficyn jest
aktywnych, przy czym oko o 40 z nich ma osiemdziesi cioprocentowy udzia
w rynku. Obroty na rynku wydawniczym w Polsce w 2007 roku przekroczy y
kwot  miliarda dolarów ameryka skich, a nale y podkre li , e w okresie od
1990 do 2007 roku obrót ten zwi kszy  si  dziesi ciokrotnie. Rocznie wydawa-
nych jest oko o 20000 tytu ów, z czego 12000 to nowo ci. Standardowy nak ad
danej ksi ki to 6722 egzemplarzy, a przeci tna cena to 7,7 EUR. Warto w tym
miejscu nadmieni , e rednia p aca w Polsce wynosi 2477 PLN, czyli 632 EUR,
co mniej wi cej odpowiada przeci tnym chorwackim zarobkom. Spo ród publi-
kowanych ka dego roku tytu ów 5000–6000 stanowi  przek ady z j zyków ob-
cych, najwi cej z angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Beletrystyka stano-
wi 18,9% ogólnej liczby wydawanych ksi ek. W Polsce jest blisko 2500 ksi -
gar 2. Podczas gdy nad Wis  istniej  dwie du e sieci sprzeda y ksi ek – Empik
i Matras z ponad 100 wi kszymi sklepami, w Chorwacji nie istnieje ani jedna
samodzielna sie  ksi garska, chocia  jest grupa wydawców, którzy w swoim
posiadaniu maj  sie  sprzeda y ksi ek. Jedyna du a ksi garnia „Profil Megasto-
re” nale y do domu wydawniczego Profil i pod wzgl dem powierzchni, oferty
i profilu mo na j  porówna  do – na przyk ad – Empiku.

Analogiczne, dotycz ce Chorwacji, warto ci liczbowe s  zdecydowanie ni sze.
W Chorwacji jest oko o 50 aktywnie dzia aj cych i licz cych si  na rynku wy-

2 Postojanje malih ambicioznih izdava a neophodno je za svako razvijeno tržište; Mnogo knjiga,
izdava a i knjižara. Wywiad B. egeca z Piotrem Dobro ckim, „Tema” 2008, nr 5/6, s. 3–14.
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dawnictw. Rocznie publikuje si  2500–3500 tytu ów, z czego 30 procent stanowi
ksi ki 4 najwi kszych wydawnictw: Mozaik knjiga, Školska knjiga, Algoritam
i Profil, które w swoich punktach sprzeda y daj  pierwsze stwo w asnym publi-
kacjom3. Od 2005 roku ponad po ow  tytu ów wydawanych w ci gu roku
w Chorwacji stanowi  przek ady z j zyków obcych, przede wszystkim z angiel-
skiego (60%)4. Najwi ksza liczba ksi ek publikowana jest przez ma e wydaw-
nictwa, co sprawia, e tytu y te docieraj  do mniejszej liczby czytelników. Mali
wydawcy nie inwestuj  w promocj  swoich produktów, a ze wzgl du na brak
powa nej sieci dystrybucyjnej i ograniczone finanse ich ksi ki s abiej si  sprze-
daj , gdy  cz  nak adu nigdy nie dociera do ksi gar . W takiej sytuacji istnie-
nie ksi ek i kultury czytelniczej gwarantuje oko o 200 publicznych, ponad 1000
szkolnych i kilkadziesi t akademickich bibliotek5. Uwzgl dniaj c stosunek liczby
ludno ci w obu krajach, aby móc mówi  o chocia  zbli onych do polskich wa-
runkach sprzeda y, Chorwacja musia aby mie  oko o 250 ksi gar , a ma ich
tymczasem niemal 2,5 razy mniej (ich liczba waha si  od 80 do 100). Zwracamy
uwag  na nieproporcjonalno  w liczbie ksi gar , gdy  wed ug bada  przepro-
wadzonych przez Instytut Ksi ki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w 2006
roku 65% polskich czytelników kupi o ksi ki w ksi garniach6.

Wiedz c, e zarówno w Polsce, jak i w Chorwacji obowi zuje zerowa stawka
podatku VAT na ksi ki oraz e przeci tna cena strony przek adu z polskiego na
chorwacki wynosi 5–6 euro, a z chorwackiego na polski 6–7 euro7, a tak e e
redni nak ad jest w Polsce 9 razy wi kszy ni  w Chorwacji, b dzie dla nas

oczywist  konstatacja, e ksi ka w Polsce jest ponad dwukrotnie ta sza ni
w Chorwacji. Tym samym mo na powiedzie , e dla polskiego czytelnika ksi -
ka jest zdecydowanie bardziej dost pna ni  dla chorwackiego.

I N I C J AT Y W Y  I N S T Y T U C J O N A L N E

Chodzi nam o instytucje b d ce organizacjami u yteczno ci spo ecznej, które
nadzoruj , uprawomocniaj  i ustalaj  hierarchi  wa no ci, a tak e obiektywnie
warto ciuj  dzia alno  kulturaln , a tym samym równie  literatur . Analizuj c
wspó czesne przek ady polskich ksi ek na j zyk chorwacki, nie mo na pomin
Wydzia u Filozoficznego Uniwersytetu w Zagrzebiu, a dok adnie Katedry J zyka

3 V. Jureši , Hrvatska knjiga u 2006., „Op.a.” 2006, nr 7 (14), s. 7–9.
4 Tam e, s. 9.
5 G. Šiki , Kako od knjige napraviti robu http://www.privredni.hr/index.php?option=com_content

&task=view&id=80&Itemid=2.
6 Postojanje malih…, s. 5.
7 Nie chodzi tutaj o cen  urz dow  za stron  przek adu, dyktowan  przez towarzystwa t umaczy,

ale o przeci tn  stawk  rynkow , któr  uzgadniaj  t umacze z wydawcami.
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Polskiego i Literatury, która obecnie w Chorwacji realizuje „jeden z wa niejszych
programów, które mog  przyczyni  si  do poprawy stosunków pomi dzy dwoma
krajami i dwoma narodami”8, zarówno w wymiarze kulturalno-naukowym, jak
i gospodarczym. Potwierdzeniem tego jest fakt, e praktycznie wszyscy t umacze
literatury polskiej na j zyk chorwacki albo tam pracowali, albo studiowali. Wszy-
scy pracownicy Katedry, oprócz swojej dzia alno ci naukowo-dydaktycznej,
aktywnie t umacz  polskie teksty literackie i kulturowe. W ten sposób nie tylko
studentom polonistyki, ale tak e studentom innych kierunków oraz ogólnie poj -
temu chorwackiemu czytelnikowi umo liwiaj  zapoznanie si  z polsk  literatur
i kultur , z sukcesem inspiruj c i motywuj c studentów, aby sami w trakcie i po
zako czeniu studiów zajmowali si  t umaczeniem z j zyka polskiego. Rezultatem
tych wysi ków jest d uga lista przek adów z literatury polskiej, których cz
stanowi lektur  obowi zkow  na studiach polonistycznych. Wyk adaj cy w Kate-
drze razem ze studentami pracowali nad kilkoma projektami t umaczeniowymi,
które doczeka y si  publikacji. Chodzi o zbiór opowiada Zima Andrzeja Stasiu-
ka (Naklada MD, 2007) i fragmenty z ksi ki Lapidaria Ryszarda Kapu ci skie-
go („Tema”, 2008, s. 30–42).

Drug  wa n  instytucj , zabezpieczaj c  stron  finansow  translatorskich zma-
ga  jest Ministerstwo Kultury Republiki Chorwacji, które ka dego roku przyznaje
dotacje staraj cym si  o nie oficynom. Ze wzgl du na to, e decyzja o przyznaniu
rodków finansowych na wydawanie ksi ek podejmowana jest na podstawie kryte-

rium warto ci9, uzyskana dotacja stanowi równocze nie uwierzytelnienie dla
ka dego wytypowanego tytu u. Oprócz tego Ministerstwo Kultury ka dego roku
odkupuje od wydawców okre lon  liczb  wybranych tytu ów, a nast pnie przeka-
zuje je bibliotekom publicznym, zwi kszaj c tym samym ich dost pno  dla
chorwackiego czytelnika. Z dum  podkre lamy, e znaczna cz  polskich ksi -
ek przet umaczonych na j zyk chorwacki otrzyma a zarówno dotacj  dla wy-

dawców, jak i zosta a zakupiona do bibliotek.
Na przestrzeni ostatniego dziesi ciolecia powsta  w Polsce zinstytucjonalizo-

wany system popularyzacji ksi ek i czytelnictwa oraz promocji polskiej literatu-
ry w wiecie, który od 1999 roku funkcjonuje pod nazw  Instytut Ksi ki10. Prze-
k ad i obecno  polskiej literatury poza Polsk  wspomagany jest wspó finanso-
waniem zagranicznych oficyn wydaj cych polsk  literatur , a dok adniej pokry-
waniem kosztów przek adu i zakupu praw autorskich. W a nie wsparcie Instytutu
Ksi ki w ci gu ostatnich 19 lat u atwi o, a w niektórych przypadkach umo li-
wi o opublikowanie niektórych t umacze  na j zyk chorwacki. Chocia  drugim
wa nym zadaniem Instytutu jest organizacja promocji polskiej literatury na mi -

8 http://www.ffzg.hr/zslav/polonistika/index.html.
9 http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=403.
10 http://www.instytutksiazki.pl/pl,ik,site,10,15.php.
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dzynarodowych targach ksi ki oraz organizacja wizyt polskich pisarzy na festi-
walach literackich, w zasadzie nie realizuje on ich w Chorwacji, gdy  to zadanie
przej a na siebie Polska Izba Ksi ki, tj. Piotr Dobro cki, wiceprezes Izby,
który na tym polu wykona  w Chorwacji ogromn  prac . O powodzeniu jego
dzia a  najlepiej wiadcz  zgodne wypowiedzi specjalistów i mediów, którzy
udzia  Polski w charakterze kraju partnerskiego na Targach Ksi ki Interliber
2007 uznali za „bez w tpienia najwi kszy sukces, jaki sta  si  udzia em go cia
zagranicznego”11. Trzeba tak e wspomnie , e cz  tych, ale te  pozosta ych
zas ug przypada Ambasadzie Rzeczypospolitej w Zagrzebiu, która uczestniczy
w organizowaniu polskich wyst pie  na targach, indywidualnych wizyt polskich
pisarzy oraz finansowo i logistycznie wspiera wydawanie i promocj  polskich
tytu ów. Chodzi mianowicie o zbiór opowiada  Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokar-
czuk i Jerzego Pilcha Boži ne pri e (Naklada MD, 2008; polski tytu Opowiada-
nia wigilijne), t umaczenia polskiej poezji Z. Malicia Gost u ku i (ArtTrezor,
2006; Go  w domu), wybór utworów Zbigniewa Herberta Mo  ukusa (Disput,
2009; Pot ga smaku) oraz bardzo popularnych w Chorwacji ksi ek Katarzyny
Kotowskiej Jež (Naklada MD, 2007; Je ) i Kula od kocaka (Naklada MD, 2008;
Wie a z klock w).

Wspomniany ju  Interliber z ponad trzydziestoletni  tradycj  cieszy si
w Chorwacji opini  swego rodzaju instytucji kulturalnej. Na tych wiod cych
w regionie targach ksi ki, ze wzgl du na udzia  du ej liczby wydawców, czytel-
ników i mediów panuj wietne warunki do przedstawiania rodzimej publiczno ci
autorów zagranicznych. Potwierdza to fakt, e Pawe  Huelle, Janusz L. Wi niew-
ski, Katarzyna Kotowska i Krzysztof Varga, którzy go cili na Interlibrze w ci gu
ostatnich dwóch lat, zostali zauwa eni nie tylko przez pras  codzienn  i tygodni-
ki, godn  pozazdroszczenia d ugo  czasu antenowego po wi ci a im równie
chorwacka telewizja publiczna oraz stacje radiowe. Co wi cej, po wydaniu prze-
k adu kultowej powie ci Weiser Dawidek (Gde je nestao Dawid Weiser, Naklada
MD, 2005) Pawe  Huelle kilkakrotnie odwiedzi  Chorwacj  i zosta  wspó pra-
cownikiem wysokonak adowego dziennika „Jutarnji list”, w którym pisze
o sprawach polskich. W 2007 roku w a nie na Interlibrze powo ano do ycia
konkretne polsko-chorwackie projekty t umaczeniowe, które zosta y zrealizowa-
ne i ju  w 2008 roku na tych w a nie targach przedstawione. Mowa tu o przek a-
dzie powie ci Tequila Krzysztofa Vargi (Tequila, Meandar, 2008), Wie a z kloc-
ków Katarzyny Kotowskiej (Kula od kocaka, Naklada MD, 2008) oraz o przek a-
dzie jednego numeru czasopisma „Wyspa” w chorwackim czasopi mie „Tema”.
Po stronie polskiej zosta  natomiast opublikowany przek ad jednego z najlep-
szych wspó czesnych utworów prozatorskich Kodi  po otoku (Przewodnik po

11 B. egec, Poljskim putem, „Tema” 2008, nr 5–6, s. 2.
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wyspie) Senka Karuzy oraz po wi cono du o miejsca chorwackiej literaturze
i rynkowi wydawniczemu w czasopi mie „Wyspa”12.

Ze wzgl du na popularno , liczb  odwiedzaj cych, a tak e zainteresowanie
mediów innymi tego typu wydarzeniami w Chorwacji promocja polskiej literatu-
ry na targach ksi ek wraz z dobrze przemy lan  strategi  medialn  jest najlep-
szym sposobem zaistnienia „mniej popularnej literatury” w Chorwacji. Na ile
sprawdz  si  te prognozy, zale y, w równej mierze, od stopnia specjalizowania
si  samych targów oraz od zaanga owania instytucji kulturalnych odpowiedzial-
nych za ksi k .

I N I C J AT Y W Y  W Y D AW N I C Z E

W odró nieniu od czasów, gdy chorwacki przemys  wydawniczy by  pod nadzorem
w adz pa stwa jugos owia skiego i nawet najwi ksi wydawcy publikowali zarówno
polsk  klasyk  z XIX wieku, jak i wspó czesnych polskich pisarzy, po proklamowa-
niu niepodleg o ci i wprowadzeniu gospodarki rynkowej du e wydawnictwa nagle
przesta y interesowa  si  polsk  literatur . Niestety, mowa w a nie o wydawcach,
którzy mogliby ksi k  promowa  w mediach i atwo dystrybuowa  w swoich
ksi garniach, umo liwiaj c jej tym samym zaistnienie w chorwackiej przestrzeni
kulturalnej. Dlatego te  w ci gu ostatnich dwóch dekad polska literatura by a
ca kowicie skazana na ma e oficyny. Jedynym wi kszym wydawnictwem, które
publikowa o literackie t umaczenia z j zyka polskiego, by  Nakladni Zavod Mati-
ce Hrvatske, który, co trzeba podkre li , nale y do Macierzy Chorwackiej (Mati-
ca Hrvatska), pa stwowej instytucji kulturalnej, a wyda  nast puj ce tytu y: Cze-
s aw Mi osz Piesek przydro ny (Usputni psi , 2000), Olga Tokarczuk Prawiek
i inne czasy (Pravijek i druga vremena, 2001), Dom dzienny, dom nocny (Dom
danji, dom no ni 2002), Witold Gombrowicz Dramaty (Drame 2005).

W przypadku ma ych wydawców, którzy jako jedyni publikuj  przek ady pol-
skiej literatury, mo emy wyró ni  2 modele docierania do polskiego tytu u.
Z pierwszym mamy do czynienia, gdy inicjatywa wychodzi od oficyny, tzn. kiedy
wydawca sam decyduje o opublikowaniu wybranej polskiej ksi ki i jedynie
poszukuje t umacza, w drugim natomiast modelu przyjmuje on sugesti  z ze-
wn trz, tj. inicjatyw  t umacza. Niezale nie od tego, czy tytu  zosta  wybrany
przez wydawnictwo, czy przez t umacza, ze wzgl du na trudne warunki rynkowe
wszyscy wydawcy s  zale ni od wsparcia wymienionych wy ej instytucji, bo
chodzi w tym przypadku o tytu y nieatrakcyjne rynkowo dla chorwackiego czy-
telnika. Potencjalnym wyj tkiem od tej regu y by  Janusz L. Wi niewski, którego

12 Tam e.
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ksi ki Samotno  w sieci (Samo a v mreži, 2004) i Zespo y napi  (Sindrom
napetosti, 2004) doczeka y si  w Polsce wyj tkowo wysokich nak adów i w ten
sposób zyska y status atrakcyjnych tytu ów, przynajmniej dla mniej wymagaj -
cych czytelników, gdy tymczasem na chorwackim rynku prawie nie zosta y za-
uwa one.

Co charakteryzuje metod  „inicjatywy w asnej wydawcy”? Zak ada ona wybór
tytu u poprzez j zyk-po rednik oraz preferowanie tych nazwisk i tytu ów, które
zaistnia y ju  na wielu rynkach poza Polsk , zdoby y nagrody literackie lub zo-
sta y wyró nione przez Instytut Ksi ki. Taki model stosuje wydawnictwo Frak-
tura, którego redaktor naczelny Seid Serdarevi  decyzj  o wydaniu powie ci
Stasiuka Dziewi  (Devet, 2003) podj  na podstawie renomy, jak  cieszy si  ten
autor na niemieckim rynku wydawniczym i po lekturze powie ci w niemieckim
przek adzie. W ten sposób Fraktura dzia a a i w latach nast pnych, publikuj c
polskie tytu y: Andrzej Stasiuk i Jurij Andruchowycz, Moja Europa (2007), Wi-
told Gombrowicz Bakakaj (Bakakaj, 2007) i Trans-Atlantyk (Trans-Atlantik,
2008). W przygotowaniu jest kilka kolejnych tytu ów, wybranych wed ug zapre-
zentowanej zasady. W ten sam sposób wspó pracuj ce ze sob  wydawnictwa
Disput i HFD podj y decyzj  o publikacji powie ci Wojciecha Kuczoka Gn j
(Gnoj, 2005) i W czerwieni Magdaleny Tulli (U crvenilu, 2008).

Jakie s  potencjalne niebezpiecze stwa tego modelu? Wydawcy najpierw ku-
puj  prawa autorskie do wydawania polskiej ksi ki, a potem rozpoczynaj  po-
szukiwania t umacza. Ze wzgl du na ma  liczb  t umaczy, du y problem stanowi
przekraczanie terminów zarówno w przypadku relacji t umacz – wydawca, jak
i wydawca – w a ciciel praw autorskich. Oprócz tego oficyny, które preferuj  t
metod , wyj wszy „kryterium weryfikacyjne” w postaci liczby nagród i przek a-
dów na obce j zyki, ze wzgl du na barier  j zykow  nie mog  si  zorientowa ,
jak wytypowane utwory s  ocenianie przez wspó czesn  polsk  nauk  o literatu-
rze i krytyk  literack . Do tej pory, na szcz cie, uda o si  unikn  wi kszych
potkni , bezkrytycznie przyjmuj c za gwarancj  warto ci powodzenie na ryn-
kach zachodnich. Jako odwrotny przyk ad chcieliby my przytoczy  casus z lite-
ratury czeskiej w chorwackim przek adzie. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu
lat najcz ciej t umaczonym czeskim pisarzem by  Michael Viewegh, który cho
w ród specjalistów nie cieszy si  tak  estym , jak w ród czytelników, w pewien
sposób zasyci  ma y chorwacki rynek, zabieraj c przestrze  bardziej warto cio-
wym czeskim pisarzom. Podobnym przyk adem na polskim rynku s  dwie prze-
t umaczone ksi ki chorwackiej autorki, Vedrany Rudan Ucho, gard o, nó
i Mi o  od ostatniego spojrzenia, które za spraw  adaptacji scenicznej w war-
szawskim teatrze Krystyny Jandy zosta y zauwa one przez polsk  publiczno .
Naszym zdaniem, ale te  zdaniem chorwackich krytyków, ca kowicie niezas u e-
nie, bior c pod uwag  ich jako . Nie w tpimy w atrakcyjno  rynkow  tych
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tytu ów, ale mamy nadziej , e nie b dzie ona decyduj cym kryterium przy wy-
borze kolejnych tytu ów dla chorwackich t umaczy polskiej literatury oraz pol-
skich t umaczy literatury chorwackiej.

Wspomniane ryzyko jest minimalne w przypadku modelu, w którym to aktywni
t umacze wychodz  z inicjatyw  do wydawców. Jak ju  wcze niej nadmienili my,
w zasadzie chodzi o pracowników Katedry J zyka Polskiego i Literatury (Zdrav-
ko Mali , Dalibor Blažina, Ivana Vidovi  Bolt, Ivana Masla ) lub absolwentów
polonistyki (jak na przyk ad Mladen Marti , Vlado Vladi  i Adrijan Cvitanovi ),
albo rzadkie wyj tki jak Pero Mio  i Ivana Puškari , którzy dzi ki d ugoletniemu
pobytowi w Polsce wietnie pos uguj  si  j zykiem polskim i dobrze orientuj  si
we wspó czesnej polskiej literaturze, a dzi ki humanistycznemu wykszta ceniu
umiej  wybra  ksi ki warte prze o enia.

Ta grupa t umaczy ch tnie wybiera pisarzy z kanonu. Pod poj ciem kanonu ro-
zumiemy kategorie normatywno ci, warto ci i powszechnej obowi zkowo ci.
Wytypowani w ten sposób autorzy s  bezwarunkowymi autorytetami pod wielo-
ma wzgl dami wa nymi zarówno dla polonistów, jak i dla szeroko poj tej chor-
wackiej publiczno ci czytaj cej. Chodzi przede wszystkim o pisarzy takich, jak:
Bruno Schulz (Du ani cimetne boje, 2005; Sklepy cynamonowe; Sanatorij pod
klepsidrom, 2007; Sanatorium pod Klepsydr ), Czes aw Mi osz (Zasužnjeni um,
1998; Zniewolony umys ; Rodbinska Europa, 1999; Rodzinna Europa; Usputni
psi , 2000; Piesek przydro ny), Wis awa Szymborska (Radost pisanja, 1997;
Rado  pisania), Witold Gombrowicz (Drame, Bakakaj, Trans-Atlantik, Porno-
grafija, 2005; Dramaty, Bakakaj, Trans-Atlantyk, Pornografia), Tadeusz Ró e-
wicz (Rije  po rije , 2001; S owo po s owie), Jaros aw Iwaszkiewicz (Pripovije-
sti, 2002; Opowiadania), Stanis aw J. Lec (Nepo ešljane misli, 2000 i 2006; My-
li nieuczesane), Stanis aw Lem (Solaris, 2004) oraz Zbigniew Herbert (Svjedok

zlovremena, 2003; wiadek z ego czasu; Mo  ukusa, 2009; Pot ga smaku). W ten
sposób zostali równie  wybrani polscy pisarze redniej generacji, jak: Piotr
Szewc, Andrzej Stasiuk, Pawe  Huelle, Olga Tokarczuk, Wojciech Kuczok,
Krzysztof Varga oraz Magdalena Tulli, autorzy wcze niej ju  wymienionych
utworów. Wybór uznanych pisarzy z kanonu umacnia ich pozycj  tak e w litera-
turze rodzimej – liczne przek ady s  potwierdzeniem z zewn trz, e chodzi
o dzie a obiektywnie warto ciowe. Wyj tek od wymienionego „kanonicznego
wyboru” stanowi jedynie opublikowana w 2001 roku Antologija poljske kratke
pri e. Orkestru iza le a, której redaktorzy Ivana Vidovi  Bolt i Dariusz Nowacki
przedstawili chorwackim czytelnikom nazwiska m odych i szerzej nieznanych
autorów. Wszystkie prze o one tytu y znalaz y si  na li cie lektur obowi zko-
wych lub dodatkowych przewidzianych programem zaj  z literatury polskiej.

Je li ju  wspominamy zas ugi cz onków Katedry Polonistyki w kontek cie
obecno ci polskich klasyków na chorwackim rynku, chcieliby my zasugerowa
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mo liwo  wykorzystania nawi zanych z wydawcami kontaktów, aby przeforso-
wa  wznowienie i uwspó cze nienie starszych przek adów utworów wybitnych
twórców, które, poza Bibliotek  Narodow  i Uniwersyteck  oraz antykwariatami,
s  w zasadzie niedost pne. Równocze nie na nich w pierwszej kolejno ci spo-
czywa odpowiedzialno , swego rodzaju d ug wzgl dem wa nych autorów
z drugiej po owy XX wieku (np. Tadeusz Konwicki, Gustaw Herling-Grudzi ski,
Hanna Krall, Ryszard Kapu ci ski, Wies aw My liwski, Stefan Chwin itd.).

By  mo e to w a nie takie zobowi zania odkrywaj  wady tego modelu. Nawet
gdy t umacz jest fachowcem, wiadomym ci cej na nim odpowiedzialno ci, ma
on w obr bie kanonu swoich ulubie ców. Drugim niebezpiecze stwem modelu
jest wspomniane ju  ograniczenie do ma ych oficyn, czego rezultatem jest nik a
obecno  w wiadomo ci czytaj cej publiczno ci, potencjalne trudno ci z dystry-
bucj , a nawet bankructwo samego wydawcy, jak to mia o miejsce w przypadku
wydawnictwa Naklada MD, które w ci gu zaledwie 7 lat, od 2001 do 2008 roku,
kiedy zako czy o dzia alno , opublikowa o 6 polskich tytu ów. W porównaniu
z Fraktur , Naklada MD nie mia a szans przetrwania, poniewa  ca kowicie kon-
centrowa a si  na wydawaniu wyselekcjonowanych, warto ciowych literacko
tytu ów, nie troszcz c si  o ich rynkow  atrakcyjno . Fraktura natomiast, oprócz
takich tytu ów, systematycznie wydaje i te warto ciowe ksi ki, które przesz y
test na zachodnich rynkach, gdzie uzyska y status bestsellerów. Nie ma potrzeby
podkre la , e te tytu y zdecydowanie bardziej op aca si  promowa  ni  ksi ki
w zasadzie nieznanych, chocia  warto ciowych polskich pisarzy. Innymi s owy,
w momencie, kiedy yj cy polski pisarz otrzyma by licz c  si  na wiecie i na
rynku wydawniczym nagrod , jego akcje z pewno ci  zyska yby na warto ci
równie  w Chorwacji.

I N I C J AT Y W Y  P R Y WAT N E

Mówi c o osobach sprowadzaj cych do Chorwacji polsk  literatur , w zasadzie
jeste my zmuszeni odwo ywa  si  do tego, co zosta o ju  wcze niej powiedziane.
Chodzi mianowicie o wspomnianych ju  pracowników Katedry Polonistyki
i kilkoro absolwentów polonistyki oraz polonofilów, którzy nie studiowali na
polonistyce ani nie s  zatrudnieni w Katedrze. Wszystkich ich czy jednak jedno
– nieustaj cy entuzjazm i zainteresowanie Polsk  w najszerszym znaczeniu tego
s owa. Okaza o si  bowiem, e za spraw  regularnych wizyt w Polsce, dobrych
kontaktów z katedrami polonistyki i chorwacystyki na polskich uczelniach, do-
brej orientacji we wspó czesnej produkcji literackiej, a tak e znajomo ciami
z polskimi pisarzami lub redaktorami w wydawnictwach i czasopismach, dzia a-
nia prywatne stanowi  najbardziej warto ciowy, a zarazem najskuteczniejszy
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sposób prezentowania polskiej literatury chorwackim czytelnikom. Oprócz wy-
mienionych inicjatyw t umaczeniowych, które zaowocowa y opublikowaniem
szeregu wa nych przek adów z literatury polskiej, istniej  jeszcze inne sposoby
jej obecno ci, tak e zale ne od dzia a  prywatnych.

C Z A S O P I S M A  L I T E R A C K I E  I  N A U K O W E

Chorwackie literackie i kulturalne czasopisma w zasadzie od zawsze by y
otwarte na t umaczenia z j zyka polskiego i praktycznie nie ma ani jednego zna-
cz cego chorwackiego czasopisma, które nie publikowa o polskich autorów.
Najwi ksza liczba przek adów – opowiada , esejów, felietonów, poezji, a nawet
dramatów – pojawi a si  na amach czasopism: „Književna smotra”13, „Quorum”,
„Republika”, „Kolo”, „Tema”, „15 dana”, „Forum”, „Književna revija”, „Europ-
ski glasnik”, „Nova Istra”, „Poezija” i „Hrvatsko slovo”. Przypominamy, e w a-
nie za spraw  inicjatyw prywatnych i osobistych kontaktów, niektóre z tych

czasopism ca e numery lub bloki tematyczne po wi ci y polskiej literaturze. Na
przyk ad „Književna smotra” z okazji rocznicy urodzin Adama Mickiewicza
w 1998 roku zadedykowa a numer temu polskiemu klasykowi, a „Quorum”
z Zagrzebia i „Književna revija” z Osijeku w roku 2000 po wi ci y uwag  odpowied-
nio polskiemu opowiadaniu oraz wspó czesnej polskiej poezji i prozie. „Quorum”
w 2003 i 2008 roku opublikowa o obszerny cykl artyku ów na temat wspó cze-
snej polskiej poezji. W 2008 roku czasopismo „Tema” po wi ci o numer polskiej
literaturze i ksi ce, w którym znalaz  si  wspomniany ju  przek ad numeru czasopi-
sma „Wyspa”. Polski felieton zosta  przedstawiony w artykule w cenionym czasopi-
mie wydawanym przez Macierz Chorwack  „Kolo” w 2001 roku, a w drugim pe-

riodyku, tak e wydawanym przez t  instytucj , „Hrvatska revija”, w 2006 roku
ukaza  si  cykl tekstów po wi conych polskiej historii, kulturze i literaturze14.
W innych czasopismach publikowano przede wszystkim t umaczenia fragmentów
prozatorskich lub wiersze wybranych autorów. Warto te  nadmieni , e w ci gu
ostatnich kilku lat w ilustrowanym literackim czasopi mie dla dzieci „Radost”
systematycznie ukazuj  si  przek ady ze wspó czesnej polskiej literatury dzieci cej.

To w a nie na amach czasopism inicjatywy prywatne maj  mo liwo  naj-
szybciej i naj atwiej zaistnie , tam te  naj atwiej zaobserwowa  sk onno  t uma-
czy do przek adania utworów swoich literackich ulubie ców. T umaczenia
w czasopismach poprzedzaj  czasami wydanie ksi kowe. Na przyk ad w rok po
opublikowaniu numeru czasopisma „Quorum” po wi conego polskiemu opowia-

13 Jest to naukowy periodyk po wi cony literaturze wiatowej, który ukazuje si  od 1969 roku. Od
momentu jego powstania a  do 1997 roku jego redaktorem naczelnym by  polonista Zdravko Mali ,
a obecnie funkcj  t  pe ni Dalibor Blažina, tak e polonista.

14 W tym numerze znajduje si  tak e bibliografia przek adów literatury polskiej na j zyk chorwacki
oraz tekstów dotycz cych literatury polskiej z lat 1990–2005.
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daniu, oficyna wydaj ca ten tytu  opublikowa a Antologiju poljske pri e. Orke-
stru iza le a, tak e Sklepy cynamonowe Bruno Schulza ukaza y si  najpierw
w czasopi mie „Europski glasnik”, a dopiero potem w formie ksi kowej. Warto
przy okazji nadmieni , e redaktorem wspomnianego czasopisma, a tak e wy-
dawnictwa, które opublikowa o powie Sklepy cynamonowe, jest ta sama osoba
– Dražen Katunari .

Godna pozazdroszczenia obecno  polskich autorów w chorwackich czasopi-
smach literackich nie przek ada si  niestety na ich popularno . Czasopisma wy-
chodz  w niewielkich nak adach, s  dost pne tylko w wybranych kioskach i ksi -
garniach, a w dodatku cz sto s  to czasopisma literacko-naukowe, w zwi zku
z czym s  one mniej atrakcyjne dla szerszego kr gu czytelników. Nale y szczerze
przyzna , e chorwacka publiczno  czytaj ca nie ma wyrobionego nawyku ku-
powania i czytania literackich periodyków, a tym samym o liczbie czytelników
przek adów polskiej literatury w czasopismach mo emy wnioskowa  jedynie
w przybli eniu. Osobami, które powinny by  nieco bardziej zainteresowane
omawianymi przek adami, s  studenci polonistyki, ale rozproszenie przek adów
po licznych czasopismach cz sto zniech ca nawet ich, tak wi c inicjatywa zebra-
nia przek adów w jednym miejscu spotka a si  z du ym zainteresowaniem. Naj-
lepszym przyk adem jest zbiór przek adów i adaptacji polskiej poezji Gost u ku i
Zdravka Malicia. Ksi ka zawiera noty biograficzne 67 polskich poetów oraz
ponad 600 utworów. A  do ujednolicenia i wydania w 2006 roku tych utworów
we wspomnianej ksi ce, cz  przek adów by a rozproszona po periodykach,
cz  natomiast pozostawa a w r kopisach. W ten sposób studenci, ale i inni
mi o nicy poezji otrzymali wspania y wgl d w kompletn  histori  polskiej poezji
– w jednym miejscu. Nie trzeba zapomina , e dla studentów polonistyki czytanie
polskiej literatury stanowi element kszta cenia. Dlatego nale y raz jeszcze pod-
kre li  wspó prac  dwóch pokole  – czwartego roku polonistyki oraz ich opieku-
nek Dominiki Kanieckiej i ur icy ili  Škeljo, która zaowocowa a opublikowa-
niem dwóch wspomnianych wcze niej przek adów Andrzeja Stasiuka i Ryszarda
Kapu ci skiego. I podczas gdy na rynku trzeba walczy  o ka dego czytelnika,
studenci polonistyki s  zobligowani programem studiów do czytania polskiej
literatury, a tym samym jest to jeden z podstawowych sposobów jej popularyzo-
wania w Chorwacji.

F E S T I W A L E  L I T E R A C K I E

Prywatne inicjatywy by y decyduj ce tak e w przypadku zapraszania polskich
pisarzy do Chorwacji na Festiwal Europejskiego Krótkiego Opowiadania – naj-
wi kszy i najwa niejszy festiwal literacki w Chorwacji na przestrzeni ostatnich
siedmiu lat – który cieszy si  du ym zainteresowaniem mediów i przyci ga naj-
bardziej znanych europejskich mistrzów tej formy literackiej. Dzi ki temu, e
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Ivana Vidovi  Bolt zatrudniona w Katedrze Polonistyki od samego pocz tku by a
cz onkiem komitetu organizacyjnego, pi  lat z rz du na festiwalu go cili polscy
pisarze: Wojciech Kuczok, Olga Tokarczuk, Natasza Goerke, Pawe  Huelle
i Danijel Odija. T  tez  potwierdza fakt, e wraz z jej rezygnacj  z tej funkcji
polscy pisarze przestali si  pojawia  na festiwalu. Warto przy okazji wspomnie ,
e uczestnicz ca w Festiwalu Olga Tokarczuk zainicjowa a powstanie we Wro-

c awiu festiwalu na wzór chorwackiego. Drugim przyk adem jest ciesz cy si
najd u sz  tradycj  chorwacki festiwal poetycki Goranovo prolje e (którego
pocz tki si gaj  1964 roku), w którym w 2008 roku, znowu za spraw  prywatnej
inicjatywy t umaczki zwi zanej z Katedr  Polonistyki, ur icy ili  Škeljo,
wzi o udzia  kilku wspó czesnych polskich poetów: Piotr Macierzy ski, Maciej
Robert, ukasz Szopa i Robert Król.

Bior c pod uwag  znaczenie obu wspomnianych festiwali, wizytom polskich pisa-
rzy w Chorwacji towarzyszy o godne pozazdroszczenia zainteresowanie mediów –
obecno  pisarzy w programach telewizyjnych i radiowych mediach publicznych,
wywiady dla dzienników i tygodników, publikacja przek adów w czasopismach,
spotkania autorskie ch tnie odwiedzane przez czytelników. Integralnym elementem
wizyt polskich pisarzy w Chorwacji, co nie jest bez znaczenia, by y spotkania ze
studentami polonistyki organizowane na Wydziale Filologicznym.

P O D S U M O WA N I E

Jak zatem podsumowa  i oceni  obecno  polskiej literatury w Chorwacji na
przestrzeni ostatnich dwóch dziesi cioleci? Ma y rynek wydawniczy, niskie na-
k ady, wysokie ceny i ksi ki schlebiaj ce popularnym gustom nie sprzyjaj
„mniej popularnym literaturom”. Wymienione instytucje nierzadko, dzi ki finan-
sowemu wsparciu, umo liwiaj  ukazywanie si  przek adów w formie ksi kowej,
ale jak próbowali my wykaza  – inicjatywa nigdy nie wychodzi od nich. Co
wi cej, chocia  istniej  ma e oficyny, które wybieraj  polskie tytu y, wi kszo
z nich otrzyma a impuls od t umaczy, w przyt aczaj cej wi kszo ci zwi zanych
z Katedr  Polonistyki. Ich entuzjazm w promowaniu polskiej literatury daje si
zaobserwowa  w pracach pro publico bono i w poczuciu odpowiedzialno ci, by
publikowane przek ady zaistnia y w wiadomo ci czytelników poprzez recenzje,
nowe interpretacje i analizy naukowe. Cechuj ce ich zaanga owanie, a tak e
osobiste znajomo ci z pisarzami, za spraw  których ci ostatni od czasu do czasu
goszcz  w Chorwacji, s  warunkami sine qua non istnienia polskiej literatury
w chorwackich przek adach.

Wzi wszy pod uwag  fakt, e aden z chorwackich t umaczy z j zyka polskie-
go nie utrzymuje si  wy cznie z przek adów, a dla zatrudnionych w Katedrze
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Polonistyki priorytetem jest praca dydaktyczna i naukowa – ich zas ugi i wk ad
w konstytuowanie obecno ci polskiej literatury w Chorwacji w ci gu ostatnich
dwóch dekad s  tym wi ksze. Innymi s owy, maj c na uwadze wymienione wa-
runki rynkowe, mody literackie i uwarunkowania zawodu t umacza, mo emy
stwierdzi , e obecno  polskiej literatury w Chorwacji jest nie tylko zadowalaj -
ca, ale i znacz ca.
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The article deals with the presence of Polish literature in Croatia and its availability to the readers.
The authors analyze institutional, publishing and private links required for the perception of Polish
literature and its reception on the Croatian cultural scene.





GOMBROWICZ OBECNY?





W O J C I E C H  S O L I S K I

U n i w e r s y t e t  W r o c a w s k i

GO M B R O W I C Z  W  CZ E C H A C H?

KIEDY W ROKU 2004, W SETN  ROCZNIC  URODZIN WITOLDA GOMBROWICZA I W 35.
rocznic  jego mierci, grupa translatologów rozpoznawa a udzia  t umaczy w wykre-
owaniu jednego z nielicznych a przecie  wyra nych znaków firmowych polskiej
literatury wspó czesnej i jeszcze mniej licznych przyk adów istotnego jej wk adu do
literatury wiatowej, pytanie postawione w tytule tego tekstu by o jak najbardziej
uzasadnione1. Je li niniejsze uwagi na temat form obecno ci polskiego pisarza
w nieodleg ej przestrzennie kulturze literackiej naszych s siadów zza Olzy (a incy-
dentalnie tak e tych z drugiej strony Tatr) potraktowa  jako swego rodzaju kontynu-
acj  tamtej zadumy, to znaku zapytania zapewne nie b dzie mo na usun , ale mo e
uda si  przynajmniej wzi  go w nawias2. Z ca  pewno ci  bowiem do rozwi zania
pozostanie wiele problemów, z których mo e nie najwi kszym jest kwestia oddzia y-
wania na czesk  publiczno  literack  antycypacji poprzedzaj cych wydawnicz
obecno  Gombrowicza w Czechach z uwagi na to, e pierwszy – jak si  zdaje – jego
czeski propagator, Milan Kundera pisa  o sztuce powie ci polskiego pisarza cz sto
i ch tnie, ale przecie  najpierw po angielsku, potem najwi cej po francusku, a wi k-
szo  jego uwag powsta a w czasach, kiedy obecno  tekstowa polskiego pisarza
w kulturze literackiej naszych po udniowych s siadów nie by a mile widziana przez
w adze chocia by dlatego, e nie by a ona dobrze widziana przez w odarzy w brat-
nim PRL-u. Przyjdzie zatem, mi dzy innymi, ustali , kiedy i gdzie czeski czytelnik
móg  w swoim ojczystym j zyku zapozna  si  z tymi fragmentami Les testaments
trahis i z L’art du roman, które po wi ci  autor artu polskiemu pisarzowi, a które
we francuskim oryginale ukaza y si  odpowiednio w 1986 i w 1993 roku.

Warto te  pami ta , e Kunder  w g ównej mierze interesuje Gombrowicz ja-
ko powie ciopisarz – reformator, czo owy przedstawiciel nurtu postproustow-

1 Gombrowicz i t umacze, red. E. Skibi ska, ask, O.W. Leksem, 2004, s. 7.
2 W. Soli ski, Lekcja profesora Bladaczki po czesku wy o ona – o czeskim przek adzie „Ferdydurki”

Witolda Gombrowicza, w: Gombrowicz i t umacze…, s. 117–126.
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skiego, jeden z wa niejszych reprezentantów tak zwanej Europy rodkowej,
wa nego projektu intelektualnego czeskiego pisarza; jako emigrant polityczny,
ale przede wszystkim jako autor powie ci Ferdydurke. A przecie  znacz cy
wp yw na meandry wiatowej recepcji polskiego autora ma jego twórczo
dramaturgiczna. Teatry czeskie i s owackie wystawia y sztuki Gombrowicza
w czasach komunizmu, wyprzedzaj c czeskie przek ady jego prozy, które
mielej zacz y si  pojawia  dopiero po aksamitnej rewolucji. St d te  nie po-

winno dziwi , e niniejsze uwagi podzielone zostan  na dwie zasadnicze cz ci,
z których pierwsza dotyczy  b dzie, zgodnie z chronologi  recepcji, „czeskie-
go” Gombrowicza jako dramatopisarza, druga b dzie prób  odkrywania jego
prozy. Podstaw  do tych rozwa a  stanowi  b dzie eseistyczna zaduma Milana
Kundery, który – zapewne nie wprost – wprowadza w obieg, nie tylko zreszt ,
czeskiej kultury literackiej proz  polskiego autora, kontynuuj c niejako dzia al-
no  Konstantego Jele skiego.

Chc c w roku 2004 opisa  czeski przek ad Ferdydurke, nale a o poszuka  po-
cz tku kszta towania si  recepcji polskiego pisarza na gruncie czeskiej kultury
literackiej, przed i po aksamitnej rewolucji. Owo poszukiwanie prowadzi o
wprost do konstatacji d ugiej nieobecno ci twórczo ci Gombrowicza w przek a-
dach na j zyk czeski w okresie istnienia pa stwa czechos owackiego w jego
dwóch (a mo e – bior c pod uwag  Protektorat Czech i Moraw – nawet w trzech
wcieleniach). Ta nieobecno  by a – tak w okresie mi dzywojennym, wojennym, jak
i w komunistycznej Czechos owacji – najpierw absolutnie zrozumia a, a pó niej
w ró nym stopniu (nie)usprawiedliwiona. Wiele wszak e ju  wtedy by o powodów
do g bokiego zdumienia, bo oto okaza o si , e nieobecno  Gombrowicza w cza-
sach CSRS nie by a tak zupe na, jak mo na by mniema , pami taj c komunistyczne
czasy i cenzur , za  sposób nadrabiania zaleg o ci, szczególnie po aksamitnej rewolu-
cji, dodawa  musia  do zdumienia równie g boki podziw. Od roku 1979 do dzi ,
w rezultacie twórczego wysi ku grupy t umaczy z Helen  Stachov  na czele, wydano
w przek adach na j zyk czeski zasadniczy korpus dzie  Gombrowicza. Przy czym
pojawienie si  dzie  prozatorskich przypada na lata 1994–20073.

Jak ju  wspomniano, wydaje si , e na gruncie czeskim Gombrowicz zadebiu-
towa  jako dramaturg. Pierwsze bowiem pojawi y si  tam: Yvonna, princezna

3 W. Gombrowicz, Denik I, 1953–1956, p el. H. Stachova, M. Švehlik, Praha, Torst, 1994; W. Gom-
browicz, Denik II, 1957–1961, 1961–1966, p el. H. Stachova, E. Sojka, Praha, Torst, 1994; W. Gombro-
wicz, Ferdydurke, z pol. orig. p el. H. Stachova, Praha, Torst, 1997; W. Gombrowicz, Pornografie, z pol.
orig. p el. H. Stachova, Praha, Torst, 1997; W. Gombrowicz, Vzpominky na Polsko, z pol. orig. p el.
I. Mikešova, Olomouc, Periplum, 2001; W. Gombrowicz, Testament: hovory s Dominiquem de Roux,
p ekl. z pol. H. Stachova, „Revolver Revue” sv. 11, Praha, 2004; W. Gombrowicz, Bakakaj, z pol. orig.
p el. H. Stachova, Praha, Academia, 2004; W. Gombrowicz, Trans-Atlantik, p el. H. Stachova, „Revolver
Revue”, Praha 2007; W. Gombrowicz, Kosmos, p el. E. Sojka, Praha, Argo, 2007.
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burgundánská (1969), Svatba (1971) i Opereta (1979)4, które to sztuki (pozornie)
atwiej by o obejrze  w teatrach (np. w Prost jovie czy w Usti na ab ) ni  prze-

czyta . Wielu – nie tylko teatrologów – jest zdania, e dramat (tak e prze o ony
z j zyka obcego) upowszechnia si  zdecydowanie atwiej ni  poezja liryczna,
atwiej nawet ni  proza narracyjna. Dlatego te  nie mo e nas dziwi , i Trans-

-Atlantik pojawi  si  w Czechach du o wcze niej, bo ju  w roku 1982, w przek a-
dzie Ireny Lexovej, jako sztuka teatralna, zaadaptowany na scen  przez Miko aja
Grabowskiego. Nie uda o si  jednak stwierdzi , czy by  w tej postaci kiedykol-
wiek wystawiony na scenie5.

By a te  mowa o tym, e w Czechos owacji Beneša Gombrowicz ju  si  wy-
promowa  nie zd y . Tak e w – ciesz cym si  niewyobra aln  dla mieszka ca
s siedniej Polski swobod  ruchu wydawniczego – Protektoracie Czech i Moraw
nie zabrzmia  jego g os z dalekiej, a przecie  na swój sposób, bliskiej Argentyny.
W warunkach Czechos owacji powojennej, a szczególnie po wygranych przez
komunistów wyborach w roku 1948, nie by o mu dane zdoby  popularno ci ani
za rz dów Gottvalda, ani za Novotnego, ani tym bardziej za czasów Husáka,
podczas tak zwanej normalizacji po praskiej wio nie roku 1968. W tym czasie,
nieobecne oficjalnie w PRL-u dzie o Gombrowicza (mam tu na my li szczególnie
Dziennik), mog o w tak zwanej bratniej, socjalistycznej Czechos owacji, „wzbu-
dza  grzeszn  ideologicznie, bardzo dobrze (na tajnych kompletach?) zakonspi-
rowan , ciekawo  nielicznych czeskich polonistów.” Potwierdzone bibliogra-
ficznie lady recepcji polskiego autora sprowadzaj  si  do kilku jego tekstów
i kilku tekstów o nim6. W obiegu oficjalnym w D jinach polské literatury Karel
Krej i po wi ci  móg  autorowi Ferdydurke kilka akapitów. W obfituj cym
w donios e wydarzenia roku 1968, t umaczka Olga Neveršilová opublikowa a na
amach Sešit  pro Mladou Literaturu wra enia ze spotkania z Gombrowiczem.

W dziesi  lat pó niej pisa  o Gombrowiczu po angielsku Milan Kundera w „The
New York Times Book Reviev”, a jego publikowane w drugiej po owie lat
osiemdziesi tych i na pocz tku lat dziewi dziesi tych teksty stanowi , jak si
wydaje, pocz tek powa nej czeskiej (?!) recepcji twórczo ci polskiego pisarza,
bo przecie  w oczywisty sposób wi cej o Gombrowiczu wiedzie  mogli czescy
emigranci, a szczególnie czytelnicy czeskiej prasy emigracyjnej (np. redagowa-
nego przez, zmar ego przed kilku laty, Pavla Tigrida miesi cznika Sv dectví).

4 W. Gombrowicz, Yvonna, princezna burgundánská, p el. J. Simonides, „Divadlo” 1969, nr 4;
W. Gombrowicz, Opereta, p el. J. Simonides, Praha, Dilia, 1979; W. Gombrowicz, Svatba, p el.
I. Lexova, Praha, Dilia, 1981.

5 W. Gombrowicz, Trans-Atlantik, ze stejnom pol. orig. p el. I. Lexova, dram. M. Grabowski, Pra-
ha, Dilia, 1982 (Informativni edice, sv. 174).

6 W. Gombrowicz, Banket, p el. O. Neveršilova, J. N mec, „Tvar” 1965, nr 7; W. Gombrowicz,
Bankiet, prel. P. Win er, „Slovenske Poh ady” 1970, nr 8; W. Gombrowicz, Z denika: V Pariži,
V Zapadnom Berlinie, p el. P. Win er, „Revue Svetovej Literatúry” 1970, nr 2.
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Po aksamitnej rewolucji cenzura, tak e w przypadku publikacji emigracyjnych,
przestaje by  problemem, pozostaje nim jednak stosunek krajowej publiczno ci
literackiej i, za tym id ca, kwestia dost pno ci do publikacji powsta ych za grani-
c  szczególnie wtedy, gdy s  one pisane w j zyku obcym przez autora, który
w pe ni wiadomie zmienia j zyk artystycznej ekspresji z ojczystego na francu-
ski. Problem jest oczywi cie bardziej skomplikowany (domagaj cy si  osobnego
opracowania) tym bardziej, e Kundera wielokrotnie wyra a podziw dla twórców,
w tym tak e dla Gombrowicza, ale przede wszystkim dla swego rodaka, wielkie-
go kompozytora Leoša Janá ka, za heroiczn  wierno  „ma emu j zykowi”, która
w a ciwie uniemo liwia wiatow  recepcj  jego dzie  operowych.

Jak wspomniano wcze niej, Gombrowicz w Czechach mia  szans  zaistnie
najpierw jako autor sztuk teatralnych wystawianych tu i ówdzie, bo jednak g ów-
nie na prowincji, je li za  w Pradze czy w Brnie, to w teatrach amatorskich lub,
jakby si  powiedzia o dzisiaj, niszowych. Charakterystyczna jest w tym kontek-
cie, tak e ju  wcze niej wspomniana, obecno  adaptacji Trans-Atlantyku, która

stawa a si  w ten sposób swego rodzaju Buchdram , ograniczaj c  „zasi g lektu-
ry” do tak zwanego u ytku wewn trznego. Ten sposób „rozpowszechniania”
w adze tak zwanych bratnich krajów socjalistycznych stosowa y ch tnie, chocia
niezbyt cz sto, bo zapewnia  niewygodnym dzie om „byt bibliograficzny”, sta-
nowi cy rodzaj wygodnego alibi.

Znacznie pó niej zaczyna si  kszta towa  czeska recepcja prozy Gombrowicza
z uwagi na nieobecno  jej czeskich przek adów. Kiedy za  te pojawiaj  si  w drugiej
po owie lat dziewi dziesi tych, mo e wp ywa  na ich poetyk , albo przynajmniej im
towarzyszy , przybywaj ca z Francji i wyartyku owana po francusku, pocz tkowo
emigracyjna, a potem ju  tylko zagraniczna refleksja Milana Kundery.

I

Paradoksalnie znacznie atwiejszy wydaje si  opis obecno ci dzie a teatralnego
Gombrowicza w komunistycznej Czechos owacji chocia by dlatego, e badacz
mo e odwo a  si  do pracy Vlasty Smolákovej Gombrowicz w czeskim teatrze –
jak dot d za ka dym razem: w por  i nie w por . Badacz czeski ma do dyspozycji
wersj  dost pn  w czasopi mie „Divadelní revue”. Redakcja czeskiego periodyku
opatruje tekst uwag , e zosta  on napisany w a nie dla „Pami tnika Teatralnego”7.

Ale nie tylko z uwagi na nieoczekiwan  trafno  motta z Wesela Wyspia skie-
go: „Jak si  wszystko dziwnie plecie / Jak si  wszystko dziwno plecie…” warto

7 V. Smoláková, Gombrowicz w czeskim teatrze – jak dot d za ka dym razem: w por  i nie w por ,
prze . U. Dzier awska-Bukowska, „Pami tnik Teatralny” 2004, nr 1–4; V. Smoláková, Gombrowicz
a eske divadlo (Až dosud pokažde: vhod i nevhod), „Divadelni Revue” 2004, nr 4.
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po wi ci  chwil  drugiej cz ci tytu u tej rozprawy, bo te  rozwa ania autorki
zdominowane s  zadum  nad powa nymi ró nicami czasowymi mi dzy powsta-
niem sztuk Gombrowicza a ich publikacj  i realizacj  sceniczn  tak w Polsce, jak
i Czechach. Nie s  to uwagi nadzwyczaj oryginalne, ale konieczne, poniewa  zna-
kiem szczególnym form obecno ci twórczo ci polskiego autora jest jej znaczne opó -
nienie i nie mniej znaczne upolitycznienie, które t  obecno  utrudnia, o ile nie
uniemo liwia, godz c tym samym w uniwersalizm i ponadczasowo  jego dzie a.

Szanse na zaistnienie sztuk Gombrowicza w repertuarach czeskich teatrów poja-
wiaj  si  na pocz tku lat sze dziesi tych, kiedy to – jak pisze Smolaková – „p kaj
lody izolacji ideologicznej, m ode pokolenie ludzi teatru szybko dorównuje kroku
yciu teatralnemu w wiecie.” W takiej atmosferze, kiedy na scenach europejskich

dominuje teatr absurdu, drog  do Czech toruje Gombrowiczowi wi c cy tam wów-
czas triumfy S awomir Mro ek, tak e Tadeusz Ró ewicz i jeszcze bardziej spó niony
Witkacy. Publikacja szkicu Jana Kotta Witkiewicz i trupy na amach czasopisma
„Divadlo” przypada wprawdzie na rok 19688, ale ju  niestety na okres po inter-
wencji wojsk Uk adu Warszawskiego, mimo tego zd y si  jeszcze ukaza
w kwietniu 1969 w tym e „Divadle” Iwona, ksi niczka Burgunda, której towa-
rzyszy obszerny tekst Krzysztofa Wolickiego Gombrowicz, albo ból odci tej r ki9.
W marcu 1970 „Divadlo” zostaje zamkni te na fali post puj cej „normalizacji”,
mimo to jednak udaje si  na pocz tku lat siedemdziesi tych wystawi Iwon
w dwóch teatrach: w Divadle Ve erní Brno i w inohernim Studio w Usti nad ab .
Nie mo na powiedzie , aby wystawienie sztuki Gombrowicza przynios o tym te-
atrom sukces: Wieczorne Brno wkrótce potem „znormalizowano”, a w Usti nad ab
premier  od derniéry oddzieli o zaledwie dziesi  przedstawie , ale przynajmniej
teatr ocala , bo nie mia  na w asne szcz cie tak zwanego balastu przesz o ci,
który niestety mia  teatr brne ski. W obu wypadkach o niepowodzeniu zadecy-
dowa y raz jeszcze „normalizatorskie” recenzje w miejscowej prasie10.

Post puj ca normalizacja wyp dzi a z czeskich teatrów nie tylko wspó czesn  dra-
maturgi wiatow  i czesk , ale ca  elit  ludzi teatru. Mimo to agencji teatralnej
i literackiej Dilia udaje si , od roku 1972 do jej likwidacji w 1989 roku, wyda
w „informacyjnej” serii (to znaczy w nak adzie nieprzekraczaj cym 80 egzemplarzy)
280 przek adów na j zyk czeski dzie wiatowej dramaturgii, w ród nich Operetk ,
lub, a tak e wspomnian  ju  wcze niej adaptacj  teatraln Trans-Atlantyku.
Tak e Operetka, niemal natychmiast po publikacji, sta a si  przedmiotem zain-

teresowania m odego, „poszukuj cego” morawskiego Hanáckého Divadla. Wp yw na
kszta t jej „kompromisowej” inscenizacji, w male kim Prost jovie w roku 1980,

8 J. Kott, Witkiewicz a mrtvoly, „Divadlo” 1968, nr 10.
9 K. Wolicki, Witold Gombrowicz aneb bolest v u iznute paži, p el. J. Simonides, „Divadlo” 1969, nr 4.
10 hbk, Princezna se zpozdila, „Brn nsky ve ernik” 3 II 1972; J. Holy, Yvonna, princezna burgund-

ánská, „Pr boj” 1 II 1974.
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mia a zapewne nie tylko opinia w adz o ambitnym zespole uprawiaj cym teatr
autorski pe en nieuchwytnej, poetyckiej atmosfery, ale te  – a to ju  fatalnie –
niepo danych skojarze , jak równie  o twórczo ci i „nieokre lonym” statusie
politycznym autora sztuki. Krn brny zespó  teatru w czono w struktury Pa -
stwowego Teatru w Brnie, a sztuki Gombrowicza, które zosta y zes ane do te-
atrów amatorskich, znajduj  tam nieoczekiwanie (równie  dla w adz) uwa nego
czytelnika w osobie Petra Lébla, wtedy szesnastolatka, dzi  ju  od dawna nie y-
j cego, po miertnie uznanego przez dawnych oponentów za artyst  genialnego.
Zanim jednak dwie jego inscenizacje lubu ujrz wiat a rampy ju  po aksamitnej
rewolucji w roku 1991, sztuki Gombrowicza wróc  po d ugiej przerwie na cze-
skie sceny w roku 1987 i to od razu na trzy ró ne sceny: Iwona do amatorskiej
i awangardowej praskiej Lucerny, ale te  do Teatru Polskiego w Czeskim Cieszy-
nie, gdzie grano j  po polsku, a Operetka, pierwszy raz (i nie wiadomo czy wypa-
da si  z tego powodu martwi , czy cieszy ) do „betonowej” inohry Petra Bezr-
u a w Ostrawie. Tak czy inaczej wszystkie te, z gruntu odmienne, inscenizacje
wa ne s  przede wszystkim jako sygna  powrotu do ycia czeskiej dramaturgii.

Wp yw na kszta t wspomnianych wy ej inscenizacji lubu dokonanych przez
Petra Lébla mia a publikacja w roku 1988, w przek adzie na wspó czesn  czesz-
czyzn , Warszawianki i Wesela Wyspia skiego. W tomie tym zawarto bowiem
tak e s ynny list Gombrowicza do K pi skiego, w którym autor lubu wyra a
swoj  krytyczn  opini  na temat Wesela.

Nie bez znaczenia jest tak e, zarysowuj ce si  od pocz tku 1989 roku, o ywie-
nie niezale nych inicjatyw obywatelskich i artystycznych. Na jego fali Petr Lébl
doprowadzi  9 listopada 1989 roku do czeskiej prapremiery Wesela. W tydzie
pó niej aksamitna rewolucja sta a si  faktem. Do znanej formu y Hrabala, e by a
ona dzie em dzieci, doda  mo na tak e: i ludzi teatru. W ten sposób Wesele Wy-
spia skiego utorowa o drog  na sceny czeskie lubowi Gombrowicza. Ta, do
niedawna jeszcze bardzo problematyczna z politycznego punktu widzenia, sztuka
zosta a w listopadzie 1991 roku wystawiona w odst pie trzech dni pod dwoma –
synonimicznymi – tytu ami: Svatba i S atek w Divadelním studio DAMU Disk
w Pradze i w Hanáckim divadle w Brnie. Recenzje z obu tych realizacji wyra nie
wskazuj , e wprawdzie dramaty Gombrowicza przesta y by  – notabene nie
tylko w Czechach – spraw  polityczn , ale nie przesta y by  spraw atw  do
realizacji. Pojawienie si  w roku 1994 czeskiego przek adu Dziennika, a tak e
sukcesywne uzupe nianie czeskiej recepcji dramatopisarstwa Gombrowicza
o syntetyczne, teoretyczne i historyczne prace teatrologiczne, tak e o charakterze
akademickim, umieszczaj ce „spó nionego”, skrajnie wcze niej upolitycznianego
autora w szerszym kontek cie dramatu wiatowego, pozwol  uczyni  jego te-
atraln  obecno  w Czechach by  mo e mniej polityczn , ale zapewne nie mniej
problematyczn . Szczególnie wa na wydaje si  tutaj praca Ireny S awi skiej
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Divadlo v sou asném myšlení, opatrzona wst pem Ivo Osolsob , w której autorka
tak e dramaty Gombrowicza postrzega w wietle koncepcji Praskiej Szko y
Strukturalnej, czy ksi ka Františka Všeti ki, Stavba dramatu, w której autor,
pisz c o kszta cie kompozycyjnym dramatu s owia skiego, zwraca uwag  na
rozwi zania zastosowane w tym zakresie przez Gombrowicza11.

Jednak e dalsze czeskie dole i niedole – spó nionego, wprowadzanego na czeskie
sceny w towarzystwie równie spó nionych i upolitycznionych Wyspia skiego,
Witkacego i Mro ka – dramatu Witolda Gombrowicza to temat na osobne studium.

I I

Na wst pie tej cz ci przyjdzie jeszcze raz powróci  do Gombrowicza i t umaczy,
by przypomnie  wyra on  tam intuicj , e zaduma Kundery nad kunsztem powie-
ciopisarskim Gombrowicza w Sztuce powie ci mog a wp yn  na poetyk  przek a-

du Ferdydurke na j zyk czeski. Kundera proponuje tam, jak pami tamy, odczytanie
twórczo ci Gombrowicza w g ównym nurcie przemian sztuki powie ciowej, przy
wykorzystaniu w asnego klucza rodkowoeuropejskiego. Wtedy ów klucz zosta
potraktowany jako poszukiwanie kontekstu interpretacyjnego, którym móg by
pos u y  si  ówczesny, zreszt  nie tylko, czeski czytelnik prozy Gombrowicza. Ten
czytelnik, który dociera  do niej ze znacznym opó nieniem i bez autorskiego klucza
interpretacyjnego. Na ró norodne konsekwencje p yn ce z korzystania z tego klu-
cza dla czytelnika polskiego zwraca  swego czasu uwag  Janusz S awi ski, wska-
zuj c przy okazji na nowe mo liwo ci gombrowiczologii12. Mo na zasadnie do-
mniemywa , i  takie w a nie nowe mo liwo ci stwarzaj  uwagi autora artu.

W napisanej w roku 1986 po francusku Sztuce powie ci13 ojczyzn  tej formy
narracyjnej czyni Kundera Europ . Istota zabiegów twórczych powie ciopisarza
sprowadza  si  ma, w jego opinii, do ukazania cz owieka dzia aj cego, zgodnie
z przytoczon  my l  Dantego, mówi c , e podejmuj cy dzia anie cz owiek ob-
jawia obraz samego siebie. Taki te  ma by  powód tego, e:

Musil, Broch czy Gombrowicz bez enady dziel  si  we w asnych powie ciach swoimi
prywatnymi uwagami. Bohater powie ci nie jest wiernym odbiciem istoty ywej. Jest istot
wyobra niow . Do wiadczalnym ego (s. 34).

11 I. S awi ska, Divadlo v sou asnem myšleni, uv. I. Osolsob . Praha, Naklad Studia Ypsilon, 2002;
F. Všeti ka, Stavba dramatu. O kompozi ni poetice ruskeho, polskeho a slovenskeho dramatu, Olo-
mouc, Universita Palackeho, 1996.

12 Por. J. S awi ski, Sprawa Gombrowicza, w: tego , Teksty i teksty, Kraków, Universitas, 2000,
s. 152–159.

13 M. Kundera, Sztuka powie ci. Esej, prze . M. Bie czyk. Warszawa, Czytelnik, 1991 (wszystkie
cytaty pochodz ce z tej ksi ki oznaczono w tek cie numerem strony).
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Dla Kundery Ferdydurke i Lochy Watykanu to przyk ady buntu XX-wiecznej
powie ci przeciw spadkowi XIX stulecia. Powie  niedawno minionego wieku nie
mo e wróci  do, jak to okre la, Cervantesowskiej gospody. W tej sytuacji Gide
i Gombrowicz, chc c pogodzi  XIX-wieczne do wiadczenie realizmu z gr  w nie-
prawdopodobne zbiegi okoliczno ci, nie mog  tego czyni  niewinnie. Pos uguj  si
zatem artem, ironi , parodi  cho by dlatego, e jak powiada dalej pisarz:

U swoich pocz tków powie  europejska by a rozrywk  i wszyscy prawdziwi powie ciopisarze
t skni  za ni ! Zreszt  rozrywka nie wyklucza bynajmniej powagi […]. Zwi zek frywolnej formy
i powa nego tematu ujawnia nasze dramaty (zarówno te, które wydarzaj  si  w naszych ó kach,
jak te, które odgrywamy na wielkiej scenie dziejów) w ich przera aj cej znikomo ci (s. 79).

A przecie  decyduj ce znaczenie mo e mie  dla czeskiej lektury bardzo spó -
nionego w recepcji Gombrowicza umieszczenie go (obok Kafki, Haška, Musila,
Brocha) w ród czo owych przedstawicieli powie ciopisarstwa rodkowoeuropej-
skiego. W ten sposób, w ramach Kunderowskiej koncepcji Europy rodkowej,
Gombrowicz staje si  jednym z dwudziestowiecznych buntowników przeciwko
przemo nej sile baroku, który przez ca y wiek XVIII a  do wieku XIX

narzuca pewn  jedno  temu wielonarodowemu, z pocz tku policentrycznemu obszarowi
o ruchomych i nieokre lonych granicach […]. W XX wieku bunt. Najt sze umys y (Freud,
powie ciopisarze) nadaj  warto  temu, co przez stulecia pozostawa o niedoceniane czy nie-
znane: demistyfikatorskiej, racjonalnej przenikliwo ci; poczuciu rzeczywisto ci; powie ci.
Ten bunt sytuuje si  dok adnie po przeciwnej stronie rewolty modernizmu francuskiego: an-
tyracjonalistycznego, antyrealistycznego, lirycznego (spowoduje to wiele nieporozumie ).
Plejada wielkich powie ciopisarzy europejskich: Kafka Hašek, Musil, Broch, Gombrowicz;
ich niech  do romantyzmu; ich mi o  powie ci przedbalzakowskiej i ducha liberty skiego
(Broch interpretuj cy kicz jako spisek monogamicznego purytanizmu przeciwko wiekowi
O wiecenia); nieufno  wobec Historii i upojenia przesz o ci ; modernizm pozbawiony z u-
dze  awangardy (s. 102).

Owa buntowniczo  Gombrowicza nie ma jednak, w ocenie Kundery, cech tak
charakterystycznej dla wszelkiej awangardy negacji wszystkiego, co stare. Pisz c
o sztuce nowoczesnej, nowoczesnym wiecie, wreszcie o byciu nowoczesnym,
czeski autor uznaje Ferdydurke za „najbardziej ol niewaj ce obna enie archetypu
nowoczesno ci.” Przy czym pragnienie bycia nowoczesnym jest w jego opinii

archetypem, to znaczy g boko w nas zakorzenionym, irracjonalnym nakazem, form  naci-
sku, której tre  zmienia si  i pozostaje nieokre lona: jest nowoczesne to, co podaje si  za
nowoczesne i za takie jest uznane. Matka M odziakowa z Ferdydurke popisuje si  jako jed-
nym z objawów nowoczesno ci „jawnym chodzeniem do pewnej zakonspirowanej ubikacji”
(s. 111–112).

Wyja niaj c swoje rozumienie sztuki nowoczesnej i nowoczesnego wiata,
Kundera odró nia zafascynowanego nowoczesno ci  Apollinaire’a (i towarzy-
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sz cych mu i po nim nast puj cych Majakowskiego, Légera, futurystów, awan-
gardystów) od znajduj cego si  po przeciwnej stronie Kafki, dla którego wiat
nowoczesny jest labiryntem, w którym cz owiek si  gubi:

Modernizm antyliryczny, antyromantyczny, sceptyczny, krytyczny. Obok Kafki i po nim:
Musil, Broch, Gombrowicz, Beckett, Ionesco, Fellini… W miar  jak zanurzamy si  w przy-
sz o , spadek po „modernizmie antynowoczesnym” nabiera wielko ci (s. 112).

Warto zauwa y , i  dopiero w takim rozumieniu nowoczesno ci Gombrowicz
postrzegany jest jako dramatopisarz czy szerzej (bior c pod uwag  Felliniego) –
twórca sztuk widowiskowych, nie za  tylko powie ciopisarz, jak to by o wcze niej.

W Sztuce powie ci Gombrowicz pojawia si  tak e wtedy, kiedy Czech wyja-
nia, dlaczego nie pos uguje si  przymiotnikiem „radziecki”. Dzie o polskiego

pisarza, podobnie jak proza Tomasza Manna, ma dowodzi , e Polaków i Niem-
ców sta  na krytyczny stosunek do „ducha germa skiego” czy tradycyjnie rozu-
mianej „polsko ci”. Taki stosunek Rosjan do „rosyjsko ci” jest dla Kundery nie
do pomy lenia.

Nie u ywam tego przymiotnika. Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich: „cztery
s owa, cztery k amstwa” (Castoriadis). Naród radziecki: leksykalny parawan, maj cy pokry
zapomnieniem wszystkie zrusyfikowane narody Imperium. Poj cie: „radziecki” odpowiada
nie tylko agresywnemu nacjonalizmowi Wielkiej Rosji komunistycznej, lecz tak e narodowej
t sknocie dysydentów. Pozwala im wierzy , e Rosja (Rosja prawdziwa) jest, na mocy jakie-
go  cudownego zdarzenia, nieobecna w Pa stwie zwanym radzieckim i e trwa nadal, poza
wszelkimi oskar eniami, jako nietkni ta, niepokalana istota. wiadomo  niemiecka: wstrz -
ni ta, pe na winy po czasach nazizmu; Tomasz Mann: okrutne podwa enie ducha germa -

skiego. Dojrza o  kultury polskiej: Gombrowicz rado nie smagaj cy „polsko ”. Dla Rosjan
rzecz  nie do pomy lenia jest smaga  „rosyjsko ”, istot  niepokalan . adnego w ród nich
Manna, adnego Gombrowicza (s. 117).

Jeszcze wi cej uwagi po wi ca Gombrowiczowi Kundera w napisanym po
francusku w roku 1993 dziewi ciocz ciowym eseju zatytu owanym Zdradzone
testamenty (1993)14. Najpierw autor lokuje Gombrowicza w ród tych pisarzy,
którzy – w jego opinii – otwarcie inspirowali si Gargantu  i Pantagruelem,
odwo ywali si  do tej powie ci, a w czaj c w histori  powie ci, uznawali „j  za
kamie  w gielny tej historii”.

Postrzega on przy tym powie  europejsk  jako zjawisko ponadnarodowe:
swego rodzaju sztafet  pokoleniow .

Podczas ró nych faz powie ci inicjatyw  przejmowa y, niczym w biegu sztafetowym, ró -
ne narody: najpierw W ochy z wielkim prekursorem Boccacciem; pó niej Francja Rabela-
is’go; pó niej Hiszpania Cervantesa i powie ci otrzykowskiej; XVIII wiek wielkiej powie ci

14 M. Kundera, Zdradzone testamenty. Esej, z francuskiego prze . M. Bie czyk, Warszawa, PIW,
1996 (wszystkie cytaty z tej ksi ki oznaczono w tek cie numerem strony).
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angielskiej z niemieckim udzia em, pod jego koniec, Goethego; wiek XIX, który ca y nale y
do Francji, przy wkroczeniu w ostatnim trzydziestoleciu powie ci rosyjskiej i, wkrótce po-
tem, powie ci skandynawskiej. Pó niej wiek XX i jego rodkowoeuropejska przygoda wraz
z Kafk , Musilem, Brochem i Gombrowiczem…(s. 31).

Histori  przemian powie ci europejskiej prezentuje Kundera w trzech ods o-
nach. Wielkie, jak je okre la, dzie a modernizmu traktuje jako rehabilitacj  od-
s ony pierwszej:

Najwi ksi powie ciopisarze okresu postproustowskiego, my l  zw aszcza o Kafce, Musi-
lu, Brochu, Gombrowiczu, z mojego pokolenia o Fuentesie, byli niezwykle wra liwi na nie-
mal zapomnian  estetyk  powie ci, poprzedzaj c  wiek XIX: w czyli oni do sztuki powie ci
refleksj  eseistyczn ; nadali kompozycji swobod ; wywalczyli prawo do dygresji; natchn li
powie  duchem niepowagi i zabawy; zrezygnowali z dogmatów realizmu psychologicznego,
tworz c postacie bez ch ci rywalizacji (na podobie stwo Balzaka) z urz dem stanu cywilne-
go; a zw aszcza przeciwstawili si  obowi zkowi udzenia czytelnika, e uczestniczy w czym
rzeczywistym: obowi zkowi, który rz dzi  bezwzgl dnie ca  drug  ods on  powie ci.

Celem rehabilitacji zasad powie ci z pierwszej ods ony nie jest powrót do takiego czy in-
nego stylu retro ani te  naiwne odrzucenie powie ci dziewi tnastowiecznej. Cel tej rehabili-
tacji jest bardziej ogólny: ponownie zdefiniowa i poszerzy samo poj cie powie ci; przeciw-
stawi  si redukcji dokonywanej przez powie ciow  estetyk  XIX wieku; wprowadzi  do je-
go podstaw wszelkie historyczne do wiadczenie powie ci (s. 70).

Kundera wpisuje te  Gombrowicza w swoist , powie ciow  „arytmetyk  emi-
gracji”, nie tylko zreszt  polskiej, ale to w a nie w kontek cie naszej emigracji
uwagi Czecha nabieraj  szczególnego znaczenia ze wzgl du na jego zdystanso-
wane czasowo i przestrzennie spojrzenie z boku. I tak w ramach owej arytmetyki
wylicza mi dzy innymi, e

Józef Konrad Korzeniowski […] prze y  siedemna cie lat w Polsce (i na wygnaniu z rodzin
w Rosji), reszt ycia w Anglii (b d  na angielskich statkach). Jego j zykiem pisarskim sta
si  angielski; angielska jest te  tematyka jego powie ci. Jedynie uczulenie na Rosj  (ach,
biedny Gide nie umiej cy poj  tajemniczej awersji Conrada do Dostojewskiego!) jest la-
dem jego polsko ci (s. 86).

Ka dy z emigrantów wymienionych przez autora (pozostali to: Vladimir Nabo-
kov, Kazimierz Brandys i czeski pisarz Bohuslav Martinu) inaczej reaguje na
emigracj  i kraj ojczysty, ale bodaj najbardziej tajemnicza wydaje si  Kunderze
w a nie postawa autora Trans-Atlantyku, który:

prze y  trzydzie ci pi  lat w Polsce, dwadzie cia trzy lata w Argentynie, sze  lat we Fran-
cji. Pisa  móg  jednak tylko po polsku i bohaterowie jego powie ci s  Polakami. W 1964 ro-
ku, gdy przebywa  w Berlinie, otrzyma  zaproszenie do Polski. Waha  si , lecz ostatecznie
odmówi . Jego cia o spoczywa wVence (s. 85).

Cz sto rozmy lam o Gombrowiczu w Berlinie. O jego odmowie z o enia wizyty w Polsce.
Nieufno  wobec komunistycznego re ymu, który wówczas w niej panowa ? Nie s dz : polski
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komunizm by  ju  w stanie rozk adu, ludzie ze wiata kultury nale eli niemal wszyscy do
opozycji i pewnie uczyniliby z wizyty Gombrowicza tryumfalne wi to. Prawdziwe przyczy-
ny odmowy musia y by  egzystencjalne. I nie do przekazania. Nie do przekazania, bo zbyt
bolesne dla innych. S  rzeczy, o których mo na tylko milcze  (s. 87–88).

Zapewne dla Kundery nie jest Gombrowicz Niekochanym dzieckiem rodziny,
jak Leoš Janá ek, bohater – napisanego po francusku w roku 1993 – eseju pod
tym tytu em, ale mo na bez ryzyka orzec, i  Gombrowicz jest „inaczej kochanym
dzieckiem” swego kraju ojczystego, który – z wzajemno ci  – darzy  uczuciem
nieprostym. W tym przypadku do arytmetyki emigracji doda  trzeba tak e pro-
blemy recepcji wiatowej dzie  zrodzonych na kulturowym gruncie tak zwanych
ma ych narodów. W przekonaniu Kundery o ile spó nione uznanie dla Brocha,
Musila, Gombrowicza i w pewnej mierze Bartóka jest rezultatem katastrof histo-
rycznych (takich jak nazizm czy wojna), o tyle w przypadku Janá ka roli kata-
strofy podj  si  w pe ni jego ma y naród:

Ma e narody europejskie, skryte za niedost pnymi j zykami (ich yciem, ich histori , ich
kultur ), s  bardzo s abo znane; s dzi si  ca kiem naturalnie, e na tym polega ich zasadnicze
kalectwo, stoj ce na przeszkodzie mi dzynarodowemu uznaniu ich sztuki. A jest wprost na
odwrót: sztuka ta jest okaleczona, gdy  wszyscy (krytyka, historiografia, krajanie oraz cu-
dzoziemcy) wklejaj  j  na wielkie zdj cie rodziny narodowej i nie pozwalaj  go opu ci .
Gombrowicz: bez adnej korzy ci (równie  bez znajomo ci rzeczy) jego cudzoziemscy ko-
mentatorzy wychodz  ze skóry, eby wyja ni  jego dzie o poprzez rozwa ania o polskiej
szlachcie, o polskim baroku itd., itd. […] „polonizuj ” je, „repolonizuj ”, spychaj  w ty ,
w ma y kontekst narodowy. Jednak e to nie znajomo  szlachty polskiej, lecz znajomo  mo-
dernistycznej powie ci wiatowej (a wi c znajomo wielkiego kontekstu) u wiadomi  mo e
nowo  przeto i warto  powie ci Gombrowicza (s. 60).

Wracaj c jeszcze raz do tej, nurtuj cej przecie  tak e autora osobi cie, problematy-
ki w cz ci dziewi tej i ostatniej Zdradzonych testamentów, zatytu owanej Tu nie
jeste  u siebie, mój drogi, Kundera kolejny raz utwierdza si  w przekonaniu, e
„warto  i sens dzie a mog  by  oceniane tylko w wielkim kontek cie mi dzynaro-
dowym” i podobnie jak wielu pisarzy-emigrantów (mi dzy innymi Czes aw Mi osz
czy Vladimir Nabokov) podkre la, e atwiej w tym wzgl dzie francuskiemu surreali-
cie, autorowi „nouveau roman” czy XIX-wiecznemu naturali cie, niesionym „przez

swoje pokolenie, przez powszechnie znany w wiecie ruch artystyczny, a ich program
estetyczny poprzedza, by tak rzec, ich dzie o.” Tym razem przedmiotem uwagi Kun-
dery nie jest Jana ek, ale w a nie Gombrowicz, którego sytuacja egzystencjalna,
j zyk, w którym pisze, nie u atwia bynajmniej zrozumienia jego estetyki.

Na stronach 225–227 Zdradzonych testamentów znajdzie czytelnik swego ro-
dzaju hymn pochwalny na temat powie ci Ferdydurke, którego przytaczanie tu
w ca o ci zaj oby zbyt wiele miejsca. Trzeba jednak doda , i  te uwagi, a tak e
te zacytowane, mo na by o przeczyta  po ich „autorskim przepisaniu” na j zyk
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czeski, najpierw w roku 2005 w czasopi mie „Host” a nast pnie w roku 2006
w edycji ksi kowej. Chronologicznie rzecz ujmuj c, równie  one – spó nione,
mog  dla czeskiego czytelnika stanowi  swego rodzaju, tak e spó nione, pos o-
wie do lektury przek adów prozy Gombrowicza. Warto zauwa y , e owym prze-
k adom, starannym i porz dnie wydanym, nie towarzyszy jednak niemal adna
tak zwana translatorska obudowa paratekstowa, która mog aby stanowi  dla czy-
telnika rodzaj tego, co Anton Popovi  okre la  mianem „instrukcji odbiorczej”.
Naturalnymi, by tak rzec, wiadectwami recepcji s  recenzje krytycznoliterackie
dzie a literackiego. One to w a nie musz  pe ni  dla czytelnika czeskiego wspo-
mniane wy ej „instrukcje obs ugi” dzie a Gombrowicza. Nie sposób naturalnie
omówi  ich wszystkich szczegó owo, tym bardziej e ich liczba ro nie. Czy
Gombrowicz ma szanse sta  si  w Czechach autorem poczytnym, trudno na ich
podstawie odpowiedzie . Niemal wszyscy autorzy uwa aj  za stosowne zaryso-
wa  i przybli y  sylwetk  polskiego autora. Niemal wszyscy podkre laj  opó nienie,
z jakim jego proza pojawi a si  w Czechach. Niektórzy przypominaj  trudn , wybo-
ist  drog , jak  ta proza, a szczególnie Dziennik, przeby a, zanim mog a ukaza  si
tak e w Polsce15. Jednak e z przyj tego tu punktu widzenia, najbardziej interesuj ce
wydaje si  stwierdzenie, e powy ej przytoczone uwagi Milana Kundery istotnie
mia y szans  wp yn  na recepcj  krytycznoliterack  dzie a Gombrowicza w Cze-
chach. Przy czym ostrzega si  jednocze nie przed zniewalaj c  moc  Gombrowi-
czowskiej sztuki autointerpretacji, która pozostawia jednak czytelnikowi o wiele
wi cej – gro cej zupe nym zagubieniem si  – swobody ni  pozostawia mu tak e
bardzo bieg y w sztuce autointerpretacji autor Sztuki powie ci. A skoro ju  o tym
mowa, to bior c pod uwag  z o on  sytuacj  recepcji twórczo ci Kundery w kraju
ojczystym – szczególnie po jego decyzji o zmianie j zyka literackiej ekspresji, któr
to decyzj Zdradzone (notabene) testamenty maj  zapewne jako  wyt umaczy . Mo -
na odnie  wra enie, e Kundera, oddaj c si  trudnej „arytmetyce emigracji”, szuka
przede wszystkim rozwi zania dla siebie samego.

Czeska recepcja prozy Witolda Gombrowicza to wprawdzie rodzaj p odu prze-
noszonego o wiele za d ugo, przecie  jednak powstaje, przy wspó udziale pol-
skich g osów, dobiegaj cych do czeskiego odbiorcy nie tylko z Polski (mam na
my li teksty po wi cone Gombrowiczowi obecne w czeskich wyborach esejów
Aleksandra Fiuta i Gustawa Herlinga-Grudzi skiego)16. Czy kierunek, jaki stara

15 Polski czytelnik tych recenzji mo e si  tak e dowiedzie , e oto nieoczekiwanie sojusznikiem
autora Zdradzonych testamentow w dziele promowania tworczo ci autora Kosmosu sta  si  tak e
Bruno Schulz, ktorego, powsta e w roku 1938, uwagi na temat Ferdydurke opublikowa o na swych
amach czeskie czasopismo „Tvar” w numerze 13 z 2004 roku.

16 A. Fiut, V Europ , ili…(eseje nejen o polské literatu e), úv. slovo V. Burian, z pol. orig. p el.
V. Burian, P. Zav elová, Olomouc, Votobia, 2001; G. Herling-Grudzi ski, Hodina stin , aut. výbor
z pol. orig. p el. H. Stachová, Praha, Torst, 1999.
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si  jej nada  oddalony, tak e j zykowo, ale ju  przecie  tylko z w asnego wyboru,
emigracyjny Milan Kundera, ma szans  zdominowa  j  tak, jak Gombrowiczowi
uda o si  zdominowa  recepcj  polsk , trudno powiedzie . Przek adom prozy
Gombrowicza na j zyk czeski nie towarzysz  rozbudowane parateksty translator-
skie, ale coraz wi cej jest recenzji w czasopismach tak e internetowych. Wszak e
to, co wydaje si  o wiele wa niejsze, to g bsza refleksja, by tak rzec, rodzimego
chowu, jak  prezentuj  na przyk ad ksi ki Michala Ajvaza, który w swoich
studiach teoretycznoliterackich zawartych w tomie Tajemniczo  ksi ki i Mi dzy
znakiem a pró ni  analizuje autotematyczn  proz  diariuszow  polskiego autora
i stawia jego dzie o obok dokona  Rainera Marii Rilkego i Itala Calvino17.
Oswajanie Gombrowicza w Czechach wchodzi w faz  dojrza o ci.

Dr hab. Wojciech Soli ski, prof. Uniwersytetu Wroc awskiego, Uniwersytet Wroc awski, Instytut
Filologii Polskiej, Zak ad Teorii Literatury. Autor rozpraw z zakresu translatologii, recepcji literatury;
t umacz. Ksi ki: Przek ad artystyczny a kultura literacka; Kszta ty obecno ci. Recepcja pisarstwa
Umberto Eco w polskiej kulturze literackiej. Prze o y  m.in. Umberto Eco, W poszukiwaniu j zyka
uniwersalnego.

G O M B R O W I C Z  I N  T H E  C Z E C H  R E P U B L I C ?

The aim of this text is to examine the perception of Witold Gombrowicz’s works in Czech literary
culture through the country’s history. The author starts with the publication of Ferdydurke, whose
translation, at least theoretically, might have been published in the Protectorate of Bohemia and
Moravia. Then, he alludes to the communist period in Czech history when some of Gombrowicz’s
plays were staged in local theatres. Finally, he describes the times of the Velvet Revolution and the
split of Czechoslovakia into two independent countries, which coincided with the publication of the
essential part of Gombrowicz’s literary legacy, including Diaries. In the second part of the paper, the
author tries to define in what way Milan Kundera’s essays anticipated and accompanied the publica-
tion of Gombrowicz’s writing in the Czech Republic.

17 M. Ajvaz, Tajemstvi knihy, Brno, Petrov, 1997; M. Ajvaz, P íb h znak  a prazdna, Brno, Druhe
m sto, 2006.



C R I S T I N A  G O D U N

U n i w e r s y t e t  w  B u k a r e s z c i e

GO M B R O W I C Z  O C Z Y M A  RU M U N Ó W

BARDZO TRUDNO JEST MÓWI  O GOMBROWICZU, NIE UCIEKAJ C SI  POD WIADOMIE
do banalnych uproszcze , nawet je eli, zdaj c sobie spraw  z zagro enia, u yje-
my drobnego sita do odfiltrowywania wszystkich oklepanych, literackich komu-
na ów i subiektywnych ocen odbiorcy. Gombrowicz – ten, który sam nieustannie
tworzy  si  w trakcie pisania1, tworzy si  nadal, nawet po tym, jak jego fizyczne
istnienie dobieg o kresu. Jego dzie a wci  wzbudzaj  uznanie, odkrywamy
w nich ci gle co  nowego: Gombrowicz – pisarz op tany lub mo e po prostu
zafascynowany anormalno ci ; Gombrowicz – niszczyciel skamienia ych form
i mitów o Polsce; Gombrowicz – przeciwnik despotyzmu kultury oraz Gombro-
wicz – kontestator spo ecznej dominacji t umi cej twórcze przejawy indywiduali-
zmu jednostki. Rumu ski czytelnik móg  zapozna  si  z jego twórczo ci  dopiero
w roku 1988. Wówczas, nieistniej ce ju  wydawnictwo Univers wysz o z inicja-
tyw  opublikowania fragmentów Dziennika i sztuk teatralnych, a nast pnie rów-
nie  powie ci pisarza, prezentuj c szerokiej publiczno ci wyj tkow  próbk  lite-
ratury uniwersalnej, znanej dotychczas w skiemu gronu rumu skiej inteligencji
g ównie z przek adów na j zyk francuski. Od chwili ukazania si  rumu skiej
wersji zbioru Dziennik. Teatr w doskona ym t umaczeniu Olgi Zaicik Gombro-
wicz przedostaje si  do wiadomo ci rumu skich czytelników, fascynuj c, pro-
wokuj c, intryguj c, podburzaj c, budz c reakcje, jakie wywo ywa a twórczo
tego pisarza wsz dzie tam, gdzie by a publikowana. Zosta  on uznany za prekur-
sora literatury absurdu, wra liwego obserwatora rzeczywisto ci i niezmordowa-
nego przeciwnika jakichkolwiek nieautentycznych zachowa  w yciu, spo ecze -
stwie czy relacjach mi dzyludzkich. Dopiero osiem lat pó niej, w 1996 roku,
kiedy ukaza  si  przek ad pierwszej i najg o niejszej powie ci pisarza Ferdydurke,

1 Aluzja do komentarza W. Gombrowicza umieszczonego w Testamencie na temat powie ci Ko-
smos, o której mawia , e jest to „powie , która sama si  tworzy w trakcie pisania” – w: W. Gom-
browicz, Testament, Warszawa, Res Publica, 1990, s. 92.
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sta o si  jasne, e ten, którego wewn trzny g os gwa townie popycha , by by
niezwyk ym, oryginalnym, wymy lnym, mia ym2, stara  si  w yciu konse-
kwentnie demaskowa  nieautentyczne ludzkie postawy, demitologizowa  arche-
typowe, anachroniczne przejawy kultury oraz podwa a  mity narodowe kr ce
niezmordowanie wokó  romantycznych idei polskiego mesjanizmu czy te  pol-
sko ci idealnej.

U róde  pomys u naszkicowania tekstu o twórczo ci Witolda Gombrowicza
w kontek cie jej odbioru w Rumunii le  dwie odr bne optyki. Pierwsza, repre-
zentowana jest przez zawodowych krytyków, o których Gombrowicz mawia
z niesmakiem, e interpretuj  jego twórczo  bez wyobra ni, wy cznie przez
pryzmat tradycji historycznoliterackich, co prowadzi do nieuchronnego skatalo-
gowania go jako eksponatu pewnej konwencji. Przy ka dej okazji wyra a  obaw , e
jego twórczo  jest czytana w sposób „zbyt w ski i powierzchowny”3, i  zawsze b d
czytelnicy, o mielaj cy si  „o wieca  autora” w zakresie kwintesencji jego twórczo-
ci. Drugi punkt widzenia tworz  zwykli czytelnicy oraz ich komentarze na temat

twórczo ci Gombrowicza zamieszczane na nieautoryzowanych, dyletanckich
forach. Ten drugi obszar zawiera kilka najciekawszych opinii otwarcie publiko-
wanych w sieci, na najcz ciej odwiedzanych rumu skich blogach.

Zdanie, którym Ion Petric , t umacz czterech powie ci Gombrowicza oraz pro-
fesor literatury polskiej na Uniwersytecie w Bukareszcie, rozpocz  zwi z e, ale
znakomite pos owie do pierwszej powie ci Gombrowicza Ferdydurke, jest równie
prawdziwe, co prowokuj ce: „Istniej  pisarze, którzy zdobywaj  czytelnika ju
od pierwszej ksi ki, inni musz  ca e ycie walczy  o to, aby go do siebie prze-
kona . Witold Gombrowicz nale a  do tej drugiej grupy”4. Pierwsze zdanie
wzbudza ciekawo  czytelnika, który na kolejnych sze ciu stronach artyku u,
znacz co zatytu owanego: Witold Gombrowicz pomi dzy terrorem formy a obse-
sj  zaistnienia, odkrywa klucz do zrozumienia Gombrowiczowskiego wszech-
wiata. Nie na darmo autor pos owia jest uwa any za jednego z najlepszych ko-

mentatorów twórczo ci autora Ferdydurke w przestrzeni rumu skoj zycznej.
Wysi ki rumu skiego polonisty, aby zdemaskowa  wszech wiat Gombrowiczow-
skiej twórczo ci i wyt umaczy  nak adaj ce si  na siebie semantyczne warstwy
narracji pisarza, by y podejmowane równie  w pos owiach do kolejnych trzech
znakomitych t umacze : Trans-Atlantyku (Univers, 1999), Pornografii (Univers,
1999) i Kosmosu (Univers, 2000). Jemu równie  zawdzi czamy wnikliwe eseje,
które z olbrzymi  doz  wra liwo ci estetycznej ukazuj  cechy charakterystyczne

2 Por. W. Gombrowicz, Dziennik, w: tego , Dzie a, t. 3, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986,
s. 188–189.

3 Przytaczam za I. Petric , Prefa , w: W. Gombrowicz, Trans-Atlantic, Bucure ti, Ed. RAO, 2006, s. 5.
4 I. Petric , Witold Gombrowicz între teroarea formei i obsesia devenirii, w: W. Gombrowicz,

Ferdydurke, Bucure ti, Ed. Univers, 1996, s. 248 [to i pozosta e t um. moje – C.G.].
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twórczego warsztatu Gombrowicza. Za swoje wysi ki zosta  on doceniony: za
t umaczenie Ferdydurke Ion Petric  otrzyma  w roku 1996 Nagrod  Bukareszte -
skiego Zwi zku Pisarzy, a za kolejne trzy przek ady w roku 1999 zosta a mu
przyznana Nagroda Zwi zku Pisarzy Rumu skich.

Z pos owia do Trans-Atlantyku, zatytu owanego Gombrowiczowska prowoka-
cja, dowiadujemy si , i  upór, z jakim Witold Gombrowicz „promowa  swoje
nonkorfomistyczne pogl dy literackie, sprawi , e sta  si  on najbardziej kontro-
wersyjnym pisarzem polskim naszego wieku”5. W atmosferze dziwno ci i grote-
ski Gombrowicz bawi si , tworz c prawdziwie naturalistyczny obraz emigracji
polskiej, któr  w celowo przejaskrawiony sposób obdarza wszystkimi mo liwymi
u omno ciami, kompleksami, przywarami spo ecze stwa i tradycji polskiej. Mó-
wi c j zykiem autora, oznacza to, e obdarza on j  wszystkimi odmianami formy
polskiej. Mimo e w przedmowie do ksi ki pisarz podkre la, i  obraz, który
naszkicowa , nie przedstawia rzeczywisto ci (nie oznacza to, e nie jest wiary-
godny!), jest on absolutnie konieczny, poniewa  Polacy ci gle jeszcze obci eni
s  tradycj  i ci gle jeszcze tkwi w nich g boko zakorzeniony kompleks polski6.
Mimo u ci le  Gombrowicza, e nigdy nie napisa  ani jednego s owa o kim
innym ni  o sobie samym, nie zmniejszy o to w oczach Polaków szoku zwi za-
nego z odbiorem powie ci Trans-Atlantyk7.

Z pos owia do Pornografii dowiadujemy si , e wraz z rumu skim wydaniem po-
wie ci, wydawca postawi  sobie za cel rozbudzenie w rodzimym czytelniku „zaintere-
sowania dzie em budz cym ci g e kontrowersje w ojczy nie autora i z zachwytem
odkrywanym w pozosta ej cz ci Europy”8. Uwa am, e okre lenie „kontrower-
syjny” nie odnosi si  wy cznie do powie ci Pornografia, lecz stanowi cech
charakterystyczn  wszystkich dzie  Gombrowicza, pocz wszy od opowiada  pisa-
nych w m odo ci, a sko czywszy na zapiskach w Dzienniku. W czy abym tutaj
równie  powie Op tani, która, mimo i  nie jest napisana na poziomie i w konwen-
cji pozosta ych utworów, przejawia jednak Gombrowiczowski charakter.

O Trans-Atlantyku Ion Petric  pisa  w swoich komentarzach krytycznych, e
jest to „z pewno ci  jego najdziwniejsza i najbardziej kontrowersyjna powie ”9,
w pos owiu zatytu owanym G biny cierpienia Gombrowicza t umacz wyra a
opini , e ostatnia powie  pisarza jest „najdziwniejsza i najbardziej niejasna”10,
podkre laj c w ten sposób to, co zosta o zauwa one ju  wcze niej: ca a Gombro-
wiczowska twórczo  jest jednakowo dziwna, kontrowersyjna, oryginalna, eby

5 I. Petric , Provocaera lui Gombrowicz, w: W. Gombrowicz, Trans-Atlantic…, s. 120.
6 I. Petric , Prefa …, s. 5–6.
7 Tam e, s. 7.
8 I. Petric , Prefa … w: W. Gombrowicz, Pornografia, Bukareszt, RAO, 2007, s. 6.
9 I. Petric , Provocaera lui Gombrowicz…, s. 120–124.
10 I. Petric , Abisurile suferin ei lui Gombrowicz, w: W. Gombrowicz, Cosmos, Bucure ti, Ed.

Univers, 2000, s. 156.
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wspomnie  tylko te trzy okre lenia niecharakteryzuj ce w pe ni warto ci ca ego
dorobku. Czasami komentatorzy twórczo ci Gombrowicza zdaj  si  kr ci
w kó ko, powtarzaj c wci  te same frazesy. W ten sposób potwierdzaj , e Gom-
browicz jest zbyt wielkim twórc , aby mo na by o go zredukowa  do kilku s ów,
niezale nie od tego, jak bardzo by yby one sugestywne. Aby móc jak najlepiej zasy-
milowa  twórczo  Gombrowicza, trzeba go poczu  ca ym sob . Gombrowicz
jest sam w sobie „sposobem bycia, czucia, my lenia, mówienia i dzia ania”.

Po rozwi zaniu wydawnictwa Univers, które jako pierwsze wyda o najwa niej-
sze dzie a Witolda Gombrowicza w j zyku rumu skim, projekt zostaje przej ty
i rozwini ty przez inne wa ne wydawnictwo – RAO. W cza ono Witolda Gom-
browicza do serii ksi ek zatytu owanych „Biblioteka Witolda Gombrowicza”.
W tej serii RAO stawia sobie za cel wydanie wszystkich dzie  Gombrowicza, tj.
wznowienie ju  wydanych przez Univers oraz przet umaczenie pozosta ych.
Dotychczas w bardzo adnej szacie graficznej ukaza y si  powie ci11, opowiada-
nia z tomu Bakakaj, nast pnie maj  zosta  opublikowane: ca y Dziennik, Wspo-
mnienia polskie, Testament. Na ok adce ksi ek z serii „Biblioteka Witolda Gom-
browicza” wydawnictwo zamie ci o zwi z  biografi  pisarza. Zostaje on przed-
stawiony jako „pisarz polskiego pochodzenia”. Sformu owanie to zaskakuje,
zw aszcza w odniesieniu do Gombrowicza, który przez ca e ycie pisa  po polsku
(abstrahuj c od nieudolnych prób pisania po hiszpa sku w okresie argenty skim)
i który, mimo e wi kszo ycia sp dzi  na emigracji, by  pisarzem wybitnie
polskim, polskim a  do szpiku ko ci, na przekór pozom i kontrowersyjnym uwa-
gom, którymi uwielbia  szafowa .

Powró my na chwil  do momentu debiutu Gombrowicza w Rumunii. Mia  on
miejsce w roku 1988. Ukaza y si  wówczas fragmenty Dziennika w t umaczeniu
Olgi Zaicik12, która dokona a wyboru tekstów, opatrzy a je niezb dnymi przypi-
sami oraz napisa a obszerne i bardzo dobrze prezentuj ce istot  twórczo ci Gom-
browicza pos owie b d ce praktycznie jego minimonografi 13. Po raz pierwszy
rumu ski czytelnik mia  mo liwo  zapoznania si  z fascynuj c  osobowo ci
pisarza. Z pos owia dowiadujemy si  o szczegó ach biograficznych niezb dnych
do zrozumienia atmosfery, w jakiej wzrasta  i rozwija  si  pisarz oraz o osobi-
stych do wiadczeniach, które ukszta towa y jego osobowo . Obok podawania

11 Wymieniam je po kolei, wg chronologii ukazywania si : Ferdydurke, Bukareszt, RAO, 2000;
Trans-Atlantic, Bukareszt, RAO, 2006; Pornografia, Bukareszt, RAO, 2007; Cosmos, Bukareszt,
RAO, 2007. Wszystkie powie ci zosta y opatrzone pos owiem przez Iona Petric , tak jak w pierw-
szym wydaniu.

12 Olga Zaicik jest t umaczk  i krytykiem literatury. Jej dzia alno  wp yn a w znacznym stopniu
na popularyzacj  literatury polskiej w Rumunii. Za wybitne zas ugi w dziedzinie kultury wydawnic-
two Univers przyzna o jej w roku 1999 nagrod  dla t umaczy.

13 W. Gombrowicz, Jurnal. Teatru, Bucure ti, Univers, 1988. Wybór, t umaczenie, przypisy, nota
do wydania i pos owie Olgi Zaicik (s. 447–463), wst p Romul Munteanu (s. 5–15).
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cennych informacji biograficznych, krytyczny wywód Olgi Zaicik przygotowuje
czytelnika do odbycia w sposób jak najmniej uci liwy podró y poprzez wiat
Gombrowiczowskiej twórczo ci. Analizuje ona jego powie ci, sztuki teatralne,
komentuje dziennik oraz obja nia wszystkie obsesje i mity, które autor bezustan-
nie wykorzystywa : poj cie deformacji i nieautentyczno ci, koncepcj  formy,
maski, fascynacj  spolaryzowanymi przeciwie stwami, tj. m odo  – staro ,
dojrza o  – niedojrza o . Przytoczyli my tutaj tylko niektóre aspekty omawiane
przez autork . W podsumowaniu swojego wywodu Olga Zaicik podkre la wag
wydarzenia wydawniczego, jakim jest opublikowanie w j zyku rumu skim frag-
mentów Dziennika, pisz c: „Dziennik jest […] histori  kszta towania si  Gombrowi-
cza, który ods ania si  przed czytelnikiem, aby ten móg ledzi  jego ci g  ewolucj .
Pisarz jest taki, jak sobie to sam za o y  jedyny i g ówny bohater Dziennika”14.

W nocie do wydania t umaczka wyja nia, dlaczego zdecydowa a si  przet uma-
czy  wybrane fragmenty Dziennika, a nie jego ca o , motywuj c ten wybór
ch ci  zaoferowania czytelnikowi wszechstronnego i reprezentatywnego przed-
stawienia najbardziej charakterystycznych dzie  Gombrowicza tak, „aby móc nie
tylko zrozumie  jego ludzk  i pisarsk  natur , ale równie  by we w a ciwy spo-
sób podej  do jego twórczo ci jako ca o ci. […] Fragmenty ze Wspomnie  polskich,
mimo e nieliczne [wg t umaczki – C.G.], spe niaj  funkcj  biograficzn , przedsta-
wiaj c kolejny tekst, który zwi ksza autentyczno  wyznania bezpo redniego”15.

Zreszt , prawdziwy debiut Witolda Gombrowicza w Rumunii mia  miejsce nie
w roku 1988 przy okazji wydania Dzienników, a dwana cie lat wcze niej, w 1976
roku, kiedy ukaza  si  zbiór wspó czesnych nowel polskich, równie  w t umacze-
niu Olgi Zaicik. Dokona a ona wyboru najbardziej znanych, krótkich utworów
wspó czesnych pisarzy, napisa a do nich przedmow  i opatrzy a ca o  niezb dnymi
przypisami. Zbiór zatytu owany jest Bankiet, na cze  otwieraj cego antologi  opo-
wiadania o tym samym tytule napisanego przez Witolda Gombrowicza. Jest to jakby
zapowied  rumu skiego t umaczenia wszystkich dziesi ciu opowiada  pod wspól-
nym tytu em Bakakaj wydanych przez RAO trzydzie ci dwa lata pó niej (2008).

Przedmow  do ksi ki Dziennik. Teatr napisa  jeden z najbardziej kompetent-
nych i uzdolnionych krytyków tamtych czasów – profesor wydzia u komparaty-
styki literackiej Uniwersytetu w Bukareszcie, Romul Munteanu, krytyk i teoretyk
literatury, wydawca. Od 1970 do 1989 by  on dyrektorem wydawnictwa Univers
i przyczyni  si  do powstania jednego z najwa niejszych projektów kulturalnych
w powojennej Rumunii. Chodzi o inicjatyw  stworzenia „biblioteki uniwersalnej”
w j zyku rumu skim. W jego przedmowie zatytu owanej Maski Witolda Gom-
browicza, z o onej z dwóch cz ci po wi conych dwom cz ciom sk adowym
tomu: Dziennik i Teatr, Romul Munteanu przedstawia kilka sugestii, klucz obja-

14 W. Gombrowicz, Jurnal. Teatru…, s. 462–463.
15 Patrz: Not  asupra edi iei do: W. Gombrowicz, Jurnal. Teatru…, s. 16.
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niaj cy wiat artystyczny Witolda Gombrowicza, nie wychodz c jednak z wy-
godnych torów interpretacji formalnej.

Dziennik ukaza  si  ponownie, równie  w wydawnictwie Univers, w roku 1998.
Tym razem bez Teatru, a za to z now  przedmow  autorstwa Kazimierza Jurcza-
ka, lektora j zyka rumu skiego na Uniwersytecie Jagiello skim i by ego konsula
Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie. W odró nieniu od przedmowy z po-
przedniego wydania nowa prezentacja trafniej charakteryzuje twórczo  Gom-
browicza i lepiej obrazuje osobowo  autora. Dla Romula Munteanu Dziennik by
wyrazem „Ja w procesie gigantyzacji”, które Gombrowicz roztoczy  na kolejnych
stronach dziennika. Uwa a  on, e pisarz „bezwstydnie si  obna a, totalnie od-
krywa si  przed czytelnikiem poprzez swoje konfesyjne pisanie, b d c jednocze-
nie wiadomym zdrady wobec samego siebie”16. Jurczak uwa a, e Dziennik jest

najbardziej dojrza ym dzie em Wielkiego Niszczyciela, „bezpo redni  i naturaln
konsekwencj  hipostazy mówi cego »Ja« oraz istnienia wielu masek autora,
których nie udaje si  »okre li , z apa «”17.

W roku 2006 ukazuje si  przek ad na j zyk rumu ski powie ci Op tani18.
W ten sposób mo emy mówi  o przet umaczeniu wszystkich powie ci Gombro-
wicza. W przedmowie do Op tanych, zatytu owanej Op tani, powie  gombrowi-
czowska?, t umacz Constantin Geamba u kre li ogólny portret osobowo ci twór-
czej Witolda Gombrowicza poprzez omówienie najwa niejszych elementów
powie ci, która da a pisarzowi s aw : Ferdydurke. Powie  jest uwa ana przez
autora przedmowy za „przekonuj ce wiadectwo od czenia si  od warto ci kul-
tury tradycyjnej i od stylistyki dyskursu patriotycznego”19, równie  od „roman-
tycznego poety Adama Mickiewicza – symbolu idealnej polsko ci – a razem
z nimi, od ca ej mitologii narodowej”20, poniewa  „w miejsce reprezentatywno ci
narodowej, pisarz wstawia reprezentatywno  indywidualn ”21. Na marginesie
powie ci Op tani t umacz rozwa a równie , co sk oni o Gombrowicza do napisa-
nia tej nietypowej dla niego powie ci; obja nia warto  estetyczn  i historyczno-
literack  ksi ki, jak równie  wskazuje miejsce, jakie zajmuje ona pomi dzy
pozosta ymi tekstami z dorobku pisarza.

O Witoldzie Gombrowiczu Constantin Geamba u pisa  równie  kilkakrotnie
w swoich pracach krytycznych. W pracy komparatystycznej, zatytu owanej Hipo-

16 R. Munteanu, M tile lui Witold Gombrowicz. Postfa  la: Jurnal, Bucure ti, Univers, 1988, s. 326.
17 W. Gombrowicz, Jurnal, Bucure ti, Univers, 1998, wybór, t umaczenie i przypisy Olgi Zaicik,

wst p Kazimierza Jurczaka, s. 5–16.
18 W. Gombrowicz, Poseda ii, Bucure ti, Ed. Paralela 45, 2006, t umaczenie z j zyka polskiego

i wst p Constantina Geamba u.
19 M. Lazurca, Witold Gombrowicz sau criza polonit ii, „A Treia Europ ” 1998, nr 2, s. 129.

C. Geamba u, Poseda ii, roman gombrowiczian?, przedmowa do: W. Gombrowicz, Poseda ii…, s. 7.
20 C. Geamba u, Poseda ii, roman gombrowiczian?…, s. 10.
21 Tam e.
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stazy liryczne i narracyjne22, omawiaj cej model „prozy korynckiej”23 w literatu-
rze polskiej, bu garskiej i rumu skiej, autor odwo uje si  kilka razy do twórczo ci
Witolda Gombrowicza, uwa aj c go za kluczowego pisarza w procesie moderni-
zacji powie ci polskiej. W swoim zbiorze artyku ów i studiów krytycznych Pisa-
rze polscy. Wiek XX24 autor przeprowadza analiz  tekstów znacz cych dla polskiej
literatury wspó czesnej, s abo znanych i komentowanych w rumu skiej prze-
strzeni j zykowej. Constantin Geamba u przytacza tu kilka typowo polskich cech
narodowych, jakie mo na wyodr bni  na podstawie dzie  literackich. W analizie
Literatura polska pomi dzy tradycj  i nowoczesno ci , w której ledzi ewolucj
literatury polskiej XX wieku (a dok adnie okres przed- i powojenny), autor po-
wtarza niektóre spostrze enia zawarte w pracy Powie  pod znakiem nowocze-
sno ci. Polonista rumu ski przytacza tu Witolda Gombrowicza jako przyk ad
pisarza kultywuj cego grotesk , ironi  i szyderstwo w prozie lat 30. Szerzej
o Gombrowiczu pisze on w swojej pracy O problemie to samo ci u Gombrowicza
i Czes awa Mi osza25, w której podejmuje prób  ponownego zdefiniowania idei
to samo ci po upadku ideologii komunistycznej, kiedy wiadomo  narodowa
przesz a przez taki sam ostry kryzys, jak w okresie mi dzywojennym. Witold
Gombrowicz jest zaliczany przez autora pracy do inteligenckiej awangardy, która
najbardziej dog bnie eksperymentowa a z poczuciem upadku nurtu tradycyjno-
-patriotycznego oraz konieczno ci  odej cia od mitu szlacheckiego dworu, to
znaczy od uto samiania si  z sarmatyzmem. Krytyk widzi w Gombrowiczu pisa-
rza zaanga owanego w proces dekonstrukcji to samo ci polskiej, który nie aspi-
ruje do roli twórcy-barda i odrzuca mechaniczne dziedziczenie tradycji26. Od-
wrotnie jest u Czes awa Mi osza, który widzi w kulturze „trwa o  fundamental-
nych warto ci i dziedzictwo minionych pokole ”, podsumowuje Geamba u.

Witolda Gombrowicza odnajdziemy równie  na stronach imponuj cej, trzyto-
mowej Historii literatury polskiej rumu skiego polonisty i komparatysty Stana

22 C. Geamba u, Ipostaze lirice i narative. Incursiuni critice în literaturile bulgar , polon i ro-
mân , Bucure ti, Ed. Medro, 1999.

23 Poj cie „prozy korynckiej” jest zapo yczone z teorii rumu skiego krytyka Nicolae Manolescu,
który w swojej ksi ce pt. Arca lui Noe (Arka Noego), I–III, Bukareszt 1991 analizuje powie  pod
k tem struktury narracyjnej wiata przedstawionego, wy aniaj c trzy typy powie ci: dorycki, jo ski
i koryncki. Wymieniony tutaj typ koryncki charakteryzuje m.in.: zanik zasady prawdopodobie stwa
i iluzji ycia, chronologii i ci gu przyczynowo-skutkowego wydarze , narrator przestaje by  wszech-
mog cy, twórczo  literacka staje si  gr , namiastk  twórczo ci. Model koryncki odwo uje si  cz sto
do rodków stylistycznych takich, jak: ironia, groteska, parodia, alegoria. Rzeczywisto  jest raczej
pseudorzeczywisto ci , bohaterowie to odcz owieczone marionetki wyra aj ce proces alteracji wiata,
alienacji jednostki.

24 C. Geamba u, Scriitori polonezi. Secolul XX, Bucure ti, Ed. Paideia, 2002.
25 C. Geamba u, Despre problema identit ii la Gombrowicz i Czes aw Mi osz, „Romanoslavica”

XXXIX, Bucure ti, Ed. Editura Universit ii, 2004, s. 67–72.
26 Tam e.
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Velei, autora jedynej historii literatury polskiej w Europie po udniowo-wschodniej.
Historia jest prób  panoramicznego uj cia literatury polskiej od renesansu do wspó -
czesno ci. Zawiera portrety najbardziej reprezentatywnych pisarzy polskich, szcze-
gó owe omówienia epok literackich przedstawionych w ogólnym, europejskim
kontek cie. Nawet je eli z perspektywy czasu mo emy dostrzec pewne nie cis o-
ci, a styl autora jest dosy  zawi y i manieryczny, Historia Stana Velei pozostaje

nieocenionym ród em wiedzy, nie tylko dla osób, które nie w adaj  j zykiem
polskim i nie mog  korzysta  bezpo rednio ze róde  polskoj zycznych, ale rów-
nie  dla kszta c cych si  polonistów. Za Histori  literatury polskiej Akademia
Rumu ska w 1995 roku przyzna a Stanowi Velei Nagrod  im. Titu Maiorescu.

Stan Velea jest autorem licznych prac naukowych i monografii po wi conych
polskim pisarzom27, fenomenom literackim w polskim kr gu kulturowym oraz
problematyce odbioru literatury polskiej w Rumunii. Spo ród tytu ów interesuj -
cych nas ze wzgl du na omawian  tu problematyk  nale y wymieni Literatur
polsk  w Rumunii. Odbiór wielkiej literatury28 oraz Sylwetki literackie z nadwi-
la skiej krainy29 obok oczywi cie Historii literatury polskiej (tom III). Pierwsza

z wymienionych pozycji obejmuje obszerny okres od 1917 do roku 2000, tzn. do
momentu oddania pracy do druku. Znajdziemy tam prezentacje syntetyczne, eseje
komparatystyczne oraz analizy sztandarowych bohaterów literatury polskiej,
uj tych z perspektywy t umacze  i studiów krytycznych. W cz ci po wi conej
polskiej literaturze wspó czesnej, w rozdzia ach Proza i Dramaturgia odnajduje-
my informacje na temat Witolda Gombrowicza – „nonkonformisty prozy form
deformuj cych”30. Wed ug Stana Velei Dziennik jest cudownym kluczem „otwie-
raj cym zaryglowane drzwi do wn trza ca ej twórczo ci” pisarza, a wydanie go
w j zyku rumu skim „wype nia powa n  luk , przyczyniaj c si  zasadniczo do
zrozumienia koncepcji literatury i ycia, przedstawionej na kartach ksi ek Wi-
tolda Gombrowicza”31.

W Historii literatury polskiej (III) pisarzowi po wi cono trzy rozdzia y u o one
chronologicznie i tematycznie w sposób nast puj cy: I. Nonkonformizm, narcy-
styczny snobizm czy obsesja autentyczno ci; II. Proza form deformuj cych i III.
Twórczo  sceniczna. W tych rozdzia ach Stan Velea analizuje „udr ki ycia
i teori  degraduj cych konwencji w kontek cie niedojrza o  – dojrza o , zilu-
strowanych na przyk adach z powie ci i dramatu”32.

27 Na przyk ad: W adys aw Reymont, Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz.
28 S. Velea, Literatura polon  în România. Receptarea unei mari literaturi, Bucure ti, Ed. Saecu-

lum I.O., 2001.
29 S. Velea, Siluete literare din ara Vistulei, Bucure ti, Ed. Pegasus Press, 2004.
30 S. Velea, Literatura polon  în România…, s. 360.
31 Tam e, s. 382.
32 Tam e, s. 387.
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Równie  w pracy Sylwetki literackie z nadwi la skiej krainy Stan Velea
umieszcza portret Witolda Gombrowicza, którego ceni za to, e jest on „fascynu-
j c  osobowo ci , z o on  i kontrowersyjn ”33.

W niezwykle ciekawej recenzji Czarnego nurtu Micha a Paw a Markowskiego
(przet umaczonego na j zyk rumu ski i wydanego przy okazji obchodów Roku
Gombrowiczowskiego w Polsce) autor, Jacek Gutorow, zauwa a, e w Polsce
niewiele zosta o napisane o „tym Gombrowiczu, który w swoich dzie ach obse-
syjnie obraca si  wokó  tematyki cia a, cielesno ci i fizyczno ci; a to, co zosta o
napisane jest mniej wi cej w tym samym stylu i prowadzi zawsze do tych samych
wniosków”34. Uwaga polskiego recenzenta charakteryzuje równie  sposób odbio-
ru Gombrowicza w Rumunii, gdzie pisarz by  zawsze przedstawiany wed ug
klucza klasycznej interpretacji bazuj cej na przeciwie stwach dojrza o  – nie-
dojrza o , indywidualizm – zbiorowo , m odo  – staro  oraz kategorii maski,
pupy, miny itd. O niesamowitej wadze symboliki cia a i jego cz ci w twórczo ci
Gombrowicza, która stanowi sama w sobie erotyczny wehiku , ale równie  spo-
sób zwalczania niedojrza o ci i nieautentyczno ci, pisa am w eseju Bakakaj lub
o Gombrowiczu w superlatywach35.

Ostatnie wydarzenie wydawnicze w serii „Biblioteka Witolda Gombrowicza”
to zbiór opowiada Bakakaj36 – „ksi ka, która niszczy konwencje literackie,
zawieraj c kwintesencj  tematyki literatury Witolda Gombrowicza. Po czenie
dziwnego ze zwyczajnym jest tu wyj tkowo udane”, mo emy przeczyta  w tygo-
dniku „Observator Cultural”37. Opowiadania zosta y bardzo dobrze przyj te za-
równo przez krytyków, jak i czytelników. Na promocj  ksi ki do Bukaresztu
przyjecha a ona pisarza, Rita Gombrowicz. Jej obecno  odbi a si  w prasie
seri  wywiadów, które szkicuj  nowy obraz Gombrowicza, bardziej dost pny,
ciep y, ludzki. Poznajemy Gombrowicza, który, mimo e ca e ycie sprawia
wra enie zatwardzia ego m skiego szowinisty, pod koniec zwi za  swój los
z kobiet . W jednej z ostatnich recenzji Bakakaju, która ukaza a si  w majowym
numerze (2009) magazynu kulturalnego „Dilemateca”, specjalizuj cego si
w komentowaniu nowo ci wydawniczych, R zvan Petrescu, rumu ski dramaturg,
wydawca i prozaik, w artykule zatytu owanym Ostatni stylista opisuje szczegó-
owo opowiadania Gombrowicza. Porównuje je z utworami Eugene’a Ionesco,

Borisa Viana czy nawet Allana Poego. Gombrowicz wychodzi z tej konfrontacji
jako „wielki przegrany”. Zdaniem recenzenta „opowiadania z Bakakaju zapomina
si  po oko o 34 minutach od ich przeczytania; nale y zaznaczy , e w momencie

33 S. Velea, Siluete…, s. 380.
34 J. Gutorow, Gombrowicz od nowa, „Tygodnik Powszechny”, listopad 2004.
35 C. Godun, Bakakaj sau Gombrowicz la superlativ, „Romanoslavica” 2009, nr XLIV, s. 97–104.
36 W. Gombrowicz, Bakakaj, Bukareszt, Wyd. RAO, 2008, t um. Cristina Godun.
37 O. imonca, Interviu cu Rita Gombrowicz, www.observatorcultural.ro.
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ich czytania jest si  jednak zniewolonym, oczarowanym przyjemno ci ”38. Pod-
sumowanie recenzji jest optymistyczne: autor obwo uje Gombrowicza „ostatnim
stylist wiata”. Dla kontrastu chcieliby my przytoczy  równie  recenzj ycie
jest tragedi  autorstwa Mariusa Chivu, którego zdaniem Bakakaj jest „najlep-
szym zbiorem prozy nowelistycznej przet umaczonym na j zyk rumu ski od
czasów Tajemnej broni (Humanitas, 2007) Julia Cortazara”39. W tym momencie
przychodzi mi na my l nieuchronnie „hiperwra liwo ” Gombrowicza na krytyk
i wieczny jego spór z tymi, którzy nie rozumieli jego twórczo ci – krytykami
i czytelnikami. Pewnego razu autor odci  si artobliwie: „Rzecz prosta, im
m drzejszy czytelnik, tym i ksi ka oka e si  m drzejsza; im za  czytelnik g up-
szy i bardziej ja owy, tym i ksi ka b dzie g upsza”40.

S owa Gombrowicza w najlepszy sposób wprowadzaj  nas do drugiej grupy
obiorców jego twórczo ci w Rumunii, reprezentowanej przez kilka opinii „inteli-
gentnych czytelników” zamieszczonych na internetowych blogach. Bardzo intere-
suj ce wydaje si ledzenie dynamiki odbioru twórczo ci Witolda Gombrowicza
przez „zwyk ych” czytelników, a nie specjalistów, których sam pisarz oskar a
o skrzywienie zawodowe i o ocenianie przez pryzmat sztywnych konwencji tradycji
literackiej, co przyt umia ducha twórczego i szufladkuje osobowo  ka dego pisa-
rza. Gombrowicz wyja nia, e duch twórczy nie mo e by  z apany w pewn  umó-
wion  konwencj  lub literacki model, który pasowa by do dziesi tków innych in-
dywidualno ci. Jego postawa nie zaskakuje nas, jest tylko manifestacj  w pozalite-
rackiej rzeczywisto ci jednej z obsesji trawi cych wszystkie jego dzie a: twórcza
indywidualno  kontra uciemi aj ca zbiorowo .

Interesuj ce wydaje si  wi c zdanie „ogó u” mi o ników literatury, dla których pi-
sanie nie jest zawodem. Internet, poprzez ogólnodost pno  blogów, oferuje pe n
gam  wymownych przyk adów odbioru twórczo ci Gombrowicza w rumu skiej
przestrzeni wirtualnej. O Kosmosie internauta Cristian Sârb pisa , e jest to „spo-
wied , puzzle, groteskowa próba podzielenia absurdu, tak aby sta  si atwiejszy do
strawienia. Wyszarpywanie nierównych k sów prawdy o sobie, maj ce na celu u a-
twienie wypowiedzenia si , wyzwolenie si  dla wiata, a w konsekwencji uwolnienie
pisarzy”41; inny, podpisuj cy si  Camir: „[Kosmos] daje mi z udzenie umeblowanego
pokoju, poruszaj cego si  wraz z narratorem. Przypomina Faulknera poprzez swoj
synkopowan  metod , ale równie  Javiera Mariasa poprzez szczegó ow  analiz
pewnych detali, jest jednak bardziej dynamiczny, interesuj cy”42; kolejny, Vitalie

38 R. Petrescu, Ultimul stilist, „Dilemateca”, maj 2009, nr 36, s. 45.
39 M. Chivu, Via a e o tragedie, www.adev rul.ro z 4 marca 2009.
40 W. Gombrowicz, Pisma zebrane. Bakakaj i inne opowiadania, Kraków, Wydawnictwo Literac-

kie, 2002, s. 339.
41 http://www.blogger.com.
42 http://fotopoeziemuzica.wordpress.com/2008/05/06/witold-gombrowicz-cosmos.
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Sprâncean , mówi  o Kosmosie, e „nie jest to powie , któr  mo na opowiedzie ,
lecz taka, któr  mo na zg bia . To terapia”43.

Wiele internetowych komentarzy zebra Dziennik, ogólnie okre lany jako wy-
j tkowy, lektura obowi zkowa. „Po przeczytaniu Dziennika Witolda Gombrowi-
cza nie jeste  ju  taki sam, wi cej, nie my lisz ju  w ten sam sposób” – to zdanie
internauty podpisuj cego si  Vasgar. Danysh napisa  natomiast: „Dziennik Gom-
bra g boko mnie poruszy … po ka dej przeczytanej stronie trzeba wzi  g boki
oddech… jego teksty odbieraj  mi oddech… jakby mówi  do mnie…” Te dwa
komentarze internautów s  odpowiedzi  na komentarz Luciata zrobiony na mar-
ginesie Dziennika: „To, co zrozumia am o polskim szlachcicu: pisa  Sztuka przez
du e S, odmawiaj c pochylenia si  przed pos gami Adama Mickiewicza, Borgesa
czy Racine’a. Reszta jest zbyt skomplikowana, to beznadziejna próba zachowania
wielkiej litery, na przekór wszystkim ma ym”44.

Ciekawy okr g y stó , nonkonformistyczny i bardzo o ywiony, wokó  twórczo-
ci i osobowo ci pisarza, mia  miejsce przy okazji otwarcia wystawy fotogra-

ficznej „Portret Witolda Gombrowicza” autorstwa Bohdana Paczowskiego.
W dyskusji uczestniczyli mi dzy innymi pisarze: Denisa Com nescu, Simone
Popescu, Vasile Gârne  i Vitalie Ciobanu. Rozmowa skoncentrowa a si  wokó
Gombrowicza – artysty miotanego dwoma wielkimi obsesjami: walk  z form
w yciu i w literaturze oraz dosy  skomplikowanym, nieuni onym zwi zkiem
z ojczyzn  – Polsk  (Vitalie Ciobanu), artysty obrazoburczego, który komu  zaw-
sze przeszkadza  (Denisa Com nescu), symbolu Polski, jedynego w swojej sa-
motno ci i dumnej godno ci (Vasile Gârne ). O Witoldzie Gombrowiczu mo na
prowadzi  niesko czone dyskusje, nami tne, zapalczywe. Z ka dej z nich mo e-
my stworzy  inny obraz pisarza, poniewa  w g bi duszy ka dy nosi swojego
w asnego Gombrowicza. Dlatego zamykaj c wywód na temat odbioru Gombro-
wicza w Rumunii, przytocz  s owa wypowiedziane przez Simon  Popescu
w trakcie wspomnianej dyskusji: „Gombrowicz jest wielkim pisarzem [sic!] dla-
tego, e znaczy dla mnie bardzo wiele, tyle, ile znaczy jeszcze pi ciu czy sze ciu
innych wielkich pisarzy z tysi cy wielkich pisarzy, którzy istniej  na wiecie”45.

Dr Cristina Godun, Katedra J zyków S owia skich Uniwersytetu w Bukareszcie. Autorka monogra-
fii o teatrze Tadeusza Ró ewicza, licznych rozpraw na temat polskiej literatury wspó czesnej, t u-
maczka literatury polskiej na j zyk rumu ski. Ksi ki: Teatr Tadeusza Ró ewicza; Gramatyka j zyka
polskiego. Fleksja imienna.

43 http://spranceana.blogspot.com/2007_07_01_archive.html.
44 Luciat, Un lahtic polonez, http://www.terorista.ro/despre-blog.
45 Dyskusja Witold Gombrowicz – model intelectual contemporan, „Contrafort” 2005, marzec–maj,

nr 3–5 (125–127), http://www.contrafort.md/2005/125–127/827.html.
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G O M B R O W I C Z  I N  T H E  E Y E S  O F  R O M A N I A N S

In Romania, like in Poland, Witold Gombrowicz had a slightly delayed but successful debut (1988);
since the publication of the Romanian translation of Diary. In Theatre, the author has found his way to
the conscience of Romanian readers by fascinating, provoking and intriguing them. The idea to outline
Witold Gombrowicz’s work in the context of his perception in Romania originated from two separate
optics. The first is represented by professional critics, whereas the other is the view of readers and
their opinions publicized on unauthorized, amateurish fora. No matter whether we perceive Gombro-
wicz with an eye of an educated, experienced literary critic, or simply a literature lover, it can be
claimed that Gombrowicz’s works are still admired and are constantly revealing something new to us.



E W A  S A W K O W A

U n i w e r s y t e t  l s k i
K a t o w i c e

L U B WI T O L D A  GO M B R O W I C Z A  P O  A R A B S K U

TRUDNO MÓWI  O OBECNO CI LITERATURY POLSKIEJ W KRAJACH ARABSKICH.
Z ostatnich 30 lat mo emy odnotowa  zaledwie kilka okazjonalnych przek adów,
g ównie syryjskich, wydanych w Damaszku, w tym t umaczenie noblistki –
Szymborskiej z 1997 roku oraz przek ad poezji Ró ewicza z 1999 roku, a tak e
pó niejsze t umaczenia fragmentów utworów Korczaka, Lema i Mi osza z roku
2000 i 20011.

Twórczo  Witolda Gombrowicza po arabsku – o której mamy tu mówi  – re-
prezentowana jest w tej kulturze tylko przez jeden utwór – dramat lub
z 1946/1947 lub 1953 roku2, z pewno ci  najtrudniejszy spo ród trzech uko czo-
nych dramatów tego pisarza, którego hiszpa skie wydanie Gombrowicz opatrzy
a  30 wskazówkami re yserskimi, podkre laj cymi antypsychologiczny i antyre-
alistyczny charakter sztuki.

T umaczenie to dokonane zosta o przez Syryjczyka, dr Georga Yacouba,
(ryc. 1) od kilkunastu lat wyk adowc  w Instytucie Orientalistyki na Uniwer-
sytecie Warszawskim, autora podr czników do j zyka arabskiego3. Powsta o
ono na zamówienie Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wydane
zosta o w Warszawie w roku 2004 w Wydawnictwie akademickim DIALOG,
istniej cym od 1992 roku i publikuj cym ksi ki dotycz ce j zyków, kultur,
religii i polityki krajów Azji i Afryki, a tak e wydaj cym przek ady bogatej
twórczo ci literackiej Orientu.. Du a cz  publikacji to tak e literatura faktu,

1 Literatura polska w przek adach 1981–2004, red. D. Bilikiewicz-Blanc, T. Szubiakiewicz i B. Capik
przy wspó pracy E. Kar owicz, Warszawa, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, 2005, s. 2–3.

2 W niniejszym tek cie opieram si  na wydaniu dzie  Gombrowicza przez Wydawnictwo Literackie
w Krakowie w roku 1988 (Dzie a, tom VI, Dramaty), do którego szaty graficznej wyra nie nawi zuje
przek ad lubu na j zyk arabski, wydany przez Wydawnictwo akademickie Dialog.

3 http://ects.uw.edu.pl.
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poruszaj ca aktualne problemy polityczne Ba kanów, Kosowa, Iraku, Chin
i Afganistanu4.

Ryc. 1.

Mamy w tym wypadku do czynienia z t umaczeniem, które nie pojawi o si  ja-
ko odpowied  na szeroko rozumiane zamówienie spo eczne czy zainteresowanie
utworem arabskiego wydawcy. Obcujemy z przek adem, który adn  miar  nie
dowodzi obecno ci twórczo ci Gombrowicza w krajach arabskich, bo o tym trud-
no w ogóle by oby mówi . Jest ono rezultatem inicjatywy odgórnej, wynikiem
dzia a , jakie si  podejmuje na rzecz promocji literatury i kultury polskiej, tym
razem w wiecie arabskim, a tak e – co warto tu szczególnie zaznaczy  – w tym
wiecie, który yje dzi  w diasporze arabskiej w Europie.
Wbrew nasuwaj cemu si  w pierwszej chwili przekonaniu, i  oto mamy do

czynienia z nieznanym wcze niej mechanizmem uruchamiaj cym dzia ania
translatorskie, bo w istocie ta praktyka, polegaj ca na mecenacie pa stwa, obecna
jest w historii przek adu od dawna.

Casus wydanej w Polsce arabskiej wersji dramatu Gombrowicza uruchamia
zatem pojawiaj ce si  w socjologizuj cej refleksji translatologicznej tradycyjne
pytania o genez  danego przek adu. Co powoduje, e dany utwór zostaje prze o-
ony? Co decyduje o wyborze danego tekstu do t umaczenia? Jakie mechanizmy

spo eczne (nagrody literackie, prawa rynku) musz  zosta  uruchomione i jakie
konteksty polityczne musz  zadzia a , by dane dzie o, pochodz ce z danej litera-
tury zosta o prze o one na inny j zyk?

W tym kontek cie wart odnotowania jest fakt, e interesuj ce nas t umaczenie
dramatu Gombrowicza powsta o w Polsce, pa stwie, które jest cz onkiem Unii

4 http://www.dialog.edu.com.pl.
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Europejskiej, a jego autorem jest Arab wyznania chrze cija skiego, inkulturowa-
ny w nasz  tradycj , który na spotkaniu ze studentami opowiada o znanych
z autopsji wi tecznych obyczajach chrze cijan w wiecie arabskim.

„Coraz cz ciej Polki wi  si  z Arabami i chc  pozna  ich j zyk i kultur  –
powiedzia  dr Yacoub na tym spotkaniu, sam b d c od 14 lat m em Polki. –
Polki s  atrakcyjne dla arabskich m czyzn. I bli ej im do Arabów ni  kobietom
z Europy Zachodniej. Z kolei atrakcyjno  Arabów polega na tym, e z definicji
i w praktyce arabski partner zapewnia ochron  kobiecie”5.

We Wst pie do arabskiego przek adu Gombrowicz zaprezentowany zosta  przez
t umacza jako przedstawiciel wspó czesnego dramatu europejskiego, wymieniany
obok Ionesco i Becketta, nale cy do panteonu wspó czesnych twórców awan-
gardowego teatru. Polski pisarz trafia wi c do kultury arabskiej przez E u r o p ,
jako E u r o p e j c z y k . Jego twórczo , jakkolwiek nosz ca tak wyra ny przecie
stygmat polsko ci, równocze nie rozpoznawana jest, mimo tego niekwestionowalne-
go naznaczenia, jako europejska, a wi c w pewien sposób uniwersalna. Przy ca ym
swoim polskim baga u zawiera elementy, które nadaj  jej walor bardziej ogólny.

Fakty te si  rzeczy kieruj  nasz  uwag  ku tym wspó czesnym teoriom trans-
latorycznym, które t umaczenie traktuj  przede wszystkim jako jeden ze rodków
komunikacji mi dzy kulturami, jako narz dzie potencjalnego dialogu mi dzy
nimi6. Uwzgl dnienie takiego wymiaru przek adu oznacza usytuowanie go
w okre lonym kontek cie kulturowym, spo ecznym i historycznym, poddanym
dzia aniu ró nych czynników, które decyduj  o sposobie, w jaki przek ad si
odbywa, a nast pnie funkcjonuje w kulturze biorcy.

Nowy sposób my lenia o przek adzie oznacza postulat badania jego daleko si -
gaj cych skutków kulturowych i spo ecznych w kulturze biorcy i prowadzi do
stawiania pyta , które dotycz  – poza kwestiami j zykowymi – tak e problemów
relacji, ró nic i konfliktów, wynikaj cych z asymetrii statusu i si y kultur wcho-
dz cych w kontakt za po rednictwem przek adów.

Nierówno , nierównowaga czy asymetria, o których mowa w tych koncep-
cjach przek adu, widoczna w wymianie, która si  przez to t umaczenie dokonuje,
ujawnia si  szczególnie w przypadku kontaktów j z y k ó w  m o c n y c h  (j zy-
ków krajów wysoko rozwini tych) i s a b y c h  (j zyków krajów rozwijaj cych
si ), albo w innym uj ciu – j zyków i kultur hegemonicznych i j zyków kultur
zdominowanych7.

5 http://www.orient.uw.edu.pl.
6 Rethinking Translation, ed. by L. Venuti, Routledge, London and New York, 1992; A. Berman,

L’épreuve de l’étranger, Pary , Gallimard, 1984.
7 Zob. na ten temat Translation as Intercultural Communication, ed. by M. Snell-Hornby, Z. Jettma-
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Powinni my zatem zapyta , w jakim stopniu, czy i jak t umaczenie lubu na
j zyk arabski ma szans  w takiej interakcji mi dzykulturowej uczestniczy ?
A mo e nale a oby zapyta  czy tak przesycony polsko ci  utwór potrafi w takim
dialogu w ogóle bra  udzia ?

Zatem z jednej strony hegemonizm i pierwszorz dno , z drugiej za  drugo-
rz dny i peryferyjny wymiar kultur bior cych udzia  w tym specyficznym dialo-
gu, jakim jest t umaczenie, ka e widzie  w przek adzie lubu na arabski narz -
dzie porozumienia mi dzy dwoma – z punktu widzenia kultury europejskiej –
niehegemonicznymi literaturami: polsk  i arabsk .

Jednak arbitralno  i relatywno  okre le  typu kultura pierwszorz dna i dru-
gorz dna uka e si  nam z ca  moc , je li b dziemy pami ta , e autor lubu
zosta  przedstawiony arabskiemu czytelnikowi jako pisarz europejski (a wi c
przedstawiciel literatury hegemonicznej), b d cy wyrazicielem idei awangardo-
wych w dramacie. Swoje idee awangardowe wyrazi  w sferze teatru, w materii
egzotycznego j zyka polskiego. Tak e drugorz dno  kultury arabskiej obejmu-
j cej kraje od pó nocnoafryka skiego Maghrebu przez Bliski Wschód po Pó wy-
sep Arabski jest w globalizuj cym si wiecie tak e wzgl dna.

Arabskiego t umacza lubu Gombrowicz interesuje, jak powiedzieli my, jako
przedstawiciel awangardowych tendencji w dramacie, a wi c przede wszystkim eks-
perymentuj cych z jego konwencjami, form  i j zykiem. Potencjalny czytelnik/widz
wprowadzony zostaje w obja nieniach wst pnych przez t umacza w oniryczno-
-absurdalny klimat dramatu. Uzyskuje informacje o bohaterach „ yj cych – jak
pisze t umacz – na skraju snu i rzeczywisto ci”8. T  tak istotn , stanowi c  o
konstrukcyjn  utworu Gombrowicza opozycj  jawy i snu, która powoduje przeni-
kalno  czasu i przestrzeni zdarze , a maj c  przecie  – przypomnijmy – d ug
tradycj  w dramacie europejskim od Calderona po Strindberga (w tym Wesele
Wyspia skiego), t umacz omawia we Wst pie. Natomiast to, co rzeczywi cie
decyduje o nowatorstwie i oryginalno ci tego dramatu, mianowicie zerwanie
z tradycyjnym rozumieniem gry snu w teatrze, nie zostaje przez t umacza obja-
nione. O motywie „teatru w teatrze” tu si  nie wspomina.

W sytuacji, gdy w zasadzie poza zasi giem mo liwo ci translatorskich t uma-
cza musi si  znale  polifoniczny i wielostylowy charakter tekstu uruchamiaj cy
mechanizmy wszechobecnej w tek cie groteski9, potencjalny widz/czytelnik

rova, K. Kaindl, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, 1997; R. Jacquemond, Translation and
Cultural hegemony. The Case of French-Arabic Translation, w: Rethinking Translation…, s. 139–158.

8 Przek ad arabski, s. 12.
9 M. Wojtak, Wielostylowo  w utworze dramatycznym na przyk adzie „ lubu” Witolda Gombro-

wicza, „Poradnik J zykowy” 1998, nr 1–2.
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otrzymuje tekst pozbawiony w du ej mierze tak typowego dla orygina u wymiaru
absurdalno-groteskowego. Dramat o kryzysie ludzkiej to samo ci, dramat cz o-
wieka uwik anego w sie  relacji z w adz  i z innymi lud mi poddany presji
wszechw adnej Formy – indywidualnej i kolektywnej (z totalitarn  w cznie)10

uzyskuje w t umaczeniu na j zyk arabski inny wymiar. Dyktat j zyka narzucaj -
cego znaczenia, d cego do zdominowania wiadomo ci jednostkowej i zbioro-
wej, tak wa ny w tek cie orygina u, nie jest ju  tak widoczny w jego przek adzie.

Ze wzgl du na ca kowit  odmienno  systemu gramatycznego i rejestrów styli-
stycznych oraz kontekstu kulturowego j zyka orygina u i j zyka przek adu t u-
macz nie jest w stanie odda  neologicznej inwencji Gombrowicza, obejmuj cej
nie tylko pojedyncze wyrazy, ale i d u sze ca o ci wypowiedzeniowe, a która
osi ga w tym dramacie niezwyk  g sto  i wysoki stopie  pomys owo ci. Tak e
nie mo e zmierzy  si  z polifonicznym charakterem tekstu, ze swobod , z jak
autor spo ytkowuje tradycj  literack , inkrustuj c dialogi „cudzym s owem”:
umieszczaj c cytaty, parafrazy i aluzje11.

Podkre laj c stopie  j zykowo-stylistycznego skomplikowania tekstu lubu,
zwracaj c szczególn  uwag  na trudno ci, na jakie w procesie przek adu natrafi
musi ka dy t umacz, a tym bardziej na j zyk egzotycznej kultury Orientu, mo e
warto jednak pokaza  przyk ady takich translatorskich rozwi za , w których
wida  wysi ek i inwencj  t umacza w mierzeniu si  z j zykiem orygina u.

I

Niew tpliwie t  p aszczyzn  tekstu, która stanowi dla czytelnika/widza natural-
n  barier  kulturow , s  tak cz sto wyst puj ce w oryginale formu y kultu religii
chrze cija skiej. Spójrzmy na nast puj cy przyk ad:

OJCIEC (ci ko, sklerotycznie)
Rety! Rety!
Jezusie mój Nazare ski! Matko przenaj wi tsza ty moja! Anieli z nieba! O Jezus mój Je-

zus, o, rety, rety! A to w a nie on, syn mój, nasienie moje, potomek mój przenaj wi tszy
przed chwil  wybawi  mnie

[…]
OJCIEC
Czekaj, bo ja nie w t  stron . (kl ka ty em do Henryka) Ja przed Panem Bogiem! Ja do Pa-

na Boga! Ja Bogu Najwy szemu polecam si  w Trójcy w. i Jego dobroci niewyczerpany, a-

10 Zob. H. Schmid, „Nagi palec”. Teatralizacja przedmiotów w „ lubie” Witolda Gombrowicza,
„Pami tnik Literacki” 1985, z. 4; J. Marga ski, Dramaty Gombrowicza. Problemy poetyki i interpre-
tacji (rekonesans), „Ruch Literacki” 1991, z. 6; M. Delaperrière, Ko ció  mi dzyludzki i absurd tota-
litarny w teatrze Gombrowicza, „Teksty Drugie” 2002, nr 3.

11 M. Wojtak, Wielostylowo …
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sce naj wi tszy, opiece najwy szy… Oj, Henry , Henry … w niem schronienie, w niem po-
ciecha, w niem ucieczka nasza…12 (s. 128, 129)

Oddanie religijnego charakteru tych formu  w j zyku kultury islamu jest w za-
o eniu zabiegiem chybionym i skazanym na niepowodzenie. Poszczególne wy-

razy nale ce do pola semantycznego religii chrze cija skiej: Jezus Chrystus,
Matka Boska, Naj wi tsza Dziewica, Jezus z Nazaretu, Trójca wi ta – tak liczne
w tek cie dramatu Gombrowicza istniej  co prawda w zasobie leksykalnym kla-
sycznego j zyka arabskiego, natomiast poza rzeczywist  funkcj  referencjaln
pozbawione s  jakiegokolwiek nacechowania stylistyczno-emocjonalnego, które
tak du  rol  odgrywa w polszczy nie13, nie maj  te adnych konotacji leksy-
kalnych. Sama obecno  tych elementów w zdaniu jest je li nie sztuczna, to na
pewno neutralna.

W odniesieniu zatem do tych dialogów w dramacie, w których te ze wiecczone,
pozbawione wspó cze nie tre ci religijnych, formy ekspresji j zykowej, umiesz-
czone w ró nych kontekstach stylistycznych, staj  si  prze miewczym znakiem
wspólnotowej kultury, trudno mówi  o ekwiwalencji w przek adzie. Humor, któ-
rego s  one ród em, w przek adzie jest nieobecny.

W rezultacie otrzymujemy, brzmi cy nienaturalnie, tekst wy cznie filologiczny:

I I

Przejd my do nast pnego przyk adu:

12 Wszystkie cytaty wg: W. Gombrowicz, Dramaty, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986.
13 I. Bajerowa, Kilka problemów stylistyczno-leksykalnych wspó czesnego polskiego j zyka religij-

nego, w: O j zyku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. M. Karpluk, J. Sambor, Lublin, Wyd. KUL,
1988; A. Wierzbicka, Mi dzy modlitw  a przekle stwem „O Jezu!” i podobne wyra enia na tle po-
równawczym, „Etnolingwistyka”, t. 8, 1996.
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MATKA
A to kto móg wi tym przeczuciem tkni ty przeczu , co  takiego, z otko moje, s onko

moje, szcz cie moje, o, e to ja stara, g upia, nie zmiarkowa a, ale gdzie to ja oczy podzia a,
a ja oczy wyp aka a, a ja my la a, e ju  ci  nie zobacz  oczy moje, s onko moje, a to tu jest
przede mn  robaczek mój, ptaszyna moja, skarbek mój, a jak to wyrós , jaki to m czyzna,
alleluja, alleluja, pójd  niech ci  u ciskam, skarbek, ptaszyna, s onko, z otko moje ty moje,
moje, moje… (s. 105–106)

Monolog matki w przytoczonym wy ej przyk adzie jest parodi  szlacheckiego
rytua u powitania, które formu owane jest w typowo polskim dyskursie lamenta-
cyjno-narzekaj cym. W tej wypowiedzi, w której zderzone zosta y ró ne odmiany
stylistyczne j zyka, a zw aszcza obecna jest polszczyzna mówiona, której wy-
k adnikiem jest zaimek/partyku a TO14 – szczególn  uwag  zwracaj  formalnie
zdrobnia e, a pragmatycznie ekspresywno-hipokorystyczne (u ywane nie tylko w
relacjach z dzie mi) formy: s onko, z otko, robaczek, ptaszyna. Ta typowa cecha
s owia skiej derywacji, b d ca – jak uwa a Wierzbicka – wyk adnikiem etnicz-
nej uczuciowo ci S owian, a nieznana w takim stopniu innym j zykom, w tym
tak e arabskiemu, sprawia zawsze t umaczowi k opot. „Fakt, e w kulturach
s owia skich, podobnie jak w kulturze ródziemnomorskiej, miejsce centralne
zajmuj  ciep o i uczucie, znajduje mi dzy innymi odbicie w bogatym systemie
derywacji ekspresywnej – w szczególno ci w wysoce rozwini tych systemach
zdrobnie , obejmuj cych nie tylko formy rzeczownikowe, lecz tak e przymiotni-
ki i przys ówki” – pisze Wierzbicka15.

Podczas gdy w j zyku orygina u formy te, dodatkowo poprzez figur  nagroma-
dzenia i powtórzenia, infantylizuj  sytuacj  dramatyczn  i bohaterów, nadaj c

14 Na temat funkcji tego leksemu w tek cie dramatu zob. B. Schultze i E. Tabakowska, Polish Di-
scourse Marker”to” in Gombrowicz’s „ lub” and in its English, German and French Translations,
w: Cognitive Linguistics and Poetics of the Theatre Text, Moguncja, Liber Verlag, 1992.; zob. tak e:
E. Tabakowska, J zykoznawstwo kognitywne a poetyka przek adu, prze . A. Pokojska, Kraków,
Universitas, 2001, s. 142–145.

15 A. Wierzbicka, Ró ne kultury, ró ne j zyki, ró ne akty mowy, w: ta , J zyk – umys  – kultura,
Warszawa, PWN, 1999, s. 215.
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ca ej scenie groteskowy charakter, ich niepe ne ekwiwalenty, które w j zyku
przek adu znajduje t umacz, nie pe ni  ju  tej funkcji. Równie  zanika w t uma-
czeniu oryginalny portret Matki jako osoby niewykszta conej i niezdolnej do
pos ugiwania si  z o onymi formami j zykowymi.

Podobnie ginie w przek adzie deprecjonuj cy, lekko pogardliwy odcie  s owa
‘m odzie czyk’, przet umaczony jako ‘m odzieniec’, a wi c poprzez neutraln
form  czysto literack .

Inn  cech  monologu matki jest metaforyczno  kolokwialnych zwrotów
frazeologicznych. Zwrot ‘podzia  oczy’ („gdzie ja to oczy podzia a”) t umacz
oddaje za pomoc  zbyt wznios ego literackiego idiomu brzmi cego „gdzie
by y moje oczy”. Podobnie post puje z potocznym zwrotem ‘mie  g ow ’
(„gdzie ja mia am g ow ”), który t umaczy jako „gdzie poszed  mój rozum”,
co w sposób oczywisty likwiduje obecn  w oryginale zamierzon  dysharmo-
ni  stylistyczn .

Chc  zwróci  uwag  jeszcze na jeden zwrot zwi zany z rytua em, tym razem
z po egnaniem: „Do stópek ciel  si  drogiej pani” (s. 157) – brzmi on w orygi-
nale. Odpowiednik, jaki dla niego znajduje t umacz, jest nieadekwatny do tego
ma omieszcza skiego sposobu mówienia. „Witam drog , ukochan  pani  z wiel-
k  mi o ci ” – w przek adzie brzmi bowiem patetycznie i sztucznie.

I I I

Par  s ów jeszcze na temat tego, jak t umacz radzi sobie z niemal gargantuicz-
nym, rablezja skim rozpasaniem j zyka bohaterów dramatu, staczaj cym si
w wiecie sztuki w pijacki be kot, a b d cym wyrazem awangardowej alienacji
mowy. „Jak odda  rozkoszowanie si  autora w wymy laniu nowych s ów,
w których tworzeniu posuwa si  do amania zasad gramatyki i ortografii?” –
zastanawia si  we wst pie autor przek adu.

OJCIEC
Prosz adnego wi stwa z tom winiom winia wi ski ryj winiopas wi tuch winia!
MATKA
A to si  za lini !
OJCIEC

winia, winia, winia!
(Wtacza si  PIJAK.)
PIJAK
Ma ka winia!
OJCIEC
Prosz  si  wynosi !
PIJAK
Ma ka, wini mnie daj, daj mnie wininy! (s. 118)
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Z be kotem j zyka bohaterów, który jest wariacj  wokó  jednego wyrazu ‘ wi-
nia’, autor t umaczenia w pewien sposób si  mierzy. Dla nieistniej cych w j zyku
arabskim odpowiedników polskich form znajduje formy opisowe i specjalne
konstrukcje dramatyczne, a wi c „ winiopas” – to ten, który hoduje winie,
„ wintuch” – to ten, który dopuszcza si wi skich rzeczy. Wreszcie zidiomaty-
zowany w polskim „ wi ski ryj” – to g owa wini.

Jednak prze miewczo  tego fragmentu wynikaj ca z obra liwie kolokwialne-
go charakteru tego wyrazu o ogromnej frekwencji w polszczy nie w wersji arab-
skiej jest nieobecna.

Podobnie neologiczne wyra enie „psiaciemagacie” zawarte w przytoczonym
poni ej przyk adzie zosta o przez t umacza po prostu pomini te.

PIJAK
Ano ja bym mu da , ale psiaciemagacie bardzo nieruchome ma morde…
Nie rusza si … morda… A jak nie rusza si , to ni… (do Mani) Ma ka… (s. 122)

I V

Jeszcze ostatni przyk ad j zykowo-literackiej wiadomo ci autora przek adu.
B dy ortograficzne, które wiadomie pope nia Gombrowicz, na laduj c ju  to
wymow  gwarow , ju  to po prostu niezgodn  z norm , a równocze nie w ten
sposób dekomponuj c j zyk, t umacz próbuje odda  w j zyku przek adu. Czyni
to, dodaj c na przyk ad w zapisie wyrazów taki element, który jest tylko s yszal-
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ny, a nie zapisany. Gwarow  form nima oddaje t umacz prostsz  ni  w klasycz-
nym j zyku arabskim form  zaprzeczenia (w nawiasie podaje wersj  literack ),
znan  w ka dym dialekcie j zyka arabskiego.

OJCIEC

Sta , sta , bo trzeba najprzód wszystko obmy li , eby dobrze by o… Swendzi mnie.
Kanclerzu moji Rady podrap mnie. Gdzie jest p aszcz cyremonialny? Na ó cie syowi mojemu
p aszcz cyremonialny, kapelusz wielkoksi cy i przypaszcie mu wienty miecz! (s. 138)

OJCIEC (jakby kazanie mówi)
…Bo nima ty czci, ty mi o ci, której by syn ojcu swojemu nie by  powinien, a bo Ojciec

od wieku wieków amen nietykalnie wientem i u wienconem, ogromnem przedmiotem sy-
nowskiego nabo e stwa jezd pod groz  kary wieczystej… (s. 111)

W fenomenie zaistnienia przek adu polskiego dramatu na j zyk arabski widzie
trzeba przede wszystkim przejaw promocyjnej akcji polskiego ministerstwa, które
dysponuj c na ten cel specjalnymi rodkami finansowymi, czyni wysi ki na rzecz
propagowania polskiej literatury na wiecie. Dzi ki takiemu dzia aniu czytelnik
arabskoj zyczny otrzyma  dzie o przeznaczone potencjalnie do wystawienia na
deskach teatralnych.

Ocena pracy t umacza wymaga kompetentnego ucha native speakera. W po-
bie nym, fragmentarycznym ogl dzie dramat polskiego pisarza brzmi zbyt nie-
naturalnie. Autor przek adu nie by  w stanie sprosta  groteskowo-absurdalnemu
charakterowi utworu, jednak niew tpliwie wysi ki jakie podejmowa , by zmierzy
si  z j zykiem orygina u, zas uguj  na szacunek i uznanie.

Rodzaj operacji na j zyku, jakich dokonuje Gombrowicz, skala eksperymentu
w sferze materii j zykowej jest cech  wspó czesnego dramatu europejskiego.
Trzeba zatem przyj , e t  w a nie tradycj  i te idee t umaczenie stara o si
przybli y .

Mo emy zatem o tym akcydentalnym przek adzie powiedzie , e jest prób
zaistnienia polskiego dramatu jako niezbywalnej cz ci europejskiej tradycji
dramaturgicznej w kulturze j zyka arabskiego.
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Dr hab. Ewa S awkowa, prof. U ., pracownik Instytutu J zyka Polskiego Uniwersytetu l skiego,
autorka prac: „Trans-Atlantyk”Witolda Gombrowicza. Studia nad j zykiem i stylem tekstu, By  STE-
LA, Z zagadnie  edukacji regionalnej na l sku Cieszy skim, wspó autorka ksi ek: Wspó czesne
przek ady utworów Mickiewicza (studia kulturowo-literackie), Style literatury (po 1956). Jej zaintere-
sowania naukowe koncentruj  si  przede wszystkim wokó  problemów j zyka artystycznego i styli-
styki. W kr gu jej zainteresowa  badawczych znajduj  si  tak e zagadnienia teorii komunikacji
(etnopragmatyka) oraz teoria i praktyka przek adu.

T H E M A R R I A G E  B Y  W I T O L D  G O M B R O W I C Z  I N  A R A B I C

The aim of the article is an outline of the translatory phenomenon such as a drama translation of a
Polish writer into Arabic by George Yacoub, PhD, an employee of the Institute of Oriental Studies,
Warsaw University. The translation was prepared in 1946/1947 and published in 2004 by DIALOG
Academic Publishers.

The author of the article examines this translation in view of contemporary translational theories
that regard a translation as a means of intercultural communication (between hegemonic and week
cultures) and a tool for a potential dialogue between them.

On account of entirely different grammatical systems and cultural contexts of the languages of the
original and the translation, we are communing, as the author sees it, with a philological translation.
The translator, for whom Gombrowicz along with Beckett and Ionesco, are representative of contem-
porary European drama, is unable to reflect the polyphonic (undertaking the dialogue with Polish
culture), multi-style and grotesque character of The Marriage. In the translation, however, we find
multiple proofs of the translator’s great linguistic and cultural awareness which enables him to deal
with the language of the original.
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O E S I A  N A C H L I K

N a r o d o w y  U n i w e r s y t e t  L w o w s k i  i m .  I .  F r a n k i
L w ó w

RE C E P C J A  T W Ó R C Z O C I
ZB I G N I E W A  HE R B E R T A  N A  UK R A I N I E .
RE F L E K S J E  O  C Z O W I E K U  I  H I S T O R I I

DRUGA PO OWA XX WIEKU BY A CZASEM ISTOTNYCH ZMIAN W UK ADZIE GEO-
politycznym pa stw tej cz ci Europy, któr  nazywamy Europ rodkowo-
-Wschodni . Re ym totalitarny na d u szy czas zmieni  nie tylko map  tej cz ci
wiata, ale te  w du ym stopniu wyznaczy  kierunek kulturalnego rozwoju wielu

narodów, mi dzy innymi Ukrai ców i Polaków. Totalitaryzm móg  zapewni
sobie istnienie wy cznie w wypadku, kiedy by  realizowany nie tylko jako akt
polityczny, ale te  jako podwa anie dziedzictwa kulturowego i tradycyjnego
systemu warto ci. Jak zauwa a Czes aw Mi osz, „wzorcowy obywatel mia  poja-
wi  si  znik d, nie mie  ani tradycji, ani pami ci”1.

Cenzura radziecka na ró ne sposoby próbowa a ukszta towa  nowy typ „oby-
watela”, w którym nie by oby adnej indywidualno ci oraz poj cia osobistej
odpowiedzialno ci. Wi kszo  literatury tych czasów, tak polskiej, jak i ukrai -
skiej, staje si  marionetkowa, sztuk  stosowan , rodkiem propagandy. Natomiast
ci pisarze, którzy nadal poszukuj  w swojej twórczo ci rozwi za  problemów
egzystencjalnych, autorzy poruszaj cy problem Boga, miejsca cz owieka w uk a-
dzie spo ecznym, roli jednostki wobec historii – znajduj  si  w innym wymiarze:
staj  si  wygna cami we w asnym kraju. Trafiaj  wy cznie do intelektualistów,
którzy nie zgodzili si  na proponowany przez system model rzeczywisto ci. For-
muj  si  wi c co najmniej dwa kanony literatury – oficjalny oraz opozycyjny.
Ka dy ze swoim kr giem czytelniczym. Wyra nym przyk adem takiej dwupo-
ziomowej odr bno ci kulturowej, wyrazem inno ci w ramach paradygmatu tota-
litarnego jest twórczo  Zbigniewa Herberta.

1 Cz. Mi osz, Rodzinna Europa, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2001, s. 31.
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Recepcja twórczo ci Zbigniewa Herberta na Ukrainie jest interesuj ca i – po-
wiedzia abym – specyficzna z tego powodu, i  podobnie jak poeta polski, czytel-
nik ukrai ski mia  w wiadomo ci ju  uporz dkowany sposób pojmowania pro-
blemów egzystencjalnych, ewokowany przez wiadomo  postkolonialn . Dwaj
uczestnicy w akcie recepcji dzie a literackiego – autor i odbiorca – byli w podob-
nej sytuacji, bo ka dy z nich musia  wybiera . Pozostawanie poza wyborem:
zgoda czy sprzeciw dla intelektualisty czasów sowieckich by o niemo liwe.
Wspó czesny polski pisarz Stefan Chwin w eseju o Herbercie publikowanym
w „Gazecie Wyborczej” zaakcentowa  uznanie Herberta w Polsce jako autorytetu
moralnego, zauwa aj c przy tym, e by  to los wielu poetów, którzy byli skazani
na ycie w tej cz ci Europy. Skazani oni byli na s u b  jako przewodnicy naro-
du, nawet je li nie chcieli tego robi , marz c o pisaniu o wysokich i czystych
warto ciach. Dlatego twórczo  poety na Ukrainie jest odbierana przede wszyst-
kim w kategoriach wyboru – w skali osobistej oraz narodowej. Jest to bardziej
widoczne w porównaniu odbioru dzie  Herberta w krajach postkomunistycznych
oraz w tej cz ci Europy, która cz ciej odgrywa a rol  imperium ni  kolonii.

Odbiorcy, którzy nie maj  we wspólnej pami ci kulturowej do wiadczenia totali-
tarnej struktury pa stwowej, oczekuj  od utworu literackiego zwrócenia si  ku pro-
blematyce ogólnoludzkiej, czytaj  go z w czeniem do interpretacji minimalnego
kontekstu spo eczno-historycznego. Zreszt , jak pisze Mariusz Olbromski, autor przed-
mowy do ukrai skiego wydania wierszy poety, „dzie o Herberta wymaga od czytelnika
przygotowania, aby móg  zrozumie  liczne odno niki kulturowe. […] Mo na chyba
powiedzie , e w jakim  sensie, ka dy czytelnik ma »swego Herberta«”2.

H E R B E R T  J A K O  „ S Y M B O L  W I E L O K U LT U R O W O C I  L W O WA ”

Poeta wróci  do miasta, za którym t skni  przez ca e swoje ycie. Niestety, nie
by  to powrót fizyczny i o wiele pó niejszy ni  wola by poeta – Herbert zaistnia
we Lwowie w pami ci odbiorców wierszy.

Herbert i Lwów tworzyli dziwne po czenie – poeta cz sto wspomina  miasto
i by a to t sknota metafizyczna za ma  ojczyzn . Jak wskazuje Andrij Paw y-
szyn, „Herling-Grudzi ski pisze, e Herbert cz sto przyje d a  do niego, na po-
udnie W och, eby troch  pomieszka  w malutkich zabytkowych miasteczkach,

gdzie tygodniami mroczy  deszcz – tutaj najpe niej odczuwa  atmosfer  miasta
dzieci stwa, tutaj rodzi o si  natchnienie”3. Pisz c o Lwowie, poeta nie nazywa

2 M. Olbromski, Poeta wierno ci, w: Z. Herbert, Wybrani poeziji, prze . W. Dmytruk, Lwiw, Ka-
meniar, 2001, s. 8.

3 A. Paw yszyn, Z. Herbert jak symwo  lwiwskoho multykulturalizmu, „Nezale nyj kulturolohicznyj cza-
sopys »Ji«”. http://www.ji-magazine.lviv.ua/seminary/2000/sem27–07.htm [wszystkie t um. moje – O.N.].
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jednak tego miasta po imieniu. Czyni  tak zapewne nie tylko ze wzgl du na cen-
zur  w powojennej Polsce, ale te  z innych przyczyn. Mo na domy la  si , e
Lwów pe ni  dla poety rol  miejsca sakralnego, bardzo osobistego, które wy cz-
nie dzi ki nieobecno ci nazywania mo e tak  funkcj  wykonywa . A mo e mi-
styczny to strach przed powrotem do Lwowa, wypowiedziany w wierszu Pan
Cogito my li o powrocie do miasta ojczystego, strach, e mo na „zobaczy  drogie
sercu miasto zsowietyzowane, okradzione z w asnej niepowtarzalnej identyczno-
ci”4. Mog o by  tak, poniewa  Lwów by  dla Herberta „artystycznie i ideowo

ubogacony, a zarazem przemieniony. Sta  si  w ko cu obrazem miasta pisanego
przez du e M. Miasta »bez granic i kresu« – symbolu ca ej kultury ródziemno-
morskiej i tych warto ci, które s  dla tej kultury najcenniejsze”5. Inn  przyczyn
ci g ego pojawienia si  w utworach Herberta obrazu „miasta bez nazwy” odnaj-
duje ukrai ska literaturoznawczyni Olga ukjanenko, pisz c: „Historia zrobi a
z poety wygna ca. St d panuj cy w jego utworach motyw »utraconego domu«,
»miasta bez nazwy«, »miasta zamkni tych drzwi«. Oczywi cie, tym miastem by
Lwów, gdzie poeta urodzi  si  i mieszka  przed wojn ”6.

Z kolei w a nie Lwów dzi ki swojej syntezie wielu kultur w pewnym stopniu
przyczyni  si  do powstania uniwersalnego kodu Herberta, do ogólnoeuropejsko-
ci jego twórczo ci – przekonuje lwowski t umacz dzie  poety Andrij Paw yszyn

i to miasto jest chyba jedynym ukrai skim miastem, gdzie znajdziemy oprócz
edycji przek adów dzie  Herberta jeszcze inne przejawy recepcji jego twórczo ci.
S  to mi dzy innymi liczne wystawy zorganizowane w ci gu kilku ostatnich lat.
W 2002 r. odby y si Dni Zbigniewa Herberta we Lwowie, które rozpocz y si
sesj  naukow  na Uniwersytecie Lwowskim. O Herbercie mówili Polacy i Ukra-
i cy, przyjaciele poety i badacze jego spu cizny. Ukrai ski poeta i krytyk Paw y-
szyn stwierdzi :

poezja Herberta nie b dzie dla ukrai skich czytelników egzotyczna, bo podobny ton – kon-
sekwentnego heroizmu – odnajduj  oni w twórczo ci ukrai skich pisarzy opozycyjnych
z pokolenia lat sze dziesi tych XX wieku. Herbert ma na Ukrainie brata bli niaka – poet
Wasyla Stusa, zam czonego w sowieckim agrze w 1985 roku7.

Poeta ukrai ski nie zd y  zobaczy  wymarzonej Ukrainy niepodleg ej, nato-
miast polski poeta odczu , czym jest wolno  i demokracja, aczkolwiek pisa , e
jest tym w pewnym stopniu rozczarowany:

4 A. Paw yszyn, Z. Herbert jak symwo …
5 M. Olbromski, Poeta wierno ci…, s. 24.
6 O. ukjanenko, Poetyczni obrazy Zbigniewa Herberta, „Problemy s owjanoznawstwa” 2001, nr

52, s. 135.
7 Zbigniew Herbert i Lwów. Wydanie specjalne w 80. rocznic  urodzin poety (1924–2004):

http://www.lwow.com.pl/spotkania/herbert/herbert.html.
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Najwa niejsz  jest nieufno , a mnie jej nie brakuje. Mój zwi zek z rodakami przypomina
nieudane ma e stwo. Po kilku latach si y mnie opu ci y i powiadam: Dosy . egnajcie.
Zrobi em co mog em, odchodz  z czystym sumieniem. Prawda jest taka, e oni mnie zdra-
dzili, duchowo, nie fizycznie: mówi  o ród ach mojej poezji. Ton  w zalewie g upoty8.

Uroczysto ci oficjalne zako czy o otwarcie w Pa acu Sztuki wystawy Epilog burzy,
przygotowanej przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

W 2008 r. podczas XV Forum wydawców odby  si  III Festiwal Literacki
z wystaw  po wi con  twórczo ci Herberta: Ksi  s owa, a w 2009 r. zosta a
zorganizowana wystawa pod symbolicznym tytu em Zbigniew Herbert. Powrót
do Lwowa, na której by y przedstawione portrety oraz autoportrety z archiwum
pisarza, fragmenty jego listów, poezji, rozmów z wybitnymi postaciami kultury
polskiej i europejskiej.

Osobna cz  przedmowy do lwowskiej edycji Wybranych poezij z 2001 r. jest
po wi cona rozmy laniom o tym, i  „teraz, gdy otwarto nam wszystkie drzwi do
skarbca Herbertowskiego dzie a, mo na spróbowa  odpowiedzie  na pytanie, co
ten, jeden z najgenialniejszych pisarzy drugiej po owy XX wieku, zawdzi cza
Lwowowi? Jaki obraz miasta zostawia w swych utworach potomnym?”9. Prób
odpowiedzi na te pytania mo na b dzie odnale  wkrótce w ksi ce o Herbercie
i Lwowie10 autorstwa Paw yszyna, który, chc c przybli y  poet  czytelnikom
ukrai skim, wykorzystuje monografie, archiwa i rozmawia z osobami, którzy
znali Herberta nie tylko jako pisarza, ale te  jako cz owieka.

T W Ó R C Z O H E R B E R TA  W  T U M A C Z E N I A C H  U K R A I S K I C H

W Ukrainie radzieckiej proza i poezja Herberta by y prawie nieznane. Jego twór-
czo  po wyst pieniach antyre ymowych na pocz tku lat 70. i podpisaniu „Listu 59”
zosta a zabroniona, a zakaz sta  si  jeszcze ostrzejszy wskutek roli, któr  niezad ugo
poeta odegra  w ruchu „Solidarno ”. W latach 60. i 70. XX w. nieliczne wiersze
Herberta pojawiaj  si  w wersji ukrai skiej wy cznie w periodykach, mi dzy innymi
w czasopi mie „Wseswit”11. Warto zauwa y , e w s siedniej Rosji pierwsze prze-
k ady utworów poety pojawi y si  w czasopi mie „Inostrannaja literatura” te  w la-
tach 70. autorstwa znanego t umacza W. Brytaniszskiego, który po tej pierwszej pu-
blikacji zd y  jeszcze kilkakrotnie je opublikowa  gdzie indziej. Natomiast nie znaj-

8 Cyt. za: A. Alwarez, Nie walczysz, to umierasz, w: Poznawanie Herberta, wybór i wst p A. Fra-
naszek, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1998, s. 28.

9 Tam e, s. 17.
10 B. Rafalska, Zbigniew Herbert – Lwów zawsze b dzie si  nim szczyci , „Lwowskie Spotkania”,

pa dziernik 2004, s. 6.
11 Z. Herbert. Poeziji, „Wseswit” 1976, nr 5–6, s. 43–45.
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dziemy nazwiska poety w Sowieckom encyk opediczeskom s owarie (1988) czy
w Ukrajin's'kij literaturnij encyk opediji (1988). Cenzura radziecka zakaza a w cze-
nia utworów Herberta do Antologii polskoji poeziji, opublikowanej w 1979 roku pod
redakcj  wybitnego t umacza Hryhorija Koczura. Polski poeta, który w tym momen-
cie mia  za sob  publikacj  kilku zbiorów i uznanie krytyków, pozosta  dla nielicz-
nych odbiorców ukrai skich (bior c pod uwag , e czasopismo „Wseswit” jest raczej
znane w ród mi o ników literatury) autorem kilku wierszy o neutralnej wobec panu-
j cego re ymu tre ci. Twierdzenie krytyka ukrai skiego, e „wskazuje to na strach,
jaki czu  re ym totalitarny przed prawd  Herberta”12, uwidacznia bardzo wa n  rzecz:
odbiorca ukrai ski bardzo dobrze wyczuwa  akcentowany przez poet  konflikt: poeta
(szerszej – cz owiek my l cy) a w adza komunistyczna (szerzej – w adza totalitarna).
Wracaj c do listy wydanych t umacze , warto doda , e dopiero w latach 90. Koczur
opublikowa  w kilku periodykach dokonane 20 lat wcze niej t umaczenia poezji
Herberta13. Jeszcze raz t umaczon  przez Koczura poezj  Herberta, mianowicie G os,
Napis i Testament14, mo na znale  w czasopi mie „Dnipro” z roku 2004. Osobno
nale y wymieni  t umaczenia poezji Herberta przez Stanis awa Szewczenk , ponie-
wa  w latach 90. kilka z nich wydano w czasopi mie przeznaczonym dla nauczycieli
szkó rednich15, wi c m ody czytelnik po raz pierwszy mia  okazj  zapozna  si
z jednym z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku. W tym samym 1996 roku
swoje przek ady Herberta zaproponowa  Wasyl Machno, publikuj c pi  wierszy
w periodyku „Forum”16.

W periodykach z drugiej po owy lat 90. t umaczenia utworów Herberta najcz -
ciej pojawia y si  na amach czasopisma „Ji”, którego jeden numer (z 1998 r.)

by  prawie w ca o ci po wi cony twórczo ci poety17. Za kilka lat redaktorzy
czasopisma znów kilkakrotnie wróc  do Herberta – w 2002 r.18 oraz w 2003 r.19.
Warto zaakcentowa  wag  tych wszystkich przek adów, poniewa  prawie przez
10 lat (od 1991 po 1998 r.) by y one jedynym przejawem obecno ci poety
w ukrai skim kr gu kulturowym.

W pierwszej z okresu niepodleg o ci Ukrainy antologii poezji polskiej Tomu
szczo wony suszci (Dlatego, e s , 1996) twórczo  Herberta jest zaprezentowana

12 50 polskych poetiw. Antolohija polskoji poeziji, prze . D. Paw yczko, Kyjiw, Osnowy, 2001, s. 385.
13 Poety Polszczi w perekladi Hryhorija Koczura, „Wseswit” 1995, nr 8–9, s. 71–92.
14 Z. Herbert, Zapowit. Ho os. Napys, prze . H. Koczur, „Dnipro” 2004, nr 9/10, s. 11–12.
15 Z. Herbert, Poeziji, prze . S. Szewczenko, „Wseswitnia literatura w serednich nawczalnych za-

k adach Ukrainy” 1996, nr 12, s. 58.
16 Z. Herbert, Poeziji, prze . W. Machno, „Forum” 1996, cz. 1, s. 61–66.
17 Z. Herbert, Pan Kogito dumaje pro powernennia do ridnoho mista, Natiurmort z wudy om, Li ko

Spinozy, prze . A. Wiszniauskas, „Nezale nyj kulturolohicznyj czasopys »Ji«” 1998, nr 10.
18 Z. Herbert, Korol muraszok, Antej; W. Dmytruk, „Nezale nyj kulturolohicznyj czasopys »Ji«”

2002, nr 26.
19 Z. Herbert, Raport z ob o enoho mista, „Nezale nyj kulturolohicznyj czasopys »Ji«” 2003, nr 29.
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kilkoma utworami: Przes anie Pana Cogito, Dwie krople, Dom, Mama, które
cz sto uznaje si  za programowe dzie a poety. Jest to oczywi cie raczej szansa
wst pnego zapoznania si  z twórczo ci  tego autora, ni  jej obraz. Wymienione
wiersze s  najbardziej popularnymi utworami poety, które zna wi kszo  polskich
czytelników i do których – jak wskazuj  polscy badacze – bogata i ró norodna
spu cizna Herberta cz sto, niestety, redukuje si  w wiadomo ci tych e czytelni-
ków. Wa no  wymienionego zbioru przejawia si  przede wszystkim w jej dwu-
j zyczno ci, poniewa  wszystkie poprzednie antologie, mi dzy innymi Koczura
(1979), zawiera y wy cznie t umaczenia. Niestety, nie ma w zbiorze nawet krót-
kich wzmianek o przedstawionych autorach, a opublikowana zosta a tylko ogólna
przedmowa. Jej autorka Natalia Sydiaczenko skupia swoj  uwag  na wskazaniu
czytelnikowi problemów, z którymi musi zmierzy  si  t umacz, podejmuj c prac
nad t umaczeniami z j zyka polskiego. W swojej recenzji antologii Lesia Wach-
nina pisze, e „utwory zosta y dobrane zgodnie z gustem t umacza i redaktora –
s  to najbardziej charakterystyczne i warto ciowe teksty, które prezentuj  polsk
kultur  poetyck  ró nych czasów historycznych”20.

Po do  d ugiej przerwie zosta a wydana antologia 50 polskych poetiw (50 pol-
skich poetów, 2001) w t umaczeniu Dmytra Paw yczki. Zawiera a ona 25 utwo-
rów Herberta, m.in.: Przestanek, Zdj cie, Przebudzenie, Mona Liza, Tren Fortyn-
brasa, Pan Cogito i czysta my l, Dusza Pana Cogito, Odczucie identyczno ci i in.
Po krótkiej nocie biograficznej Paw yczko wskazuje i  „poezja Herberta od-
zwierciedla stosunek cz owieka XX wieku do europejskich tradycji kulturalnych,
do problemów historii oraz mitologii utrwalonych w ogólnoludzkich zasadach
moralnych”21, czyli akcentuje przede wszystkim Herbertowskie rozmy lanie
o problemach ca ego cz owiecze stwa, pomijaj c jakiekolwiek sugestie interpre-
tacyjne dotycz ce antytotalitarnej problematyki utworów poety. Mimo e t umacz
mia  spore do wiadczenie w t umaczeniu z j zyka polskiego, przek ady Paw ycz-
ki jednak zosta y skrytykowane przez Wiktora Dmytruka, tak e t umacza, który
wskazuje m.in. na odmienno  w wersyfikacji Herberta i Paw yczki (orygina y s
napisane wierszem wolnym, natomiast przek ady s  rymowane). Wskazuje rów-
nie  oprócz tego, e

w poezji Dmytra Paw yczki, który sam te  jest poet , nie znajdziemy wierszy przyprawio-
nych humorem lub ironi , dlatego niewskazani s  mu poeci z ironicznym zmys em, bo s  mu
obcy. A Herbert jest poet  ironicznym. […] Dlatego zosta y teksty – znikn y wiersze, znik-
n  nastrój, pó tony, niewymówione aluzje, znikn a poezja. I zosta o pytanie: dlaczego Her-
berta nazywaj  wielkim poet ?22

20 L. Wachnina, Nowa antolohija polskoji poeziji, „Wseswit” 1997, nr 5/6, s. 179–180.
21 50 polskych poetiw. Antolohija polskoji poeziji…, s. 385.
22 W. Dmytruk, Herbert w ukrajin'skych perek adach, „Neza e nyj kulturolohicznyj czasopys »Ji«”:

http://www.ji-magazine.lviv.ua/seminary/2000/sem27–07.htm.
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By o to wi c pierwsze do  obszerne przedstawienie cz ci spu cizny polskie-
go poety, mimo to jednak jako  przek adów mog a budowa  u odbiorców ukra-
i skich do pewnego stopnia zniekszta cony obraz swoisto ci i oryginalno ci wier-
szy Herberta.

Wydana w tym samym roku dwuj zyczna antologia D wi ki polskiej lutni
(2001) zawiera a niestety tylko dwa utwory Herberta: Pan Cogito i czysta my l
oraz Zasypiamy na s owach, bez adnego poprzedzaj cego s owa t umacza.
Osobno o poecie wspomina autor przedmowy Rostys aw Radyszewski, nazywa-
j c cykl poezji Herberta Pan Cogito „kodeksem etyki bohaterskiej, tragicznym,
egzystencjalnym oraz historiozoficznym uj ciem losu cz owieka”23. Warto doda ,
e we wspomnianej antologii 50 polskich poetów znajdziemy równie  wzmiank

o cyklu po wi conym Panu Cogito w wypowiedzi Paw yczki, który traktuje
bohatera lirycznego jako „cz owieka my l cego i wskutek swego my lenia –
cz owieka istniej cego”. „Jest to uniwersalny obraz cz owieka XX wieku – pisze
Paw yczko – smutnie zapatrzonego w sens istnienia, cz owieka duchowo roz-
dwojonego i w a nie przez to g boko cierpi cego”24.

W 1996 roku zosta a wydana pierwsza osobna edycja t umacze  poezji Her-
berta autorstwa Wasyla Machny25. Autorem wst pu jest znany polski literaturo-
znawca Bogus aw Baku a, który by  po rednikiem mi dzy Herbertem a t uma-
czem. W wywiadzie Machno t umaczy, e w twórczo ci polskiego poety zainspi-
rowa o go „dziwne po czenie s owia skiej emocjonalno ci i racjonalizmu za-
chodniego, katolickiej oraz bizantyjskiej kultury, g bokiej my li filozoficznej
oraz ironicznego pogl du na wiat”26. O swoim do wiadczeniu t umaczenia utwo-
rów Herberta Machno pisa  te  w kilku artyku ach27. T umacz nie chcia  przek a-
da  poezji dos ownie, poniewa  imponowa  mu raczej taki rodzaj czy metoda
translacji, w której t umacz ma mo liwo  interpretacji tekstu. Chyba w a nie
dlatego nazwa  ksi k Perek ady i perespiwy. Jego przek ady s  wi c do pewne-
go stopnia ukrainizowane. Natomiast to do  powa ne odchodzenie t umacze
Wasyla Machny od orygina u bardzo krytycznie ocenia wspomniany ju  lwowski
t umacz Wiktor Dmytruk, pisz c:

T umaczenia te zosta y zrobione przez osob , która ma bardzo przybli one poj cie o j zy-
ku polskim; czytaj c tekst, t umacz go nie rozumie, nie rozumiej c – zaczyna wymy la  co

23 R. Radyszewskyj, Peredmowa. w: Peredzwony polskoji lutni, prze . W. Hucalenko, Kyjiw, War-
ta, 2001, s. 35.

24 50 polskych poetiw. Antolohija polskoji poeziji…, s. 385.
25 Z. Herbert, Struna swit a, prze . W. Machno, Ternopil, Lileja, 1996.
26 W. Machno, Samotnist' najbilsze blaho ludyny, kotra chocze zberehty sebe: http://www.rastko.rs/

rastko-ukr/umetnost/knjizevnost/studije/vmahno-intervju_ukr.html.
27 W. Machno, Zbigniew Herbert: estetyka i etyka, „Literatura Plus” 2002, nr 3 (38), s. 6.;

W. Machno, Dwa eseji, „Literatura Plus” 2002, nr 3 (38), s. 7.
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takiego, czego w ogóle nie ma w tym wierszu, a potem pisze: Zbigniew Herbert, t umaczenie
z polskiego28.

Podobnie krytycznie wypowiada si  o jako ci przek adów Machny autor ukra-
i skich t umacze  prozy Herberta A. Paw yszyn29. Nale y wi c stwierdzi , e
wydano edycj  do  sporej cz ci utworów poety, której mo emy postawi  pyta-
nie: czy jest to ten prawdziwy Herbert, z odczytanymi aluzjami, umiej tnie znale-
zionymi ekwiwalentami w j zyku ukrai skim i najwa niejsze – czy zosta a
uchwycona dominanta jego wierszy – ironia?

W 2001 roku Dmytruk zaproponowa  czytelnikowi ukrai skiemu jeszcze pe -
niejsz  wersj  przet umaczonych poezji Herberta, wydaj c Wybrani poeziji30.
Ksi ka by a dwuj zyczna (teksty w oryginale oraz t umaczeniu) i zawiera a
wybrane wiersze ze wszystkich wydanych zbiorów poety. W przedmowie Poeta
wierno ci jej autor Mariusz Olbromski, wskazywa  odbiorcy ukrai skiemu na
ci g  aktualno  rozpatrywanych przez poet  problemów:

To odwaga intelektualna, samodzielno  poszukiwa , delikatnie skrywana za wieloma
kreacjami bogata uczuciowo . Wiedza i ró norodno  tematyczna po czona z potrzeb  ci -
g ego poszukiwania i mówienia prawdy. Mo e w a nie wszystko to sprawia, e utwory Her-
berta, pisane pi , dziesi  czy dwadzie cia lat temu nie trac  swej odkrywczej aktualno ci
i fascynuj  coraz to nowych czytelników w Polsce i w wielu krajach wiata31.

W ksi ce tej zosta y zebrane najbardziej interesuj ce i reprezentatywne utwory
Herberta. Pozytywnie ocenia wydanie Andrij Paw yszyn, który uwa a, e w a nie
t umaczenia Dmytruka najlepiej przekazuj  duchowo  Herberta32. Podobn
opini  wypowiedzia a redaktorka naczelna gazety „Lwowskie spotkania” Bo ena
Rafalska33.

O szczególnej wra liwo ci ukrai skiego odbiorcy na utwory poety mówi Ma-
riusz Olesiewicz, autor polskiej recenzji t umacze  Dmytruka, pisz c: „Ukraina,
demokratyzuj ca si  od lat 90., prze ywa obecnie te same lub podobne problemy
zwi zane z warto ciami ycia zbiorowego i jednostkowego”34. Na szczególn
uwag  czytelnika, twierdzi recenzent, zas uguje wiersz Próba rozwi zania mito-

28 W. Dmytruk, Zbigniew Herbert w ukrajin'skych…, http://www.ji-magazine.lviv.ua/seminary/
2000/sem27–07.htm.

29 A. Paw yszyn, Zbigniew Herbert – l k na bezw ad my lowy, „Lwowskie Spotkania”, pa dziernik
2004, s. 7.

30 Z. Herbert, Wybrani poeziji, prze . W. Dmytruk, Lwiw, Kameniar, 2001.
31 M. Olbromski, Poeta wierno ci. Przedmowa,… s. 6.
32 A. Paw yszyn, Zbigniew Herbert – l k na bezw ad…, s. 7.
33 B. Rafalska, Powrót do Miasta. Dni Z. Herberta we Lwowie (16–17 marca 2002 r.), „Lwowskie

Spotkania”, pa dziernik 2004, s. 15.
34 M. Olesiewicz, Ukrai ski wybór wierszy Z. Herberta, w: Poznawanie Herberta, wybór i wst p

A. Franaszek, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1998, s. 232.
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logii, w której poeta sygnalizuje zmian wiadomo ci spo ecznej, „odchodzenie
od tradycji, skoro ju  i bogowie mog  czu  si  niepotrzebni. Sk din d nap ywaj
z Ukrainy g osy o tym, e to w a nie tradycja ma by  spoiwem spo ecze stwa czy
narodu, st d wysi ki, aby zrehabilitowa  j zyk ukrai ski i dawne zwyczaje”35.

T umacz Andrij Paw yszyn prawie 20 lat pracowa  nad t umaczeniem trzech
tomów esejów Herberta. W 2008 roku praca ta zaowocowa a pierwszym osob-
nym wydaniem ukrai skiej wersji eseistycznej spu cizny poety36. Nale y zauwa-
y , e po raz pierwszy z Herbertem eseist  czytelnik ukrai ski móg  zapozna

si  dzi ki t umaczeniu utworu Arl w zbiorze polskiej eseistyki pod tytu em 12
pols’kych esejiw37. Osobna edycja esejów mog a przyczyni  si  do kszta towania
u odbiorców ukrai skich obrazu Herberta. Ale jak pisze t umacz, „wydanie ksi -
ek w niewielkiej edycji – kilka tysi cy na wielomilionowy naród to bardzo ma o.

Ludzie nadal pozostaj  w granicach starych dyskursów, które rodz  w m odzie y
ca kiem konserwatywne, przestarza e uj cie przesz o ci i wspó czesno ci, etyki
oraz estetyki […]”38.

Autorzy recenzji wydania wskazuj  natomiast, e udanym przedsi wzi ciem
jest w czenie do tekstu charakterystycznych elementów dialektów zachodnio-
ukrai skich, a tak e nota biograficzna o Herbercie, która pomaga zrozumie  tek-
sty szkiców w zestawieniu z t em historycznym, na którym one si  pojawi y.

Publikacja esejów Herberta by a bod cem do powi kszenia obszarów ukrai -
skiej recepcji krytycznoliterackiej twórczo ci pisarza. Przed wydaniem wymie-
nionych trzech tomów, pomimo recenzji wydawanych zbiorów poezji Herberta,
pojawi y si , mimo i  nieliczne, to jednak wa ne z punktu widzenia miejsca ich
pojawienia, rozprawy. Mam na my li to, e wi kszo  artyku ów o dzie ach Her-
berta zosta a napisana przez ukrai skich dziennikarzy i by a opublikowana
w powszechnie znanych oraz czytanych gazetach i czasopismach, które cz sto s
opiniotwórcze dla ogó u czytelników ukrai skich. Nale y jednak doda , e po-
mimo kilku rozpraw krytycznoliterackich twórczo  polskiego poety do dzi
pozostaje poza uwag  literaturoznawców ukrai skich. Bodaj jedyn , gruntownie
analizuj c  osobliwo ci poetyki pisarza, fenomen po czenia dóbr tradycyjnych
kultury humanistycznej z awangard  wspó czesnej techniki poetyckiej, jest ukra-
i ska literaturoznawczyni Olga ukjanenko, która skupia swoj  uwag  badawcz
na zagadnienaich mitu – symbolu – fatum, idylli oraz losu.

W niezwykle ciekawym artykule Zbigniew Herbert jak symwol lwiws’koho
multykulturalizmu jego autor Andrij Paw yszyn, szukaj c paraleli pomi dzy

35 Tam e, s. 234.
36 Z. Herbert, Warwar u sadu. abirynt bila moria. Natiurmort z wudy om, prze . A. Paw yszyn,

Kyjiw, Duch i Litera, 2008, s. 236, 216, 164.
37 Z. Herbert, Arl, w: upor. O. Hnatiuk, 12 polskych esejiw, Kyjiw, Krytyka, 2001, s. 65–82.
38 I. Czuhajewa, "Prometejiws'ka robota" Andrija Paw yszyna, „Wysokyj wa ”, 15 grudnia 2008.
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Lwowem a tak cz sto obecnym w twórczo ci Herberta symbolicznym poj ciem
miasta jako obszaru niepodleg ej kultury europejskiej, k adzie nacisk na bezkom-
promisow  antykomunistyczn  postaw  ideow  poety, twierdz c, e „poeta nigdy
nie czu  si  politykiem i nie identyfikowa  siebie z pewnym ruchem politycznym,
chocia  mia  ca kiem okre lone (i do  bezkompromisowe) przekonania politycz-
ne. Na emigracji przede wszystkim zajmowa  si  twórczo ci  i pisa , e by o to
jego najwi kszym powo aniem i najwi kszym przeznaczeniem”39.

Podsumowuj c, nale y osobno zaakcentowa  rol  publikacji o Herbercie
w ukrai skich wydaniach periodycznych, poniewa  dopiero od kilku lat mo emy
nareszcie mówi  o ogólnoukrai skim, a nie markowanym geograficznie odbiorze
twórczo ci polskiego poety. Zwyk y czytelnik ma do przeczytania nie g boko
przeanalizowany z punktu widzenia aparatu literaturoznawczego tekst – reakcj
na przeczytane utwory, lecz bardziej tekst – refleksj , subiektywny odbiór i ujaw-
nienie tego, co wyda o si  autorowi takiego typu wypowiedzi najbardziej wa ne.
Wa ne przede wszystkim dla tego ogó u czytelników, dla których ta publikacja
jest przeznaczona, czyli innymi s owy – przeci tnych odbiorców ukrai skich.

Cz sto w artyku ach z gazet oraz czasopism by y analizowane postawa poety
i jego uj cie roli jednostki ludzkiej w uk adzie spo ecznym40. O w asnym odbio-
rze eseistyki Herberta pisze O eksandr Bojczenko. Wed ug jego opinii tytu  zbio-
ru esejów Barbarzy ca w ogrodzie

symbolicznie wyznacza ogóln  ide  ca ej eseistyki Herberta: by  wschodnioeuropejczykiem,
znaczy by  od urodzenia barbarzy c  w ogrodzie kultury wiatowej. Jednocze nie nazwa ta
nie jest te  pozbawiona ironii, przecie  u wiadomienie swego barbarzy stwa to pierwszy
krok na drodze do jego zwalczenia. Tych kroków Herbert robi  na tyle du o, e zostawi  za
sob  prawie wszystkich poetów drugiej po owy XX wieku. […] wiatopogl dowo mo emy
nazwa  Herberta stoikiem: w czasach, kiedy jego ojczyzna zanurza si  w nowe barbarzy -
stwo polityczne, a literatura europejska chórem mówi o absurdalno ci wiatu i bezsensowno-
ci ludzkiego istnienia, on do ko ca tkwi w obl onej twierdzy sztuki klasycznej41.

Szczególne upodobane poety do toposu kl ski oraz tematu fa szowania historii
przez zwyci zców omawia Ihor Czornowi  w artykule Cogito ergo sum. Zbigniew
Herbert42 oraz Natalka Sniadanko w artykule Herbert znowu w modi43.

Jednak w ród ukrai skich przejawów recepcji krytycznej utworów Herberta
mo na znale  takie lektury jego poezji, w których nie dostrzega si  potencja u

39 A. Paw yszyn, Z. Herbert jak symwo …
40 O. Ziobro, Mozajika yttia, „Wysokyj Zamok”, 1 kwietnia 2009.
41 O. Bojczenko, Zbigniew Herbert: "sy a smaku", „Mo odyj Bukowynec'”, 25 maja 2009.

www.molbuk.com/vnomer/kultura/18050-gerbert-sila-smaku.html.
42 I. Czornowo , Cogito ergo sum: Zbigniew Herbert, „Lwiws'ka Hazeta” 03.11.2006, nr 30 (30).
43 N. Sniadanko, Herbert znowu w modi, „Lwiws'ka Hazeta” 13. 07. 2007, nr 119 (189); I. Ku mina,

Poezija Zbigniewa Herberta powernu asia dodomu, „Lwiws'ka Hazeta” 31. 07. 2008, nr 119 (189).
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antytotalitarnego poety, hymnu na cze  klasycznych warto ci opartych na an-
tycznej i chrze cija skiej duchowo ci, a wi c – takiej twórczo ci, która podwa-
a a skonstruowany przez re ym system. „Czytaj c dorobek literacki Herberta,

mimowolnie dziwimy si , dlaczego nasz kraj by  pozbawiony mo liwo ci czyta-
nia tych utworów wcze niej, przecie  one w aden sposób nie dotycz  polityki,
kwestii spo ecznych lub zagadnie  pa stwowych. Natomiast ich dominant  jest
czysty zachwyt nad kulturowymi dobrami cywilizacji, tymi s ynnymi zabytkami,
które zachowa y si  w Europie”44 – pisze dziennikarka gazety „De ”.

Je li chodzi natomiast o t umaczenia utworów Herberta, to pojawienie si
w antologiach przek adów tych samych wierszy (np. cyklu o Panu Cogito) jest
pewn  pu apk . W wiadomo ci odbiorców ukrai skich na tyle bogata i ró no-
rodna twórczo  tego autora mo e zredukowa  si  w istocie do kilku tekstów.
T umaczenia Herberta to zawsze prywatna inicjatywa t umaczy ukrai skich,
którzy przy tym nie s  Polakami, ani nie maj  polskiego pochodzenia. Przekonani
s  oni, e dzie a tego pisarza niew tpliwie ubogac wiadomo  estetyczn
Ukrai ców, i – co najwa niejsze – nieco j  zmieni . Mam na my li tutaj t  poezj
i eseistyk  Herberta, w której podejmuje on bardzo bliskie dla czytelnika ukrai -
skiego kwestie: my (Europa postkomunistyczna) traktowani przez nich (Europa
Zachodnia) jako „ziemie puste”, bez tradycji i kultury. Z tej perspektywy jeste-
my skazani na – z jednej strony, ci g e udowadnianie, e istniejemy, z drugiej

za  – e jeste my inni, czyli – na patriotyzm.
Jak wida , Herbert wkroczy  w kr g czytelniczy Ukrai ców nie nagle, a stop-

niowo. Obecnie istnieje ukrai ski obraz niemal ca ej twórczo ci tego autora,
oprócz kilku dotychczas nieprzet umaczonych dramatów. Pozostaje zatem pyta-
nie: co dalej? Kiedy  Tadeusz Ró ewicz na pytanie, kto go teraz czyta, odpowie-
dzia : „Nikt. Jestem znany, moje ksi ki wydaj , lecz m odsze pokolenie czyta
co  zupe nie innego. Jestem dinozaurem we w asnym kraju”45. Nie zgadzam si
z tak  pesymistyczn  wizj ywota dzie  tych pisarzy w ród m odych czytelni-
ków, poniewa  jestem przekonana, e postawa niezmiennej uczciwo ci i moral-
no ci wobec rzeczywisto ci zawsze b dzie aktualna w ród ludzi my l cych. Co-
gito ergo sum!

O esia Nachlik, doktorantka Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im.
Iwana Franki. Przygotowuje prac  doktorsk  na temat: Recepcja literatury polskiej na Ukrainie
(1991–2005). Specjalizuje si  w tematyce estetyki receptywnej i dialogu mi dzykulturowego. Intere-
suje si  problematyk  ukrai skiego kanonu wspó czesnej literatury polskiej. Jest autork  artyku ów

44 O. Ho ub, Kulturolohiczni mandry, „De ”, 10 kwietnia 2009, nr 62.
45 Cyt. za: A. Alvarez, Nie walczysz, to umierasz…, s. 29.
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po wi conych zagadnieniom recepcji literatury polskiej na Ukrainie, publikowanych m.in. w Post-
scriptum Polonistycznym 2009, nr 1(3).
W serii Literatura polska w wiecie opublikowa a (jako O esia Saczok): Mi osz i Szymborska na
Ukrainie. Z zagadnie  recepcji twórczo ci (t. 2, W kr gu znawców).

T H E R E C E P T I O N  O F  Z B I G N I E W  H E R B E R T ’ S W O R K  I N  U K R A I N E :
R E F L E C T I O N S  U P O N  A  M A N  A N D  H I S T O R Y

The article is devoted to an analysis of the reception of Zbigniew Herbert’s work in Ukraine during
the first years after regaining independence and in contemporary times. The author focuses on two
aspects of this reception: the translations and the scientific-journalistic discourse, which provide an
opportunity to reveal the uniqueness of the Polish writer to Ukrainian readers.



M A R I E  S O B O T K O V Á

U n i w e r s y t e t  i m .  P a l a c k i e g o
O o m u n i e c

ZB I G N I E W HE R B E R T  W  CZ E C H A C H

Jednym z grzechów miertelnych kultury wspó czesnej jest to, e ma odusznie unika ona
frontalnej konfrontacji z warto ciami najwy szymi. A tak e aroganckie prze wiadczenie, e
mo emy oby  si  bez wzorów (zarówno estetycznych, jak i moralnych), bo rzekomo nasza
sytuacja w wiecie jest wyj tkowa i nieporównywalna z niczym1.

W S T P

JU  PONAD PIE DZIESI T LAT DU A CZ  TWÓRCZO CI ZBIGNIEWA HERBERTA
yje w czeskim rodowisku literackim, poniewa  w dwa lata po wydaniu debiu-

tanckiego tomu Struna wiat a (1956 r.) zosta y prze o one na czeski trzy wiersze
Herberta w Almanachu Maj 1958. Wydanie osobnego tomu poezji Herberta mia o
miejsce w roku 1965 pod tytu em Studium p edm tu. W latach 70. i 80. XX w.
teksty Herberta ukazywa y si  tylko w obiegu niezale nym. Sytuacja ta zmieni a
si  dopiero w latach 90., kiedy dorobek Herberta – nie tylko poetycki, ale równie
eseistyczny i dramaturgiczny – znalaz  swe miejsce na oficjalnym czeskim rynku
wydawniczym i zdoby  sobie wielu wiernych odbiorców.

Kolejna okazja, by pozna  dzie o polskiego mistrza s owa poetyckiego, filozofa
i my liciela, nadarzy a si  w roku 2008, przy okazji dziesi tej rocznicy mierci
„polskiego Sokratesa”. Z wierszami z tomu Epilog burzy czescy czytelnicy mogli
si  zapozna  ju  w roku 2000, kiedy w wydawnictwie Mladá Fronta ukaza y si
przek ady wybranych liryków. W jubileuszowym roku 2008 ukaza  si  w wydaw-
nictwie Doko án tom Zbigniew Herbert/Jan Zahradní ek. Ze zem  pana Nikoho.
Dva st edoevropští básníci tvá í v tvá  totalit 2.

1 Z. Herbert, Labirynt nad morzem, cyt. za: Aposto  w podró y slu bowej. Prywatna historia sztuki
Zbigniewa Herberta, wybór i red. J.M. Ruszar, Lublin, Gaudium, 2006, s. 4.

2 Zbigniew Herbert/Jan Zahradní ek. Z ziemi pana Nikt. Dwaj rodkowoeuropejscy poeci twarz
w twarz z totalitaryzmem, Praha, Wydawnictwo Doko án, 2008; http://www.atlantis-brno.cz/inshop/
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Zainteresowanie wierszami Herberta nie wygas o równie  w roku 2009, o czym
wiadcz  zupe nie nowe przek ady np. Libora Martinka czy Barbory Matouškovéj3.

P I E R W S Z E  T U M A C Z E N I A  C Z E S K I E  W I E R S Z Y  H E R B E R TA
– A L M A N A C H  K V T E N 1 9 5 8

Autorami owych przek adów byli czescy t umacze urodzeni w po owie lat 20.,
generacyjnie bliscy Herbertowi. Znajduj  si  w ród nich m.in. Vlasta Dvo á ková
(1924), Miroslav Holub (1923–1998), ale tak e przedstawiciel generacji m od-
szej, Miroslav ervenka (1932–2005). To t umacze, pó niejsi literaturoznawcy
czy te  specjali ci w innych dziedzinach (M. Holub jest lekarzem i przyrodo-
znawc ), cz onkowie grupy Maj4 lub twórcy pod wzgl dem poetyki bliscy tej
grupie, którzy publikowali w miesi czniku dla pocz tkuj cych pisarzy „Maj”
(1955–1959). Periodyk ten od drugiego rocznika sta  si  czasopismem „majow-
ców”, czyli autorów, którzy uto samiali si  z tzw. poezj  dnia powszedniego.
Poetycka perspektywa by a przy tym podobna do optyki Grupy 42 i chocia  obie
te grupy funkcjonowa y w innych warunkach, to czy a je ch  otwarcia czeskiej
poezji na nowe tematy oraz inspiracja codzienn  problematyk 5.

Bliska tej generacji Vlasta Dvo á ková, poetka, a g ównie t umaczka (przede
wszystkim z j zyka polskiego, niemieckiego i angielskiego) oraz redaktorka

autori/dolezal-milos/ http://www.atlantis-brno.cz/inshop/autori/mlejnek-josef/, http://www.fra.cz/cz/
fra/texty/jiri-cervenka/ http://www.iliteratura.cz/autor.asp?autor=Jana%20Mat jková, http://www.iliteratura.
cz/autor.asp?autor=Josef%20Mlejnek.

3 http://www.iliteratura.cz/autor.asp?autor=Barbora%20Matoušková. T umaczenie B. Matouškovéj:
Netvor pana Cogito, Breviá , Poslání pana Cogito, Malé srdce; T umaczenie L. Martinka: Breviá ,
Dal jsem slovo, Diana, Pan Cogito. Ars Longa, Máma má mísu. V obran  analfabetismu, Pan Cogito.
Lekce krasopisu, Co pro vás ješt  mohu ud lat. Podzi kowania i wyrazy wdzi czno ci nale  si
L. Martinkovi za udost pnienie przek adów autorce niniejszego tekstu. http://www.iliteratura.cz/
autor.asp?autor=Maciej%20Ruczaj.

4 Majowcy, czyli autorzy urodzeni w latach 20. i 30. XX wieku, zbli eni nie tylko dat  urodzenia,
ale i do wiadczeniami do polskiego pokolenia kolumbów.

5 Por. np.: L. Engelking, Codzienno  i mit. Poetyka, programy i historia Grupy 42 w kontekstach
dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy, ód , Wyd. Uniwersytetu ódzkiego, 2005;
I. Mroczek, Dom, ulica, miasto w poezji czeskiej Grupy 42, Katowice-Warszawa, Wyd. l sk, 2005;
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=358;
http://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Engelking. Mimo wielu podobie stw u wiadomi  sobie nale y
równie  ich odmienny charakter spo eczny. Swoboda twórcza jest stopniowo ograniczana, czemu
towarzyszy umacnianie aspektu ideologicznego w czeskiej sztuce drugiej po owy lat 50. (coraz wi k-
sz  rol  odgrywa dogmatyczne traktowanie roli literatury w yciu socjalistycznego spo ecze stwa).
Lata 50. s  okresem procesów politycznych. Niektóre z nich ko czy y si  nawet wyrokami mierci,
np. w roku 1950 zosta a skazana na mier  Milada Horáková, a w roku 1951 na 13 lat wi zienia
skazany zosta  katolicki poeta Jan Zahradní ek.
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wyda  polskiej literatury w Pa stwowym Wydawnictwie Literatury Pi knej,
Muzyki i Sztuki (od roku 1966 ODEON), zas u ona nie tylko jako t umaczka
w a nie, ale równie  jako samodzielna autorka poezji, mia a bodaj najwi ksze
predyspozycje, by podj  si  zadania przek adu poetyckiego pos ania wyj tko-
wych polskich autorów, takich jak: Jerzy Harasymowicz, Tadeusz Ró ewicz,
Wis awa Szymborska czy Zbigniew Herbert6.

Pomi dzy wybranymi polskimi poetami oprócz Herberta w „Almanachu Maj
1958” odnajdujemy Jerzego Harasymowicza7 – poetycko pokrewnego „majowcom”,
dwa wiersze Tadeusza Ró ewicza8 oraz dwa wiersze Wis awy Szymborskiej, wszyst-
kie w przek adzie Vlasty Dvo á kovéj. Ta w a nie t umaczka sta a za wszystkimi
edycjami polskiej literatury, a jej przek ady s  do dzi  uznawane za najlepsze.

Na pytanie o przyczyny zainteresowania twórców antologii polskimi poetami
znale  mo na kilka odpowiedzi. Wymieni  nale y przede wszystkim wi  pokole-
niow , z któr czy  trzeba podobne postrzeganie rzeczywisto ci zogniskowane na
problemach dnia codziennego, nieefektowne obrazowanie poetyckie i próby wy-
ra enia potocznej prawdy o cz owieku i jego przesz o ci rozumianej jako element
nowej rzeczywisto ci.

Twórczo  polskich – wówczas m odych autorów – trafi a zatem do czeskiego
rodowiska w optymalnym momencie, dzi ki czemu po o one zosta y solidne

fundamenty nie tylko pod recepcj  wymienionych poetów, ale równie  kolejnych
generacji polskich pisarzy, tak aby i one otrzyma y mo liwo  wej cia do cze-
skiego obiegu i tradycji literackiej, w której zreszt yj  do dzi .

W twórczo ci Herberta czytelnik odnajdzie wielowarstwowe spostrze enia na-
tury estetycznej, których podstaw  jest nie tylko umiej tno  postrzegania, ale
równie  dar przekazywania wra e  z charakterystycznym „synkretyzmem este-
tycznym, si gaj cym kolejno do antyku, quattrocenta, malarstwa flamandzkiego
a  po sztuk  wspó czesn  […]”, co, jak podkre la Maria Delaperrière, „prowadzi
Herberta do pyta  egzystencjalnych i aksjologicznych”9.

Wydaje si , e i ten czynnik – podziw dla kulturowych inspiracji Herberta
i brak analogicznego spojrzenia w czeskich tekstach tego okresu – móg  pomóc
w recepcji jego wierszy w Czechach, szczególnie w okolicach roku 1965 oraz od

6 http://www.obecprekladatelu.cz/D/DvorackovaVlasta.htm, http://www.okpb.cz/okoo/index.php?doc
=/okoo_11_2005/03_01_osobnosti.htm; http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=044&clanek=040402.

7 Wiersze Harasymowicza w czeskim przek adzie pod tytu em Ústav kn ží salesián  – snídan
a Den osmnáctiletého.

8 Wiersze Ró ewicza w czeskim przek adzie pod tytu em Papoušek a Nejasná báse  V. Dvo á ková
prze o y a na u ytek w asnego wyboru, podobnie jak i inne wiersze wydane pod tytu em Uprost ed
života (1958).

9 M. Delaperrière, Herbert i jego poetyka spojrzenia, w: Wyraz wy uskany z piersi. Szkice o twór-
czo ci Zbigniewa Herberta, red. B. Gautier i D. Knysz-Tomaszewska, Lublin, Gaudium, 2006, s. 30.
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lat 90. a  po dzie  dzisiejszy. Czeska literatura nie posiada demiurga na miar
Zbigniewa Herberta, tym bardziej wi c cieszy fakt, e du  cz  jego dorobku
mamy do dyspozycji w j zyku czeskim.

K O N T Y N U A C J A  T U M A C Z E  C Z E S K I C H  W I E R S Z Y  H E R B E R TA
– R O K 1 9 6 5

Dzi ki staraniom Vlasty Dvo á kovéj i Miroslava Holuba ju  w roku 1965 cze-
skie Pa stwowe Wydawnictwo Literatury Pi knej, Muzyki i Sztuki wydaje samo-
dzielny tom poezji Herberta pod tytu em Studium p edm tu, zawieraj cy 58 wier-
szy ze zbiorów: Struna wiat a (1956), Hermes, pies i gwiazda (1957) i Studium
przedmiotu (1961).

Miroslav Holub, t umacz i zarazem autor pos owia, w nast puj cy sposób cha-
rakteryzuje samego Herberta na u ytek czeskiego czytelnika tamtych lat:

Následovník, prý obdivovatel Norwid v, mladší souputník Ró ewicz v, inspirovaný Elio-
tem a jeho školou, znalec antické kultury, typický p edstavitel intelektuální poezie10.

Holub celnie scharakteryzowa  g ówne rysy Herbertowskiej poetyki:

Od alegoricko-metaforických tendencí prvých knih (Struna sv tla, 1956, Hermes, pes
a hv zda, 1957) postupuje až k doslovnému Studiu p edm tu (1961), kde metaforické bohatství
pod izuje p ímému, maximáln  jasnému a sev enému, takžka filozofickému odvíjení myšle-
nky analyzující a integrující11.

C Z E S K I E  I  P O L S K I E  R O D O W I S K A
W  L ATA C H  7 0 . I 8 0 . X X  W I E K U

W przypadku dwóch dekad – lat 70. i 80., okre lanych mianem normalizacji,
obserwujemy os abienie wp ywu, jaki mia a poezja na ycie spo eczne w odnie-
sieniu do czeskiej publiczno ci. W tym okresie literatura funkcjonuje na trzech
p aszczyznach:

10 „Mi o nik Norwida kontynuuj cy jego drog  twórcz , poeta troch  m odszy od Ró ewicza, inspiro-
wany Eliotem i jego szko , znawca kultury antycznej i typowy przedstawiciel poezji intelektualnej”
[t um. moje – M.S.]. M. Holub, pos owie do: Z. Herbert, Studium p edm tu, Praha, SNKLU, 1965, s. 94.

11 „Od alegoryczno-metaforycznych tendencji widocznych w pierwszych tomach (Struna wiat a
1956, Hermes, pies i gwiazda 1957) Herbert przechodzi a  do dos owno ci w Studium przedmiotu
(1961), w którym to tomie bogactwo metaforyki podporz dkowuje maksymalnie skondensowanemu
i jasnemu wyk adowi analitycznemu i podsumowuj cemu” [t um. moje – M.S.]. M. Holub, pos owie
do: Z. Herbert, Studium p edm tu…
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1. oficjalnej, s u cej re imowi socjalistycznej Czechos owacji,
2. nieoficjalnej, emigracyjnej,
3. nieoficjalnej, krajowej (samizdat).
Podobn  schizofreni  w yciu literackim obserwujemy równie  w Polsce, a w za-

sadzie z biegiem czasu we wszystkich krajach socjalistycznych.
W polskim spo ecze stwie lat 70. równie  nie by o miejsca na optymizm doty-

cz cy udzia u literatury w kszta towaniu rozwoju kulturalnego spo ecze stwa.
Nie dziwi zatem, e w roku 1972 Herbert wyra a w tpliwo ci dotycz ce funkcji
poezji, które zostaj  zawarte w tek cie Poeta wobec wspó czesno ci. Wywo a y
one odzew i niezgod  ze strony m odych polskich poetów (zw asza Ryszarda
Krynickiego), niewierz cych, e poezja „dokonuje nag ych przewrotów w wia-
domo ci spo ecznej” i e jej „zadaniem jest zaanga owanie po jednej s usznej
stronie tak zwanej barykady”12.

Herbert pozostaje przekonany, e „historia nie zna ani jednego przyk adu, aby
sztuka czy artysta kiedykolwiek czy gdziekolwiek zdo a  wywrze  bezpo redni
wp yw na losy wiata […]”, z czego logicznie wyp ywa wniosek poety, „ e po-
winni my by  skromnymi, wiadomymi swej ograniczonej roli i si y”13.

W wierszu Do Ryszarda Krynickiego – list (Raport z obl onego miasta, 1983)
Herbert powróci raz jeszcze do tej problematyki14:

Na chude barki wzi li my sprawy publiczne
Walk  z tyrani  k amstwem zapisy cierpienia
Lecz przeciwników – przyznasz – mieli my nikczemnie ma ych,

czy warto zatem zni a wiet  mow
do be kotu z trybuny do czarnej piany gazet…

jakich si  ducha trzeba by wykrzesa
bij c na o lep rozpacz  o rozpacz
iskierk wiat a has o pojednania…

Czeski przek ad Miroslava ervenki brzmi nast puj co15:

na slabá bedra jsme vzali ve ejné záležitosti
zápas s tyranií se lží protokoly trápení
ale protivníky uznáš jsme m li nicotné
stojí pak za to snižovat svatou e
k blábolu z tribun k erné p n  žurnál …

12 Z. Herbert, Poeta wobec wspó czesno ci. w: Herbert nieznany. Rozmowy, opr. H. Citko, War-
szawa, Fundacja Zeszytów Literackich, 2008, s. 5.

13 Tam e.
14 Z. Herbert, Poezje, Warszawa, PIW, 1998, s. 458–459.
15 Cyt. za: Z. Herbert, Poslání pana Cogito, Praha, s. spisovatel, Nakladatelství Lidové noviny

1991, s. 120.
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jakých sil by bylo pot eba abychom vyk esali
nazda b h tlukouce zoufalstvím o zoufalství
jisk i ku sv tla signál smíru

W czeskim przek adzie tytu  orygina u Do Ryszarda Krynickiego – list zostaje
prze o ony jako Poslání Ryszardu Krynickému, dzi ki czemu t umacz doskonale
wykorzystuje zamkni cie wiersza i od s owa „posílám” utworzy  rzeczownik
„poslání”, semantycznie bogatszy ni  s owo „list”.

W Y D AW N I C T WA  P O D Z I E M N E  – L ATA  8 0 . ;
P R E Z E N TA C J A  W I E R S Z Y  H E R B E R TA

W tym kontek cie nie jest wielkim zaskoczeniem, e dalsze przek ady poezji
Herberta na j zyk czeski powsta y w rodowiskach opozycyjnych. Przyczyni a si
do tego równie  posta  samego Herberta, o którym nie wolno by o mówi , po-
dobnie zreszt  jak o Miroslavie ervence16, który z politycznych powodów zna-
laz  si  na indeksie. Miroslav ervenka prze o y  pod pseudonimem Otakar

. Mokrý i wyda  w roku 1985 w Krameriov  expedici wiersze Herberta pod
tytu em Pan Cogito, a rok pó niej pod tym samym pseudonimem i równie
w Krameriov  expedici wyda Zprávu z obleženého m sta a jiné básn  (Raport
z obl onego miasta i inne wiersze). Mo na zatem powiedzie , e w omawianym
okresie poezja Herberta oprócz kr gu wspó pracowników Vladimíra Pistoriusa
i Miroslava Zelinskego nie by a dla przeci tnego czytelnika czeskiego dost pna.

N O W Y  E TA P  U D O S T P N I A N I A  T W Ó R C Z O C I H E R B E R TA
C Z E S K I M  R O D O W I S K O M  – L ATA  9 0 .

Obie wspomniane edycje oraz ich reedycja w roku 1991 w wydawnictwie �-
skoslovenský spisovatel prowadzonym przez „Lidové noviny” (wydanie pod
tytu em Poslání pana Cogita) s  dowodem, e bardzo szybko po roku 1989 po-
jawi a si  potrzeba upublicznienia poetyckiego dorobku Herberta.

Vlasta Dvo á ková prze o y a wszystkie wiersze zwi zane z Panem Cogito,
podczas gdy przek adu Raportu z obl onego miasta podj  si  Miroslav er-
venka, wykorzystuj cy oczywi cie w pracy swój przek ad samizdatowy z roku
198517. Wyborowi wierszy towarzyszy dog bne studium M. ervenki18, które

16 http://www.ucl.cas.cz/bio_MiroslavCervenka.html.
17 Czeskie przek ady: Pan Cogito i Zpráva z obleženého m sta ukaza y si  w r. 1985 i 1986 w edy-

cjach samizdatowych, redagowane przez Vladimíra Pistoria, pó niej za  wspólnie w r. 1988 w brne -
skim wydawnictwie podziemnym Miroslava Zelinskiego.
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cz ciowo bazuje na monografii S. Bara czaka Uciekinier z Utopii z roku 1985.
Czeski przek ad Bara czakowej charakterystyki Herberta jest dla tego wydania
niezmiernie wa ny, nie tylko w odniesieniu do osobistej charakterystki poety,
jego wiatopogl du i przekona , ale równie  w odniesieniu do bardziej faktogra-
ficznych wyja nie , np. w przypadku miejsca urodzin Herberta – wielokulturo-
wego Lwowa, miasta, które prze y o tragedi  dwóch okupacji wojennych,
uwiecznionego zreszt  w wierszu o prostym i jednoznacznym dla wszystkich
Polaków tytule 17. IX. Przek ad ervenki, a szczególnie puenta wiersza nale y do
najbardziej wzruszaj cych fragmentów ca ego wyboru. Przypomnijmy tutaj jej
brzmienie w oryginale i w czeskim przek adzie:

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie ci  naje d co,
I da ci s e  ziemi pod wierzb  – i spokój
By ci co po nas przyjd  uczyli si  znowu
Najtrudniejszego kunsztu – odpuszczania win.

Má bezbranná ot ina t  p ijme úto níku
Dá ti sáh zem  pod vrbou a klid
Aby ti co p ijdou po nás u ili se znovu
Nejsvízeln jšímu um ní odpoušt ní vin.

Czeskiego czytelnika zaskoczy w przek adzie ervenki u ycie we wspó cze-
snej wersji j zyka czeskiego archaicznego poj cia „ot ina”. Leksem ten nie by
nacechowany w wieku XIX, w wieku XX zast powany jest neutralnym „vlast”.
Bior c jednak pod uwag  fakt, e Czesi niech tnie u ywaj  wielkich s ów do
wyja nienia swojego podej cia do ojczyzny, decyzja t umacza wydaje si  s uszna,
osi gn  bowiem dzi ki niej g bsze historyczne „zakorzenienie” kwestii wyzna-
czanych przez narodowy i kulturowy kontekst.

Porównajmy jeszcze fragment przek adu Zprávy z obleženého m sta z polskim
tekstem Raportu z obl onego miasta:

…teraz kiedy pisz  te s owa zwolennicy ugody
zdobyli pewn  przewag  nad stronnictwem niez omnych
zwyk e wahania nastrojów losy jeszcze si  wa …
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
i je li Miasto padnie a ocaleje jeden
on b dzie niós  Miasto w sobie po drogach wygnania
on b dzie Miasto

patrzymy w twarz g odu twarz ognia twarz mierci
najgorsza ze wszystkich – twarz zdrady

i tylko sny nasze nie zosta y upokorzone
(1982)

18 Swój tekst ervenka nazwa Úvaha na záv r, s. 208.
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…te  co to píšu zastánci dohody
dosáhli jisté p evahy nad stranou neústupných
b žné kolísání nálad kostky ješt  nejsou vrženy
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
a když m sto padne a p ežije jediný
ten ponese m sto v sob  po cestách vyhnanství
ten bude m sto

hledíme do tvá e hladu tvá e ohn  tvá e smrti
a té nejhrozn jší ze všech do tvá e zrady

a jenom naše sny z staly nepoko eny
(1982)

Przy dok adniejszym porównaniu odpowiadaj cych sobie semantycznie – przez
Herberta specjalnie akcentowanych – fragmentów, w których nie jest jeszcze
pewne, jaki b dzie efekt obecnej sytuacji (losy si  jeszcze wa ), czeski t umacz
w sposób mistrzowski u ywa zaktualizowanych i sparafrazowanych s ów Juliusza
Cezara Alea iacta est – kostky ješt  nejsou vrženy19.

W przypadku wersu „najgorsza ze wszystkich – twarz zdrady” czeski t umacz
zamieni  epitet „najgorsza” (dos ownie „nejhorší”) na okre lenie „nejhrozn jší”
(dos ownie „najstraszniejszy”), a tym samym wzmocnieniu uleg  obraz zdrady.
W czeskim przek adzie nie zostaje utrzymana konwencja ortograficzna nakazuj -
ca wyraz „Miasto” pisa  z wielkiej litery, co nadawa o symbolicznego wymiaru
zobrazowanej przestrzeni. W tek cie polskim nie chodzi o jakiekolwiek obl one
miasto, lecz o miasto – ojczyzn , Polsk  zagro on  w roku 1982 utrat  nie tylko
to samo ci kulturowej, ale i narodowej. ervenka konotacji tych w swoim prze-
k adzie nie zachowa .

Miroslav ervenka, jako autor rozlicznych prac specjalistycznych, by  prede-
stynowany do prac translatorskich, szczególnie w zakresie t umacze  polskiej
poezji. Dokonale opanowa  j zyk polski, zna  teori  wiersza i nigdy nie porzuci
roli do wiadczonego lingwisty, poszukuj cego wszystkich mo liwych wariantów
stylistycznych. Mimo drobnych niedostaków jego przek ady nale y równie
z perspektywy czasu oceni  jako wielce udane.

Vlasta Dvo á ková prze o y a cznie a  40 wierszy pod wspólnym tytu em
Pan Cogito, czym potwierdzi a, e nie tylko rozumie poezj  Herberta, ale rów-
nie , e polski twórca jest jej bliski jako cz owiek. Specyfika jej podej cia do
t umaczenia skomplikowanych kwestii filozoficznych jest dobrze widoczna przy
porównaniu polskiego orygina u i czeskiego przek adu:

I d  dok d poszli tamci do ciemnego kresu
po z ote runo nico ci t w o j  o s t a t n i  n a g r o d

19 Por. Moudrost v k . Lexikon latinských výrok , p ísloví a r ení, Praha, Svoboda, 1988, s. 42.
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id  wyprostowany w r ó d  t y c h  co na kolanach
w r ó d  o d w r ó c o n y c h  p l e c a m i  i obalonych w proch

ocala e  nie po to aby y
masz ma o czasu trzeba da wiadectwo

b d  odwa ny gdy r o z u m  z a w o d z i  b d  odwa ny
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebacza  w imieniu tych których zdradzono o wicie

strze  si  jednak dumy niepotrzebnej
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]

strze  si  osch o ci serca […]
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]

B d  wierny I d 20

J d i  kam šli tamti k temné hranici
pro zlaté rouno nicoty t v j  p o s l e d n í  r y t í s k ý  á d

jdi vzp ímen v p r o s t e d  t c h  co kle í na kolenou
v p r o s t e d  t c h  zády odvrácených a obrácených v prach

zachránil ses ne proto abys žil
máš málo asu musíš vydat sv dectví

bu  odvážný když r o z u m  z a v á d í  bu  odvážný…
…
neodpoušt j vpravd  není ve tvé moci
odpoušt t jménem t ch zrazených za svítání
st ez se oschlosti srdce…

Bu  v rný j d i 21

W porównaniu tym zwróci  wypada uwag  na kilka szczegó ów charaktery-
stycznych dla czeskiego t umaczenia, które pojawiaj  si  mimo typowych dla tej
t umaczki stara , by jak najdok adniej odda  wyd wi k tekstu oryginalnego.
Kompozycja tekstu wskazuje, e pierwszy i ostatni wers tworz  jedn  ca o .
Apel „id ” w a ciw  drog , w sposób konsekwentny i z sercem zwróconym do
tych, którzy s  s abi i w niebezpiecze stwie, jest konsekwencj  danej szansy
i czy si  z ostrze eniem, e potrzebna jest odwaga, poniewa  rozum w takiej
sytuacji mo e zawie . Rozkaz „id ” jest z tego w a nie powodu w tek cie pol-

20 Z. Herbert, Wiersze wybrane, wybór i oprac. R. Krynicki, Kraków, Wydawnictwo a5, 2004,
s. 229 [podkr. moje – M.S.].

21 Przek ad V. Dvo á kovej z r. 1991; Poslání pana Cogito, Praha, s. spisovatel, Nakladatelství
Lidové noviny, 1991, s. 89–91 [podkr. moje – M.S.].
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skim na pocz tku i na ko cu wiersza pisany wielk  liter . Autorka t umaczenia
konwencji tej niestety nie respektuje, przez co os abia emocjonalny wyd wi k
apelu i spójno  kompozycyjn  wiersza. Co wi cej, bez wyra nej przyczyny
rozszerzy a s owa Herberta: „twoj  ostatni  nagrod ” (dos ownie: „tvou poslední
odm nu”) na „tv j poslední rytí ský ád”. Równie  pozosta e odst pstwa od
brzmienia orygina u (wariant „uprost ed” zamiast „vprost ed”, wariant „podat
sv dectví” zamiast „vydat sv dectví”) nie wydaj  si  wyborami szcz liwymi.

Czescy t umacze, szczególnie Vlasta Dvo á ková, staraj  si  respektowa  tekst
oryginalny z zachowaniem jego wyj tkowo ci (oszcz dno  s ów, zwi z o
j zyka, eliptyczno , ale równie  utrzymywanie asonansów jako narz dzia grada-
cji), dzi ki czemu powstaj  przek ady wiadome wagi ka dego detalu. Znajomo
j zyka polskiego Dvo á kovej jest na najwy szym poziomie. Mimo to nawet jej
przek ad w momencie analizy porównawczej z tekstem oryginalnym nie okazuje
si  doskona y.

W przek adzie z roku 1958, kiedy indziej precyzyjna t umaczka, pope nia wy-
ra n  niezr czno  stylistyczn . Tytu  wiersza Dwie krople (dos ownie: Dv
kapky) Dvo á kova t umaczy jako Dv  kr p je. Do wiadczona t umaczka mu-
sia a by wiadoma swej pomy ki, bowiem w zbiorowym wydaniu wierszy Her-
berta pod tytu em Epilog bou e z roku 2000 swój przek ad poprawi a na ade-
kwatny tytu Dv  kapky22.

W porównaniu z Vlast  Dvo á kov  Miroslav Holub nie wykazuje si  tak dobr
znajomo ci  j zyka polskiego. By  mo e niedostatki w znajomo ci polszczyzny
spowodowa y pojawienie si  w przek adzie wiersza Substancja b du: w wersie
drugim polskiego orygina u czytamy: „ani w piersiach otwartych poniechanych
na r ysku” (dos ownie: „ani v otev ených prsou ponechaných na strništi”, rozu-
miane jako zraniona pier  pozostawiona na polu bitwy), a czeski przek ad Holuba
proponuje nast puj c  wersj : „ani v d ev ných prsou na pláni z stavených”
(b dne „v d ev ných prsou”, dla którego nie znajdziemy w tek cie polskim od-
powiednika, brzmia oby po polsku „w drewnianych piersiach”). W wersie 21.
w miejsce neutralnego „gin  ci” u yta zostaje archaiczna forma „m ou jenom ti”.

wiadczy to o tym, e Holub raczej stara si  postrzega  wiersze Herberta jako
ca o , w efekcie czego umykaj  t umaczowi detale. Mo na powiedzie , e jego
metoda translatorska prowadzi do przerysowania tekstu orygialnego: zachowane
zostaj  podstawowe rysy wiersza, ale poszczególne detale nie s  obiektem do-
k adniejszej uwagi. Edytorzy czeskiego wydania wierszy Herberta zatytu owane-
go Epilog bou e (2000) b d Holuba poprawili. W efekcie oryginalny wers: „ani
w piersiach otwartych poniechanych na r ysku” przyj  bardziej wiern  orygina-
owi posta  „ani v otev ených prsou na pláni z stavených”, mimo i  ci sami wy-

22 Por. Z. Herbert, Epilog bou e, Praha, MF, 2000, s. 7.
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dawcy zdecydowali, by s owa z wersu 21. „gin  ci” pozostawi  w archaizuj cej
formie „m ou jenom ti”23.

Z nieco inn  sytuacj  mamy do czynienia w przypadku przek adu Jaskini fi-
lozofów. W wydaniu z roku 1994 nie odnajdziemy datowania wydania, z któ-
rym t umaczki pracowa y. Czeski przek ad u wiadamia istotn  ró nic  mi dzy
wydaniem ksi kowym z roku 1973, a pierwodrukiem opublikowanym w 9.
numerze „Twórczo ci” z roku 1956. Pomi dzy tymi dwiema edycjami dosz o
do interwencji cenzury, w wyniku której znikn  wa ny fragment. Idzie o drugi
akt (Drugie intermedium chóru). W wersji z roku 1956 chórzysta II i chórzysta
III reaguj  na twierdzenie, e lud we mie w adz  we w asne r ce i w efekcie
b dzie mniej wojen:

Chórzysta III
Wtedy b dzie si  zabija o wrogów ludu.
Zwolennicy króla b d wiartowali zwolenników demokracji.
Chórzysta II
Tak, tak. Wiecznie to samo. Ci sami spryciarze na górze – Ci sami oszukani na dole.

[Te same mowy, pomniki, wi zienie.
Chórzysta III
Jedno wielkie wi stwo.

Czeski przek ad musia  ewidentnie powsta  na podstawie wersji z roku 1973
i brzmi nast puj co:

Chórzysta III
To pak…
Chórzysta II
Ano, ano. Po ád dokola…

W czeskim tek cie znikaj  zatem fragmenty: „Ci sami spryciarze na górze – Ci
sami oszukani na dole. Te same mowy, pomniki, wiezienie”, „Jedno wielkie
wi stwo”24.
Na pytanie o to, czy tekst Herberta by  aktualny w odniesieniu do roku

1956, czyli momentu jego powstania, odpowied  b dzie pozytywna. Inter-
wencja cenzury deformowa a tekst ze wzgl du na sytuacj  w roku 1973 –
krytyczny wyd wi k zosta  os abiony. Je li za  idzie o kontekst wspó czesny,
to s owa Herberta nie straci y na aktualno ci, jednak o tym czeski czytelnik
nie mo e si  przekona .

Dwa lata po polskiej edycji Epilogu burzy (1998) praskie wydawnictwo
Mladá fronta wyda o czeski wybór wierszy pod tym samym tytu em. Oprócz

23 Tam e, wiersz: Substance, s. 38–39.
24 Por. Z. Herbert, Jeskyn  filozof , p eložily V. Dvo á ková a I. Lexová, Praha, DILIA, 1994, s. 22.
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starszych wierszy z wcze niejszych zbiorów (Struna wiat a – 1956, Hermes,
pies i gwiazda – 1957 i Studium przedmiotu – 1961) do zbioru w czono rów-
nie  wiersze z tomów: Napis (1969), Pan Cogito (1974), Raport z obl onego
miasta (1983), Elegia na odej cie (1993), Rovigo (1993) i Epilog burzy
(1998). W ród t umaczy odnajdziemy nazwiska ju  wcze niej znane: Mi-
roslav ervenka, Vlasta Dvo á ková i nie yj cy ju  wówczas Miroslav Ho-
lub25. Ten reprezentatywny wybór zosta  opatrzony komentarzem Jacka Balu-
cha, znawcy obu literatur – polskiej i czeskiej – zatytu owanym eský Her-
bert polskýma o ima. Zbiór wydany w dwa lata po mierci Herberta jest
w wi kszo ci wypadków powrotem do wcze niej ju  wydanych t umacze .
Cz  z nich zosta a jednak poprawiona, a znalaz y si  równie  w zbiorze
wiersze nowe26.

W tym samym roku Jarmila Novotná przek ada esej Duszyczka (ze zbioru ese-
jów Labirynt nad morzem, wydanego w r. 2000)27. Przek ad ten nale y oceni
jako prac  sumienn , dzi ki której czeski czytelnik mo e si  zorientowa  zarów-
no w tematyce eseju, jak i w jego konstrukcji typowej dla tekstów popularyzuj -
cych kultur  i literatur  klasycznej Grecji i Rzymu. Autorka przek adu musia a
wiadomie wybra  w a nie ten tekst Herberta ze wzgl du na refleksje autora,

w których rozwa a stosunek wspó czesnego cz owieka do dziedzictwa antyczne-
go i swoj  rol  w poszerzaniu wiedzy o kulturze antycznej.

Poetyckie dzie o Zbigniewa Herberta wydaje si  niepokoi  m od  generacj
czeskich t umaczy, którzy wracaj  do tekstów ju  prze o onych lub te  uzupe -
niaj  istniej ce luki, przek adaj c te teksty, po które t umacze dot d nie si gali.
Nowe media (internet) umo liwiaj  bardzo szybk  orientacj  zarówno w obrazie
literatury krajowej, jak i zagranicznej. Pozwalaj  te ledzi  na bie co nowo
ukazuj ce si  przek ady28.

25 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=174.
26 Do w asnych t umacze  wierszy Herberta na j zyk czeski wraca z ca  pewno ci  Dvo á ková,

co wynika z porównania kolejnych przek adów. Pami ta  przy tym trzeba, e takie powroty do w a-
snych tekstów t umaczeniowych, ale tak e do tekstów, które ju  nie mog  by  poprawione, np. ze
wzgl du na mier  t umacza (przypadek Holuba), s  zawsze bardzo owocne. Mo e si  niestety przy
tym zdarzy , e wydawcy reedycji nie konsultuj  swoich planów z t umaczami i powielaj  starsze
wersje tekstów, co oczywi cie wp ywa negatywnie na tekst poetycki. Tak sta o si  na przyk ad
w wypadku najnowszego wydania wierszy Herberta z 2008 roku Zbigniew Herbert/Jan Zahradní ek
Ze zem  pana Nikoho. Dva st edoevropští básníci tvá í v tvá  totalit  (Z ziemi pana Nikt. Dwaj rod-
kowoeuropejscy poeci twarz  w twarz z totalitaryzmem), gdzie wiersz Przes anie Pana Cogito prze o-
ony przez Dvo á kov  zostaje przedrukowany w wersji z roku 1991, a nie w poprawionej postaci

z roku 2000 z tomu Epilog bou e.
27 http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=20405 Labyrint u mo e. Por. przypis 1.
28 http://www.strepina.cz/zdroje/iliteratura/ http://www.iliteratura.cz/sekce.asp?sekceID=989; http://www.

iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=24465; http://www.facebook.com/group.php?gid=39415397239.
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R O K 2 0 0 8 – 2 0 1 0 . R O C Z N I C A  M I E R C I Z B I G N I E WA  H E R B E R TA
W  C Z E S K I M  R O D O W I S K U

Oprócz polskich instytucji dzia aj cych w Czechach, zarówno naukowych
(sekcje polonistyczne), jak i pozauniwerysteckich, uwag  na 10. rocznic mierci
Zbigniewa Herberta zwróci o Czeskie Radio Program 3 Vltava29. W ramach te-
matycznych audycji Sv t poezie zaprezentowany zosta  program pod nazw Smrt
polského Sokrata. Obok danych biograficznych znalaz y si  w nim równie  wier-
sze Herberta – ostatnie teksty poety w przek adzie Libora Martinka. Dalszym
ciekawym spotkaniem z twórczo ci  Herberta dramaturga by a premiera radio-
wego s uchowiska powsta ego na podstawie krótkiej sztuki Druhý pokoj, w prze-
k adzie Vlasty Dvo á kovéj i w realizacji Hany Kofránkovéj, któr  przygotowa a
sekcja dramaturgiczna eského rozhlasu 3 – Vltava30.

Dorobek poetycki Herberta jest w czeskim rodowisku dobrze znany – funk-
cjonuje w nim ju  50 lat, co nie znaczy, e dla jego popularyzacji nie mo na ju
nic zrobi . wiadomo , e twórczo  Zbigniewa Herberta oferuje nieograniczo-
ne wr cz bogactwo my lowe, wywodz ce si  zarówno z klasycznej filozofii, jak
i norwidowskiej odpowiedzialno ci za ka de napisane/wymówione s owo, a zmu-
szaj ce czytelnika do wyciszenia i pokory wzgl dem przesz o ci, doprowadzi a
czeskich znawców Herberta do po czenia w do  nieoczekiwany sposób w naj-
nowszej edycji starszych i nowszych przek adów wierszy Herberta z wierszami
wietnego czeskiego katolickiego poety Jana Zahradní ka. Edycja ta zosta a na-

zwana Zbigniew Herbert/Jan Zahradní ek Ze zem  pana Nikoho. Dva st edoevr-
opští básníci tvá í v tvá  totalit  (Z ziemi pana Nikt. Dwaj rodkowoeuropejscy
poeci twarz  w twarz z totalitaryzmem)31. Obu poetów nie czy wspólnota prze-
ycia pokoleniowego, jak to by o w przypadku czeskich t umaczy Herberta z roku

1958, ani kulturowy punkt wyj cia. Herbert przyznaje si  do czno ci z Henry-
kiem Elzenbergiem – profesorem filozofii z Torunia, u którego studiowa  i któ-
remu zawdzi cza w asny wiatopogl d oparty o stoicyzm, podczas gdy duchowy
wiat Jana Zahradní ka (1905–1960) – jednego z nas ynniejszych przedstawicieli

czeskiej metafizycznej poezji chrze cija skiej, t umacza, szczególnie z j zyków
niemieckiego, francuskiego i angielskiego, publicysty i eseisty – zwi zany jest

29 http://www.rozhlas.cz/rtip/portal/_zprava/474758.
30 Premiera mia a miejsce 2 grudnia 2008. http://www2.rozhlas.cz/program/myprogram/?fdatum=

02.12.2008&tdatum=15.12.2008&typporadu%5B%5D=9&string=&hledat=Hledat.
31 http://www.atlantis-brno.cz/inshop/autori/dolezal-milos; http://www.atlantis-brno.cz/inshop/autori/

mlejnek-josef; http://www.fra.cz/cz/fra/texty/jiri-cervenka/ Ed. Josef Mlejnek a Maciej Ruczaj, t uma-
cze: Ji í ervenka, Miroslav ervenka, Miloš Doležal, Vlasta Dvo á ková, wst p J. Mlejnek. Praha,
Doko án, 2008. Por. tak e Lexikon eské literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4/II. U-Ž. Dodatky A-
- . AKADEMIA, Praha 2008, s. 1661–1666.
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z takimi nazwiskami czeskich poetów, jak František Halas, Jan ep, Jan Dokulil,
czyli z autorami wywodz cymi si  ze rodowisk czasopism „Tvar”, „Listy pro
um ní a kritiku” i „Akord”. Obaj wszak poeci – ka dy swym w asnym sposobem
– przez ca e ycie sprzeciwiaj  si  jakimkolwiek przejawom totalitaryzmu, który
przez obu postrzegany jest jako najniebezpieczniejsze Z o.

Obaj autorzy debiutuj  w podobnym czasie. Pierwsze wiersze Herberta opubli-
kowano w katolickim „Tygodniku Powszechnym” w roku 1950, pierwszy tom
jego poezji by  opublikowany w Polsce w roku 1956, czyli w momencie tzw.
odwil y, któremu w czeskich warunkach odpowiada okres wzmo onych restryk-
cji politycznych re imu i kiedy nie ma miejsca dla katolickiego poety Zahradn-
í ka (w roku 1951 zostaje skazany na 13 lat wi zienia za rzekom  zdrad  stanu
w procesie tzw. klerykofaszystowskiego od amu zielonych internacjonalistów).
Lata 50. to w Czechos owacji okres procesów politycznych (w roku 1950 ma
miejsce egzekucja Milady Horákovej) i prze ladowa , dotykaj cych wszystkich,
którzy nie poddali si  komunistycznej unifikacji i nie zdecydowali si  s u y
komunistycznej w adzy. W tym systemie nie ma miejsca dla ludzi wiernych war-
to ciom chrze cija skim i wierz cych w Boga jako warto  najwy sz  i w boski
porz dek gwarantuj cy harmoni . To w a nie w tym najci szym okresie po-
wstaje poetycki dorobek Zahradní ka. W adza totalitarna staje si  w tych tekstach
prototypem apokaliptycznego ko ca wiata – ludzi pozbawionych Boga. Podczas
gdy u Herberta jego alter ego to Pan Cogito, u Zahradní ka – w cyklu pod zna-
cz cym tytu em Znak w adzy (wydanym dopiero w roku 1991) – odnajdujemy
Pana Nikogo, czyli uciele nienie niszcz cego z a, zniewolenia, braku nadziei
i spustoszenia.

Z pewno ci  edycja ta przyczyni a si  do dalszego spopularyzowania Mistrza
polskiej poezji Zbigniewa Herberta oraz czeskiego poety katolickiego Jana Zah-
radní ka, które to postacie czy m dro , mi o  do cz owieka, walka o prawo
ludzi do wolno ci i ycia w spo ecze stwie sprawiedliwym, prawda i honor oraz
odpowiedzialno  za s owa i czyny, które s  wyzwaniem nie tylko dla nas, ale
tak e dla przysz ych pokole .

Przet umaczy  Micha  Hanczakowski

Prof. dr Marie Sobotková, kierownik Sekcji Filologii Polskiej w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu
Palackiego w O omu cu. Badaczka literatury czeskiej oraz polskiej, jak równie  stosunków polsko-
-czeskich od czasów najdawniejszych po okres wspó czesny. Autorka dwu ksi ek i kilkudziesi ciu
rozpraw w j zyku czeskim i polskim po wi conych tym zagadnieniom.
W serii Literatura polska w wiecie opublikowa a rozpraw  „mas o.of.pl” w wersji polskiej i czeskiej
(t. 1, Zagadnienia recepcji i odbioru, 2006).
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S O M E R E M A R K S  O N  T H E  R E C E P T I O N  O F  Z B I G N I E W  H E R B E R T
I N  T H E  C Z E C H  E N V I R O N M E N T

The paper presents over 50 years of Zbigniew Herbert’s presence in the Czech literary environ-
ment. As early as two years after the publication of his debut volume of verse String of light, three of
his poems were translated into Czech and published in Almanach, May 1958. A separate volume of
his verse was published in 1965 under the title of Studium P dm tu. In the 1970s and 1980s, Herbert’s
texts appeared only in the underground circulation, so called samizdat. The situation changed in the
1990s, when Herbert’s oeuvre, not only poems but also essays and dramas, found their place on the
official Czech publishing market and won for him a faithful reading public. Czech readers could
familiarize themselves with the poems from Epilogue to a Storm already in 2000, when translations of
selected poems were published by Mladá Fronta Publishers. Another opportunity to become ac-
quainted with the oeuvre of the Polish master of poetic word, philosophy and thinking, arose in 2008,
the tenth anniversary of the death of “Polish Socrates”. In the jubilee year of 2008, Doko án, a pub-
lishing house from Prague, published Zbigniew Herbert/Jan Zahradní ek: Ze zem  pana Nikoho. Dva
str doevropští básníci tvá í v tvá  totalit j.



K R Z Y S Z T O F  K R A S U S K I

U n i w e r s y t e t  l s k i
K a t o w i c e

„RO V N Ý  S A M É M U  S E B E”.
S O W A C K I  O D B I Ó R  T W Ó R C Z O C I

ZB I G N I E W A  HE R B E R T A

W SWOIM TEK CIE W OGÓLNYCH ZARYSACH PRZEDSTAWIAM RECEPCJ  TWÓRCZO CI
Zbigniewa Herberta na S owacji. Uwzgl dniam jej zasadnicze etapy, tzn. recepcj
w Czechos owacji, a nast pnie po transformacji ustrojowej i administracyjnej –
w Republice S owacji (od 1 I 1993 roku).

Tytu em wst pnej uwagi musz  zaznaczy , e w s owackiej prasie literackiej
(m.in. w czasopi mie „RAK” – „Revue aktualnej kultury”, w numerze 8. z 2006
roku) spotka em si  z opini  wyra aj c al, i  w polskich bibliografiach nierzad-
ko brakuje pe nej informacji o przek adach rodzimej literatury na terenie S owa-
cji. Dotyczy to tak e twórczo ci Herberta. Z obserwacj  t  trzeba si  zgodzi .
Potwierdza j  zaznajomienie si  z bibliografiami wydawanymi przez Bibliotek
Narodow . S  one bardzo po yteczne, ale zawieraj  luki. Wype ni je zapewne
przygotowywane ca o ciowe „Archiwum Zbigniewa Herberta”, b d ce w posia-
daniu narodowej Ksi nicy.

W swoim artykule pragn , z jednej strony, przedstawi  bogat  recepcj  twór-
czo ci Herberta na S owacji oraz zaktualizowa  informacj  na ten temat, z drugiej
strony – chcia bym chocia by cz ciowo owe luki wype ni . Przywi zuj  du e
znaczenie do wiedzy na temat oddzia ywania kultury w a nie w krajach najbli -
szych i s siedzkich. Sk din d wiadomo, jak wa ny jest odbiór naszej kultury
i sztuki w pa stwach najwi kszych, cho by nawet najbardziej odleg ych czy te
egzotycznych, co m.in. potwierdza seria konferencji organizowanych przez Uni-
wersytet l ski. Ale przy tych generalnych za o eniach za niezmiernie s uszne
wypada uzna  postulaty, wyra ane niegdy  bardzo zdecydowanie przez publicy-
st  i t umacza Tadeusza Boya- ele skiego, by nie zaniedbywa  znajomo ci kul-
tury w asnych s siadów, by j  stale poznawa . Dlatego ten wybitny krytyk, nie-
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zale nie od stworzenia swej francuskiej „Biblioteki Boya”, niema o miejsca po-
wi ci  recenzowaniu rosyjskich i czeskich sztuk teatralnych, chc c zrozumie ,

jak modernizuj  si  kraje s siedzkie. A zatem mój wniosek z przedstawionych tu
uwag brzmi: oprócz wiedzy o wspó czesnej kulturze S owaków warto wiedzie ,
jak odbiera si  w tym kraju (i w ka dym innym) polsk  kultur , w tym tak e, jak
czyta si  polsk  literatur  i jak czyta si  utwory Zbigniewa Herberta.

Recepcja polskiej literatury (i sztuki w ogóle, a tak e prac naukowych z dzie-
dziny humanistyki) w krajach takich, jak Czechos owacja do 1989 roku zale a a
zasadniczo od oficjalnego rz dowego, mo na powiedzie  re imowego, stosunku
do kultury i sztuki, z wszystkimi tego konsekwencjami. Np. w okresie tzw. „nor-
malizacji”, po st umieniu politycznej praskiej wiosny w 1968 roku, wskutek par-
tyjnej polityki kulturalnej w czeskiej i s owackiej kulturze (równie  w tzw. kultu-
ralnej wymianie ze wiatem) nast pi  du y regres trwaj cy do lat 90. ubieg ego
wieku. Regres widoczny by  równie  w polityce wydawniczej. Wtedy i utwory
Herberta by y tam nieobecne w wydaniach koncesjonowanych. Mowy by  nie
mog o o pisarzach opozycyjnych i emigracyjnych.

Oto kilka paradoksalnych przyk adów z terenu S owacji. Wydawcy byli instru-
owani np. przez ówczesnego dyrektora IBL. W ogóle wyeliminowano przek ady
utworów (i wydania dzie  rodzimych) inspirowanych w jakikolwiek sposób egzy-
stencjalizmem czy poczuciem absurdu (np. utwory Mro ka, Ró ewicza, Andrze-
jewskiego, Iredy skiego i in.). Wydawcy bali si  nazwisk pisarzy wspó czesnych
i zwrócili si  ku utworom przedwojennym, obrazuj cym spo eczn  bied . Na
pocz tku lat 80. wydano powie  Jalu Kurka z 1934 roku Grupa szaleje w Na-
prawie pod tytu em Epidemia. W 1984 roku wydano po raz pierwszy po s owac-
ku Czarne skrzyd a (z 1929 roku) Juliana Kadena-Bandrowskiego; autora przed-
stawiano czytelnikom jako pisarza antykapitalistycznego.

Taki jest kontekst wydawania b d  niewydawania ró nych pisarzy, m.in. Zbi-
gniewa Herberta w ró nych okresach historycznych Czech i S owacji.

Dla pe ni obrazu ka dej literatury (nie tylko polskiej, ale w jej ramach tak e
utworów Herberta) w Czechos owacji, a potem w Czechach i S owacji, nale y
u wiadomi  sobie, i  recepcja owa odbywa si  prawie równolegle w obu j zy-
kach, zw aszcza w warstwie czytelników wykszta conych, nie mówi c ju  o eli-
cie. Jest to bardzo wygodne. Sprzyja temu blisko  obu j zyków pod ka dym
wzgl dem (równie  leksykalnym i sk adniowym) i ksi ki w obu j zykach s
dost pne w obu krajach w bibliotekach, ksi garniach (stoj  tam na pó kach obok
siebie). Zainteresowany Czech z atwo ci  mo e naby  i czyta  Herberta po s o-
wacku i na odwrót. Pod koniec 2008 roku w Bratys awie trudno by o kupi  tomy
Herberta po s owacku, ale jest aktualnie na rynku wydanie czeskie.

Wracaj c do owej „czarnej dziury” w oficjalnej recepcji Herberta w Czecho-
s owacji, si gnijmy po jeszcze jedno modelowe porównanie. Podczas ca ej deka-
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dy lat 80. w s owackim dwumiesi czniku „Revue svetovej literatury”, a wi c
w pi mie po wi conym prezentacji obcych literatur, nie pojawi o si adne polo-
nicum! Sprawa uleg a poprawie po 1990 roku. Tylko do 2001 roku utwory Her-
berta by y w tym pi mie przek adane w 5 numerach:

— 1991, nr 6: dramat Jaskinia filozofów, prze o y  Józef Gerbóc;
— 1992, nr 5: esej Kamie  z katedry, prze o y  Pavol Winczer;
— 1993, nr 2: wiersze R ce moich przodków, Mitteleuropa, Wstyd, Przysi ga,

Kalendarze Pana Cogito, Zwierciad o w druje po go ci cu, prze o y
Vlastimil Koval ik;

— 1993, nr 4: wiersze Dwie krople, Przypowie  o królu Midasie, Tren For-
tynbrasa, Dlaczego klasycy, Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy, Pan
Cogito szuka rady, Raport z obl onego miasta, prze o y  Vlastimil Kov-
al ik;

— 2001, nr 4: proza Apokryfy, prze o y a Dana Podracká.
Nale y doda , i  ów politycznie zadekretowany regres w latach 70. i 80. by

ra cy w porównaniu z dekad  lat 60. Wtedy literatura polska – z lideruj cym jej
wówczas poet  Zbigniewem Herbertem – by a szerokim i cenionym kana em,
przez który do Czechów i do S owaków dociera y pr dy wiatowej literatury
i sztuki nowoczesnej. Sytuacja w obu krajach Czechos owacji i w obu j zykach
by a nieco (ale tylko nieco) ró na.

Te ogólne obserwacje znajduj  potwierdzenie w tamtejszej recepcji twórczo ci
Zbigniewa Herberta. Np. zaistnienie tzw. wyda  samizdatowych w Czechach (co
najmniej 3 w latach 80.) przy braku ich na S owacji wskazuje na istotne ró nice.
Gdy chodzi o okre lenie przestrzeni relatywnej wolno ci, osobistej aktywno ci,
odwagi i ryzyka redaktorów w czasach opresyjnych, wi ksz  przestrze  trzeba
przyzna  stronie czeskiej.

Pierwsze lady recepcji twórczo ci Zbigniewa Herberta na S owacji przypadaj
na czas niezbyt odleg y od debiutu poety w Polsce. O du ym zainteresowaniu
w tym zakresie daje wiadectwo bardzo aktywny t umacz polskiej poezji Vlasti-
mil Koval ik. Dzisiaj jest to autor ju  12 ksi kowych przek adów twórczo ci 11
polskich poetów: Norwida, Broniewskiego, Bie kowskiego, Karpowicza, Skwar-
nickiego, liwiaka, Szymborskiej, Karola Wojty y, Grze czaka, Twardowskiego
i Herberta. Obecnie przygotowuje przek ady utworów Mi osza.

W pos owiu do w asnego wyboru z poezji Herberta Koval ik napisa :

Twórczo  Herberta ledzi em od roku 1958, gdy rozpocz em studia na bratys awskim
wydziale filozoficznym, systematycznie czyta em polsk  pras  literack , która w komplecie
by a dost pna w ówczesnym O rodku Kultury Polskiej [dzisiaj: Instytut Polski – przyp.
K.K.]. wiadcz  o tym moje notatki z lektur, […] mam w ród nich przepisany wiersz Czarna
dziura […] Wiersz ten zainteresowa  mnie zupe nie spontanicznie i bez znajomo ci opinii
ówczesnej polskiej krytyki literackiej, która ju  wtedy widzia a w Herbercie wielk  nadziej



Krzysztof Krasuski: „Rovný samému sebe”…     273

polskiej poezji. Z pó niejszych lat zachowa em wi cej wierszy Herberta w wycinkach z prasy
literackiej […]. Przypominam te  sobie, e niezwyk e wra enie wywar  na mnie dramat Her-
berta Jaskinia filozofów opublikowany w pa dziernikowym numerze miesi cznika „Twór-
czo ” z 1956 roku1.

Inny t umacz Herberta, znany polonista Jozef Hviš , przedstawiciel tej samej
co Koval ik generacji, dodaje, e s owa Vlastimila Koval ika wyra a y nastrój
ca ej grupy ówczesnych adeptów s owackiej literatury i krytyki. Owo zaintereso-
wanie wywo a o fal  s owackich przek adów utworów Herberta, najpierw
w prasie literackiej, pó niej w wydaniach ksi kowych. Pierwsze stwo nale a o
bodaj do Pavla Winczera, który prze o y  trzy liryki proz  z tomu Studium
przedmiotu (S o , Wiatr i ró a, Muszla) w pi mie „Slovenske pohl’ady” (1961, nr
6). Potem do czyli inni. W pi mie „Mlada tvorba”, przy którym skupili si  wte-
dy m odzi pisarze, krytycy i badacze, Józef Hviš  prze o y  wiersze Chcia bym
opisa  i Substancja z tomu Hermes, pies i gwiazda. Dalej nast pi y przek ady
tego  Hviš a: wiersze Naprzód pies i Substancja w pi mie „Medalion” (1963, nr
6) i liryk Nagie miasto w dzienniku „Smena” z 3 X 1964 roku.

Bardzo okaza  prezentacj  Herberta by a publikacja materia ów zwi zanych
z poet  w dwumiesi czniku „Revue svetovej literatúry” (w nr 4 z 1965 roku).
Z o y o si  na ten herbertowski blok 12 wierszy (z tomów Hermes, pies i gwiazda
oraz Studium przedmiotu) w przek adzie Jozefa Hviš a i Ivana Mojika z wprowa-
dzaj cym esejem tego  ostatniego oraz du ym (na pó  strony) zdj ciem poety.
Warto doda , e wiersze Herberta i materia y zwi zane z poet  zosta y tu za-
mieszczone na czo ówce pisma przed tekstami takich pisarzy, jak Carl Sandburg,
Julio Cortazar, Peter Weiss i Alain Robbe-Grillet. W ogóle ca y materia  dotycz -
cy Herberta jest podany bardzo atrakcyjnie: towarzysz  mu reprodukcje grafik
Erny Masarovi ovej oraz fragmenty wypowiedzi sze ciu polskich krytyków:
Jerzego Kwiatkowskiego, Jana Józefa Lipskiego, Ryszarda Przybylskiego, An-
drzeja Lama, Krzysztofa Teodora Toeplitza i Andrzeja Os ki.

Artyku  Ivana Mojika starannie wykorzystuje ówczesne opinie polskiej krytyki
(krytyków wy ej wymienionych, a tak e innych). Podkre la si , e poeta oraz
liczni liryczni bohaterowie jego wierszy wyrastaj  z historycznych i lokalnych
do wiadcze . T umacz wymienia miejsce urodzenia poety, ale z powodu poli-
tycznej cenzury nie móg  wprost napisa  o sowieckiej okupacji Lwowa. Wskaza
jednak na dogmatyczne, ustrojowe deformacje po wojnie, podkre laj c oryginalno
poetyckiego g osu Herberta: przeciwstawienie si  patosowi i romantycznej tradycji
oraz wybór opcji racjonalistycznej. Dalej nast puj  uwagi o odnowieniu j zyka
poetyckiego (poprzez jego sprozaizowanie) i zastosowanych formach artystycz-
nych (g ównie w zakresie genologii i tworzenia lirycznych ma ych opowie ci).

1 V. Koval ik, Rovný samému sebe, w: Z. Herbert, ierna ruža, Bratislava 1999, s. 86–87 [t um.
moje – K.K.].
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Autor eseju wskaza  te  na pozorn  tylko atwo  lektury tekstów Herberta.
Skrótowo, ale celnie podsuwa czytelnikowi g ówne tezy interpretacji zamiesz-
czonych wierszy, m.in. Skrzynka zwana wyobra ni , Ró owe ucho, Jedwab duszy,
G os, Deszcz. Na koniec informuje o tomie esejów Barbarzy ca w ogrodzie,
podkre laj c niezwykle oryginalny punkt widzenia poety na sztuk  i kultur  za-
chodu Europy. Do w tku tego w recepcji eseistyki Herberta w kraju naszych
po udniowych s siadów wypadnie jeszcze powróci  przy omówieniu przek adu
eseju Kamie  z katedry dokonanego przez Pavla Winczera.

Opisana prezentacja Herberta w dwumiesi czniku „Revue svetovej literatúry”
w 1965 roku sta a si  jaskó k  zwiastuj c  tom t umacze , który ju  by  wtedy
w przygotowaniu. Wyszed  rok pó niej pod tytu em Hermes, pes a hviezda
w nak adzie 800 egzemplarzy i obj  58 utworów z trzech pierwszych poetyckich
zbiorów Herberta, a wi c liczb  podobn  do wcze niejszej o rok praskiej edycji
pt. Studium p edmetu. Do tomu do czono pos owie jednego z t umaczy, Jozefa
Hviš a – wtedy m odego absolwenta polonistyki, potem literaturoznawcy w S o-
wackiej Akademii Nauk i wyk adowcy na Uniwersytecie Kome skiego, wielce
zas u onego dla popularyzacji twórczo ci i postaci Herberta na S owacji.

Pos owie Hviš a nosi tytu Medzi ml anim a krikom (Mi dzy milczeniem i krzy-
kiem) i mi dzy tymi stanami i sytuacjami egzystencjalnymi sytuuje pocz tki
Herbertowego poezjowania. Jednak tekst Hviš a ma przede wszystkim cel infor-
macyjny: ukazuje spó niony ksi kowy debiut Herberta tak, jak go wtedy poka-
zywano, tzn. w ramach g o nej promocji pi ciu poetów w „ yciu Literackim”,
przedstawicieli tzw. pokolenia „Wspó czesno ci”.

Na tle opinii ówczesnej polskiej krytyki to pos owie charakteryzuje kolejne to-
miki Herberta, podkre laj c systematyczny rozwój poety, polegaj cy m.in. na
uwolnieniu si  od wp ywu poetyki Tadeusza Ró ewicza. Bratys awski polonista
wskazuje na osi gni cia liryki Herberta, które widzi m.in. w „budowie obiektyw-
nej wizji wiata”, co najlepiej ilustruje wiersz Apollo i Marsjasz. Krytyk czyta
Herberta jako oryginalnego „stylist  uczu ”, który umie ka d  sytuacj  liryczn
przedstawi  od strony jej „najdelikatniejszych nerwów”, dzi ki czemu potrafi jak
nikt inny zainteresowa  odbiorc . Hviš  podkre la, e owa sugestywno  poetyc-
kich obrazów wraz z celnie dobran  stylizacj  wypowiedzi i towarzysz c  subtel-
n  ironi  to atuty poetyckie Herberta. W tym kontek cie przypomina, e nieprzy-
padkowo niektórzy polscy krytycy uwa ali Tren Fortynbrasa za najlepszy polski
wiersz ostatniej dekady.

Krytyk dodaje te , e g boko moralny (ale bynajmniej nie moralistyczny) sto-
sunek do wiata jest dla polskiego poety wa nym elementem ludzkiej egzystencji.
Powtarza równie  szczegó owe opinie, i  kolejne tomy Herberta eliminuj  patos
widoczny w niektórych utworach debiutanckiej Struny wiat a, ale moralne zaan-
ga owanie poety prowadzi go bezpo rednio do zaanga owania obywatelskiego.
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Ciekawa tak e, ju  w wietle dzisiaj rozwini tej „herbertologii”, wydaje si  taka
oryginalna obserwacja Hviš a sprzed z gór  czterdziestu lat: „Mamy do czynienia
z poet , który w swej twórczo ci nie tylko patrzy [na wiat – przyp. K.K.], ale
dzia a, dokonuje czego  wobec wiata”2. W ogóle bez adnej przesady mo na
powiedzie , e twórczo  Herberta spotka a si  w po owie lat 60. na S owacji
z du ym entuzjazmem. Ten klimat zosta  przerwany tzw. „normalizacj ” po pra-
skiej wio nie. Do czasu politycznych restrykcji widocznie i w opinii tamtejszych
znawców, i w odbiorze czytelniczym wiersze te wype nia y w ówczesnej wia-
domo ci literackiej jakie  wa ne miejsce, zape nia y istotn  luk . Wcale nieod-
osobnione by y wtedy takie opinie, jak ta Jozefa Hviš a:

Zbigniew Herbert jest obro c  renomy wspó czesnej poezji europejskiej. Odnawia i utwier-
dza wiar  czytelnika w egzystencjalny fundament s owa poetyckiego i jego aktywno  w tym
zakresie. Poezja Zbigniewa Herberta nale y dzi  [tzn. w po owie lat 60.; po trzech tomikach po-
ety – przyp. K.K.] do najwybitniejszych przejawów europejskiej twórczo ci poetyckiej3.

Na koniec tego pos owia (przypominam: pierwszego na S owacji ksi kowego
wydania poezji Herberta w 1966 roku) krytyk stwierdza, i  poetycki profil poety
nie by by pe ny, gdyby nie uwzgl dni  twórczo ci dramaturgicznej i eseistycznej,
która integralnie czy si  z liryk . Taka informacja i opinia obligowa a do dal-
szych przek adów tak e tych gatunków literackich. Na razie Hviš  da  dok adne
przedstawienie problematyki czterech utworów dramatycznych (w tym s uchowiska
radiowego) oraz tomu esejów Barbarzy ca w ogrodzie. Dzisiaj nale y doda , e kilka
z tych tekstów dramaturgicznych zosta o ju  prze o onych na s owacki (Jaskinia
filozofów w „Revue svetovej literatúry” 1991, nr 6 przez Jozefa Gerbóca oraz s u-
chowisko Lalek przez Jana Vdovjaka z zbiorze Teatr bez kostiumów w 1974 roku).

Natomiast wszystkie trzy ksi ki eseistyczne Herberta zosta y bardzo eleganc-
ko w 2005 roku wydane w jednym du ym tomie (480 stron!) w przek adzie Ka-
rola Chmela (ur. 1953), poety, redaktora, publicysty. Na ok adce zamieszczono
du y fragment eseju Adama Zagajewskiego. Nawet my, Polacy, nie mamy tych
esejów zebranych w jednym tomie i tak starannie wydanych.

Zanim jednak dosz o do tej wspania ej edycji i w ogóle do „pogody dla Her-
berta” na terenie S owacji, do aury obecnej zw aszcza w roku jubileuszowym,
by y i k opoty niema e. Wcze niej odbywa o to si  z przeszkodami w a ciwymi
dla okresu tzw. normalizacji. Rz dzi a administracja, konformizm i strach. Do-
brze ilustruj  te mechanizmy losy przek adu eseju Kamie  z katedry (z tomu
Barbarzy ca w ogrodzie).

Pierwszego przek adu tego tekstu dokona  Pavol Winczer – wybitny slawista,
dzi  cz onek rzeczywisty PAU, pracownik S owackiej Akademii Nauk, profesor

2 J. Hviš , Medzi ml anim a krikom, w: Z. Herbert, Hermes, pes a hviezda, Bratislava 1966, s. 148.
3 Tam e, s. 149.
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Uniwersytetu Wiede skiego. Przek ad eseju Herberta zaproponowa  w 1969 roku
pismu „Revue svetovej literatúry”. Wtedy redakcja odmówi a. Ukaza  si  tam
dopiero po ustrojowej transformacji (w 1992 r., nr 5) wraz z fotografi  autora
i merytorycznie wietnym wprowadzeniem t umacza.

Warto si  zatrzyma  nad artyku em Pavla Winczera. Rzecz nosi tytu Konfron-
tacja idea u z rzeczywisto ci 4. Zaczyna si  od konstatacji, i  Herbert od trzy-
dziestu lat ma na polskim Parnasie miejsce poczesne, ale i osobne. Zwraca uwa-
g , e twórczo  ta jest te  bardzo ceniona za granic  (zw aszcza w niemieckim
obszarze j zykowym), a w Stanach Zjednoczonych powsta o nawet pismo pt. „Mr
Cogito”. Przypomina te , e Herbert ju  w po owie lat 60. spotka  si  w Czecho-
s owacji ze wzmo on  uwag . Fakt ten podkre lili my, przedstawiaj c pierwsze
czeskie (Studium p edmetu, 1965) i s owackie (Hermes, pes a hviezda, 1966)
t umaczenia poetyckich ksi ek autora Struny wiat a.

Dalej przypomina pokrótce biografi  pisarza jako wa n  dla okre lenia jego
poetyckiej osobowo ci i twórczo ci. Wskazuje, e uformowa y tego poet  rosyj-
ska i niemiecka okupacja rodzinnego Lwowa, a po 1948 roku z jednej strony
„intensywno  rodzimego totalitaryzmu”, a z drugiej – nader ró norodne wy-
kszta cenie oraz podró e do centrów kultury europejskiej.

„Twórczo  jego – pisze Winczer i brzmi to niebagatelnie w ustach cudzoziem-
ca – staje si  polem spotkania, ale i zderzenia osobistego do wiadczenia przed-
stawiciela narodu utrzymuj cego sw  to samo  w politycznej przestrzeni mi -
dzy dwoma imperiami, dzi ki poczuciu zakorzenienia w uniwersaliach tradycji
europejskiej”5. To dotyczy p aszczyzny spo ecznej i politycznej, natomiast na
p aszczy nie etycznej – wskazuje Winczer – g os Herberta jest za podstawowymi
prawami cz owieka – tak jak je formu owa o O wiecenie – ale zarazem ze wia-
domo ci , e wiatem rz dzi prawo silniejszego i e potwierdzenie tego znajdu-
jemy stale, pocz wszy od antyku (w Apollo i Marsjasz).

Wed ug s owackiego komentatora z owej konfrontacji idea u z rzeczywisto ci
wyrasta w twórczo ci Herberta z jednej strony postawa stoicka i przekonanie
o potrzebie obrony warto ci, z drugiej strony – autoironia, dodaj ca jego wier-
szom swoistego uroku.

A zatem – pisze Winczer – Herbert konfrontuje kultur  (definiowan  jako
utrwalona pami  ludzko ci) z do wiadczeniami cz owieka drugiej po owy XX
wieku, sprawdza i uwierzytelnia t  kultur , bo jakby naszymi oczyma j  prze-
warto ciowuje i aktualizuje, wi c o ywia j .

Po charakterystyce g ównych tematów twórczo ci Herberta (parafrazy antycz-
nych poda , epizodów z Biblii, aluzji do starszej i nowszej literatury i historii)

4 P. Winczer, Konfrontacia idealu so skutocnost’on, „Revue svetovej literatúry” 1992, nr 5.
5 Tam e, s. 154.
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stwierdza: „Herbert stale poszukuje dla wiata racjonalnej miary i w ten sposób
przeciwstawia si  jego dysonansom, chaosowi i brutalno ci. Irracjonalno  pozo-
stawia tylko do dyspozycji poezji i od wi tno ci (szczególnej jakiej )”6.

Jako wyraz tej racjonalno ci Herberta i przeprowadzonej przeze  konfrontacji
idea u z rzeczywisto ci  t umacz poleca lektur  eseju Kamie  z katedry (z tomu
Barbarzy ca w ogrodzie), podkre la bardzo wykoncypowany charakter ca ej tej
ksi ki. Natomiast esej o gotyckich katedrach to wed ug s owackiego intelektuali-
sty mia e przewarto ciowanie stereotypowej, utartej wizji redniowiecza. Po rycza -
towej krytyce tej epoki w drugiej po owie XIX wieku nast pi a jej rehabilitacja przez
tomistów w latach 30. XX wieku, zw aszcza przez Etienne Gilsona. Zacz to rednio-
wiecze ceni  za rzekom  ideow  jedno  przyczyniaj c  si  do wielkich zbiorów
przedsi wzi  (wyprawy krzy owe, budowa katedr). Herbert widzi to zupe nie ina-
czej, dokonuje dekonstrukcji tego mitu w perspektywie ycia przeci tnego, zwyk e-
go cz owieka. Za to zyskuje uznanie s owackiego komentatora.

Na zako czenie prezentacji s owackiej recepcji twórczo ci Zbigniewa Herberta
nale y doda , i  w roku 2008, rocznicowym od mierci poety w 1998 roku, obec-
no  pami ci o pisarzu na terenie S owacji by a widoczna i ró norodna. Przy
wsparciu polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w stolicy
republiki „Rok Zbigniewa Herberta” po czono z obchodami 90. rocznicy odzy-
skania niepodleg o ci Polski. 5 listopada 2008 roku w Bratys awie odby  si  uro-
czysty koncert Zbigniew Herbert in memoriam. W programie znalaz y si  kom-
pozycje Beethovena, Karola Szymanowskiego oraz s owacka premiera utworu
Romana Bergera Improvisation sur Herbert, znanego z festiwalu Warszawska
Jesie  w 2005 roku. Interesuj ce s  wyznania s owackiego kompozytora (urodzo-
nego w 1930 roku; studia muzykologiczne w Katowicach) o Herbertowskich
inspiracjach. Na pytanie: dlaczego posta  i twórczo  Herberta znalaz y si
u genezy jego utworu, kompozytor odpowiada: „Ju  dawno moje ycie nauczy o
mnie, e »wielkie s owa« s  niezb dne, tak e dzi . Potem przeczyta em Herberta:
»Powtarzaj wielkie s owa, powtarzaj je z uporem«. Tak powsta  muzyczny ko-
mentarz do tych s ów. Ich rozumieniu on nie zaszkodzi ”7.

Kompozycja Romana Bergera dedykowana Herbertowi to ju  drugi w ostatnich
latach s owacki utwór muzyczny powsta y na motywach poezji autora Pana Co-
gito. Wcze niej Juraj Beneš stworzy  cykl pie ni Spievajte!, m.in. do tekstu wier-
sza Zbigniewa Herberta Brzeg z tomu Napis.

Rok Herberta w S owacji zako czy  si  3 grudnia 2008 roku w Preszowie przy
okazji obchodów 15. rocznicy powstania katedry slawistyki na tamtejszym uni-
wersytecie. Przy wspó pracy z Instytutem Polskim odby o si  seminarium o twór-

6 Tam e.
7 Wypowied  Romana Bergera z 3 lipca 2007 roku, zamieszczona w programie koncertu Zbigniew

Herbert in memoriam.
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czo ci Zbigniewa Herberta. W programie znalaz o si  5 referatów wyg oszonych
przez autorów miejscowych oraz badaczy z UMCS w Lublinie. Nast pnie by a
dyskusja i spotkanie z t umaczami poezji Zbigniewa Herberta: Marianem i Pe-
trem Mil akami. (Efektem ich pracy jest wydany w pi knej szacie graficznej
w Bratys awie w 2009 roku obszerny wybór wierszy Herberta Fortinbrasov ža-
lospev zaopatrzony w kalendarium ycia i twórczo ci poety oraz pos owie pióra
znakomitego polskiego poety i krytyka, Piotra Matywieckiego.) Ca odzienne
seminarium zako czy o si  projekcj  pe nometra owego filmu dokumentalnego
znanego dziennikarza Piotra Za uskiego pt. Herbert – Fresk w ko ciele oraz
otwarciem wystawy Zbigniew Herbert (1924–1998)8.

Prof. dr hab. Krzysztof Krasuski, Uniwersytet l ski w Katowicach, Katedra Literatury Porównaw-
czej. Autor ksi ek z zakresu wspó czesnej literatury i krytyki, m.in.: Formy i normy; Spo eczne ramy
literatury; Dylematy wspó czesno ci literackiej; Na obrze ach arcydzie . Redaktor prac zbiorowych:
Cezury i prze omy; Leksykon dzie  polskiej literatury wspó czesnej; Krainy pozyskane i utracone.
Problem w literaturach Europy rodkowej; Herbert rodkowoeuropejczyk (w przygotowaniu).
W serii Literatura polska w wiecie opublikowa : Recepcja literatury polskiej na S owacji (t. 1, Za-
gadnienia recepcji i odbioru) oraz Kanoniczne dzie a poezji polskiej w lekturze Pavla Winczera (t. 2,
W kr gu znawców).

„ R O V N Ý  S A M É M U  S E B E ” .
S L O V A K I A N  R E C E P T I O N  O F  Z B I G N I E W  H E R B E R T ’ S W O R K

The article is devoted to the reception of Zbigniew Herbert’s work and artistic character in the Slo-
vakian language. Based on historical principles, the reception can be divided into two periods: within
the time boundaries of Czechoslovakian state (that is until January 1st 1993), and in the Republic of
Slovakia. Furthermore, the reception is characterized by a varying intensity determined by political
contexts. Until the Prague Spring of 1968, Zbigniew Herbert was frequently translated into and re-
viewed in Slovakian. During that period appeared a volume of translations from Herbert’s three first
books entitled Hermes, pes a hviezda (1966), and an extensive and impressive presentation of the poet
in Revue svetovej literatury (1965). Later, in the 1970s and 1980s, silence fell on Herbert’s work in
Czechoslovakia, compensated with an increasing number of translations of his verse, drama and
essays. The peak was reached in 2008, when the 10th anniversary of the poet’s death was celebrated in
Bratislava and Preszow with literary and music events, and the publication of an extensive edition of
Herbert’s selected verse.

8 Informacje o przebiegu imprez „Roku Herberta” na S owacji zawdzi czam dyrektorowi Instytutu
Polskiego w Bratys awie, znanemu poecie i t umaczowi, Zbigniewowi Machejowi, któremu na tym
miejscu bardzo dzi kuj .
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M A R T A  K A M I E R C Z A K

LE M I A N  P O  R O S Y J S K U
– Z A R Y S  R E C E P C J I

BOLES AWA LE MIANA UZNAJE SI  OBECNIE ZA JEDNEGO Z NAJWYBITNIEJSZYCH
twórców polskich XX w., zatem ywotnym zagadnieniem staje si  t umaczenie
jego poezji i jej zagraniczna recepcja. Jednak wysoce idiosynkratyczny j zyk –
nowatorski w zakresie s owotwórstwa, frazeologii, sk adni i tworz cy jakby w asn
semantyk  poetyck , a przy tym w sposób organiczny wyrastaj cy z polszczyzny –
czyni go poet  bardzo trudnym do prze o enia na jakikolwiek j zyk obcy.

Niemniej istnieje okre lony zasób t umacze  poezji Le miana zarówno na j -
zyki s owia skie, jak i zachodnioeuropejskie. Zasób na tyle du y, e w ramach
niniejszego artyku u ogranicz  si  do zarysowania recepcji twórczo ci poety
tylko na rosyjskiej scenie literackiej.

Na wst pie przypomn  zwi zki Le miana z Rosj  i jej kultur . Poeta urodzi  si
w Warszawie w 1877 roku, ale dzieci stwo i m odo  sp dzi  w Kijowie1, jednym
z ówczesnych centrów rozwoju nowych zjawisk w literaturze rosyjskiej. Studiuj c
prawo na Uniwersytecie w. W odzimierza w latach 90. XIX wieku, obraca  si
w kr gach inteligencji, tak e rosyjskiej. Znakomicie zna  j zyk rosyjski i z pasj
czyta  w tym j zyku, zw aszcza poezje. Rochelle H. Stone twierdzi nawet, e
bawi  si  przek adem rosyjskiej poezji nonsensu2, co wiadczy oby o wysokiej
kompetencji j zykowej.

O trwa ym zainteresowaniu autora Sadu rozstajnego literatur  rosyjsk wiad-
czy tak e fakt, e jako dyrektor artystyczny Teatru Miejskiego w odzi w 1917
roku wystawi  m.in. Na dnie Gorkiego i Gogolowskiego Rewizora. W ród szki-
ców Le miana jest recenzja rosyjskich przek adów dramatów J. S owackiego,

1 Je li nie podano inaczej, dane biograficzne przytaczam za Piotrem opusza skim, zob.: P. opu-
sza ski, Le mian, Wroc aw, Wyd. Dolno l skie, 2000.

2 R.H. Stone, Boles aw Le mian. The Poet and His Poetry, Berkeley – Los Angeles – London,
University of California Press, 1976, s. 6.
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a tak e artyku  o Lwie To stoju3. Odnotujmy te , e poeta dostrzega  wp yw rusz-
czyzny na swój idiom poetycki, czemu da  wyraz w li cie do jednej z warszaw-
skich redakcji4.

Co najmniej od 1905 r., od pobytu obu poetów w Pary u, datuje si  przyja
Le miana z Konstantinem Balmontem, z którym na p aszczy nie poetyckiej cz
go poszukiwania w zakresie muzycznych walorów wiersza oraz ch  zbli enia si
do brzmienia pradawnych pie ni5, a tak e podkre lanie poznawczej roli intuicji. Ro-
syjski symbolista zach ca  mniej znanego koleg  do pisania, w wyniku czego Le-
mian stworzy  dwa cykle wierszy rosyjskich.  opubli-

kowa o w 1906 r. „ e o”, a  w 1907 r. – „ ”, organ
prasowy rosyjskich symbolistów6. Odnotujmy, e istniej  dwa przek ady polskie tych
cykli – Jerzego Ficowskiego i Mariana Pankowskiego. Omówienia t umacze  doko-
na  m.in. Jerzy Paszek7. Same wiersze rosyjskie doczeka y si  krytyki Seweryna
Pollaka8 i m.in. has a w encyklopedii Le mianowskiej J.M. Rymkiewicza9.

W 1912 roku w Pary u Le mian pozna  osobi cie Dmitrija Miere kowskiego,
Zinaid  Gippius, Andrieja Bie ego i innych symbolistów rosyjskich. Ju  wcze-
niej datuje si  znajomo  z W adys awem Chodasiewiczem i Walerijem Briuso-

wem. Poeta korespondowa  te  z Siergiejem Soko owem, redaktorem naczelnym
moskiewskiego czasopisma „ ”, gdzie w 1907 r. figurowa  na li cie sta-
ych wspó pracowników i gdzie zamie ci  wiersz 10. Niewykluczo-

ne, e Le mian napisa  po rosyjsku równie  dramat pt. , ale
r kopis zagin , a istnienie samego utworu nie jest pewne. W listach Maksyma
Gorkiego zachowa a si  jednak wzmianka, z której wynika, e na zlecenie wy-
dawnictwa ogl da  on ten r kopis i zrecenzowa  go negatywnie11.

Zagadnienie zwi zków Le miana z tzw. drugim pokoleniem symbolistów rosyj-
skich szczegó owo przedstawia Rochelle H. Stone w rozprawie Boles aw Le mian.

3 B. Le mian, S owacki w przek adzie rosyjskim i Wielki starzec, w: tego , Szkice literackie, oprac.
J. Trznadel, Warszawa, PIW, 1959, s. 444–448 i 432–437.

4 B. Le mian, Do redakcji „Ponowy”, w: tego , Utwory rozproszone. Listy, oprac. J. Trznadel,
Warszawa, PIW, 1962, s. 444.

5 Por. J.M. Rymkiewicz, Le mian – encyklopedia, Warszawa, Sic!, 2001, s. 19.
6 „ ” 1906, nr 11–12, s. 54–55; „ ” 1907, nr 10, s. 7–18.
7 J. Paszek, Rosyjski Le mian dwakro  przepolszczony, w: Przek ad artystyczny, t. 5, Strategie

translatorskie, red. P. Fast, Katowice, Wyd. Uniwersytetu l skiego, 1993, s. 108–121.
8 S. Pollak, Niektóre problemy symbolizmu rosyjskiego a wiersze rosyjskie Le miana, w: tego ,

Srebrny wiek i pó niej. Szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa, Czytelnik, 1971, s. 236–262.
9 Has o: Rosyjskie wiersze, J.M. Rymkiewicz, Le mian – encyklopedia…, s. 314–318.
10 „ ” 1907, nr 11, s. 17. W Polsce opublikowany po raz pierwszy wraz z czterema niezna-

nymi wcze niej cz ciami , w: A. Juniewicz, Nowe wiersze rosyjskie Le miana,
„Przegl d Humanistyczny” 1964, nr 1, s. 147–153. Polski przek ad w: J. Trznadel, Spojrze  na Eury-
dyk . Szkice literackie, Kraków, Arcana, 2003, s. 375–383.

11 . , . . , w: , t. 4,  1954, 267–268.
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The Poet and His Poetry12. Podkre la zw aszcza paralele mi dzy Le mianem
a Andriejem Bie ym i Wiaczes awem Iwanowem. Przypuszcza te , e na stosunek
Le miana do j zyka wp yw mia a poetyka lingwistyczna Andrieja Potiebni oraz
zwraca uwag  na fascynacj  Le miana twórczo ci  Fiodora Tiutczewa i Afanasija
Feta, których symboli ci rosyjscy uwa ali za swoich mistrzów. Ostatnio Anna
Sobieska po wi ci a ksi k  powinowactwom Le miana z symbolizmem rosyj-
skim, skupiaj c si  jednak na zagadnieniach filozoficznych13.

R.H. Stone dokumentuje, e rosyjscy symboli ci uwa ali Le miana niemal za
jednego spo ród siebie. Jego wiersze rosyjskoj zyczne w czono do almanachu

-  w latach 1909 i 191314. W tym te  okresie publicysta „ -
” nazywa Le miana poet  „znany[m] (niebiezizwiestnyj) i w rosyjskiej

literaturze”15. Zatem pierwszym etapem recepcji Le miana na gruncie rosyjskim
by  jego odbiór jako twórcy rodzimego.

Jednak e autorzy najobszerniejszej wówczas wydawanej po rosyjsku encyklo-
pedii w 1915 r. nazywaj  go „poet  polskim”16. W ha le tym rosyjska twórczo
Le miana w ogóle nie jest wzmiankowana, a i tytu y polskich tomów przytoczone
z b dami. Co ciekawe, w latach 50. w czono wiersze Le miana do wydanej
w Wiesbaden antologii symbolizmu rosyjskiego17.

Osobiste kontakty i przyja nie mog y zaowocowa  wzajemnymi przek adami Le-
miana i poetów rosyjskich, jednak sta o si  tak tylko w jednym wypadku, o czym ni ej.

Odnotujmy tylko, e recenzuj c w 1912 r. rosyjskie przek ady dramatów S owackiego,
Le mian nie tylko rekomenduje t umacza – Balmonta – polskiemu odbiorcy, ale i obie-
cuje sam przet umaczy  jego wiersze. O tych planach donios o i rosyjskim czytelnikom
wspomniane czasopismo „ ” (1912, nr 5), ale przek ady nie powsta y.

Najwcze niejszym przek adem tekstu Le miana na rosyjski (i zapewne na jaki-
kolwiek j zyk obcy) jest t umaczenie opowiadania Ja  uzdrowiony (

), opublikowane w Kijowie w 1900 roku18. Przek ad ukaza  si  ju  w trzy
miesi ce od pierwodruku orygina u w „G osie”, a t umacz ukryty za inicja ami
N.M. w przypisie przedstawia autora jako „m odego polskiego poet , który ju
zd y  zwróci  uwag  swoimi utworami” a tak e jako „krajana-kijowianina”.

12 R.H. Stone, Boles aw Le mian – The Poet…, zw . rozdz. Le mian and the Russian Contemporary
Literary Scene, s. 147–181.

13 A. Sobieska, Twórczo  Le miana w kr gu filozoficznej my li symbolizmu rosyjskiego, Kraków,
Universitas, 2005.

14 R.H. Stone, Boles aw Le mian – The Poet…, s. 151; u Stone „Chtets i deklamator”.
15 „ ” 1912, nr 5, s. 60, cyt. za: A. Juniewicz, Nowe wiersze…, s. 149. Transkrypcja i pod-

kre lenie za Juniewiczem.
16 ,  1915, t. 24.
17 Versdichtung der russischen Symbolisten, herausgegeben von Johannes Holthusen und Dmitrij

Tschizevskij, Wiesbaden 1959; cyt. za: R.H. Stone, Boles aw Le mian – The Poet…, s. 151, 323.
18 . , , prze . H. - , „ ” 8. 06. 1900, nr 175, s. 2.
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Pierwsze t umaczenia wierszy Le miana zawiera dopiero antologia wspó cze-
snej poezji polskiej -

z 1929 roku19. Jednak z tomem tym,
wydanym w Berlinie, mog a si  zapozna  przede wszystkim rosyjska emigracja
w Niemczech. Przy tym Micha  Choroma ski prze o y  jedynie dwa liryki, Niebo
przy mione i W s o cu ( i ), oba nale ce do wczesnej
twórczo ci Le miana, gdy tymczasem min o ju  dziewi  lat od wydania ki,
w której artyzm poety znalaz  o wiele pe niejszy wyraz. Warto zaznaczy , e s  to
prawdopodobnie jedyne profesjonalne rosyjskie przek ady z Le miana dokonane
przez Polaka. Jednak Choroma ski, podobnie jak Le mian, wychowa  si  w Rosji
i w przypadku tych dwóch pisarzy mo na mówi  o bilingwizmie.

Do najdawniejszych t umacze  nale y te  (Szmer wiose ) K. Bal-
monta, w czony do eseju 20 wydanego w Bu garii. Jelena Cy-
bienko twierdzi, e równie  Briusow przek ada  Le miana, nie odsy a jednak do
konkretnych tekstów21.

Przek ady Choroma skiego i Balmonta, opublikowane poza granicami ZSRR i nie
przedrukowywane, pozostawa y praktycznie nieznane. Z wi kszym odd wi kiem
spotka  si  natomiast dokonany przez Siergieja Gorodeckiego b yskotliwy prze-
k ad ballady widryga i Midryga zamieszczony w po wi conym literaturze pol-
skiej numerze specjalnym „ ” z 18.07.193522.

Kolejne lata nie sprzyja y recepcji Le miana ze wzgl du i na zawieruch  wo-
jenn , i dominacj  socrealizmu w literaturze.

Pierwszy wybór wierszy Le miana ukaza  si  dopiero w 1971 r. w Moskwie.
Tom 23 zawiera 109 utworów reprezentuj cych wszystkie ksi ki poetyckie
Le miana. Z Sadu rozstajnego zaczerpni to 10 wierszy, z uchodz cej za arcydzie o
poety ki – 43. Napój cienisty reprezentuje 41 tekstów, a wydan  po miertnie Dziej-
b  le n  – 14. Autorami wi kszo ci przek adów s : Anatolij Gielesku , Maria
Pietrowych i Dawid Samoj ow. Ponadto zamieszczono t umaczenia: S. Gorodec-
kiego, Marka ywowa, Wilgielma Lewika, W adimira ugowskiego, Borisa
Pasternaka, Wsiewo oda Ro diestwienskiego, Osipa Rumiera, Borisa S uckiego
i Niko aja Czukowskiego. Ksi k  opatrzy  wst pem Anatolij Gielesku , a ko-
mentarzami Natalia Bogomo owa. Ilustracje zamówiono u Aliny Golachowskiej.

19 -
,  1929, s. 147–151.

20 . , , w: tego , . ,  1930, przedruk
wiersza w: . , , , , 2006, s. 720–721.

21  XIX – , red. . . , . . ,
, . - , 1981, s. 262.

22 . ,  » « -
, w: - , , , 1970, s. 159.

23 . , , wybór . , , , 1971.
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Ze wzgl du na blisko  j zyków i poetyk, przek ady bez trudno ci zachowuj
wierno  metryczn , stanowi  te  dobre, akceptowalne w ruszczy nie utwory
poetyckie. Jednak prawdopodobnie w trosce w a nie o akceptowalno  przek a-
dów w kulturze docelowej, t umacze ograniczyli inwencj  j zykow . T umacze-
nia te brzmi  o wiele mniej niezwykle ni  orygina y. Porównajmy:

W zwiewnych nurtach kostrzewy, na le nej polanie,
Gdzie si  las upodabnia ce niespodzianie,
Le  zw oki w drowca, zb dne sobie zw oki.
Przew drowa wiat ca y z ob oków w ob oki

(Topielec)24

, ,
, ,

.

( , prze . D. Samoj ow)25

Ponadto pojedyncze przek ady rozproszone s  w czasopismach. Np. Wasilij Kocz-
now opublikowa  trzy liryki w czasopi mie „ ”26. „ ” zamie ci Spo-
tkanie w przek adzie W. Czestnego27. W ksi ce W. Lewika 28 znaj-
duje si  wiersz  – … (W malinowym
chru niaku, przed ciekawych wzrokiem…), który nie wszed  do wyboru z 1971 r.,
gdy  redakcja wybra a wariant M. Pietrowych … .

W ostatnich latach pojawi y si  nowe warianty t umacze , tworz c liczne serie
translatorskie. W tomie  – zamieszczo-
no trzy przek ady Siergieja Pietrowa29. Nast pnie mo na by o przeczyta Przy-
piew, Wiatrak, o nierza, Dziewczyn i Pszczo y ( , , ,

 i ) w wersji Natalii Astafjewej30.
W 2004 r. Gennadij Zeldowicz wyda  w Toruniu 72 swoje przek ady w tomiku

Zielony dzban / 31, zachwycaj cym wirtuozeri  formaln  i obfitu-

24 B. Le mian, Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, Toru , Algo, 2000, s. 165.
25 . , , , , 1971, s. 57. Przek ad filologiczny

(M.K.): „Tam, gdzie do ki podobna jest le na polana, / W chwiejnych g biach kostrzewy pachn cej
korzennie, / pi w drowca niepotrzebne martwe cia o. / Ca y wiat obszed  od kra ca do kra ca”.

26 „ ” 1962, nr 3, s. 40–41.
27 „ ” 1968, nr 4. Cyt za: . , …, s. 746.
28 . , , ,

1974, s. 257.
29  – , - , , 1997, s. 580–582.
30 . , t. 1, red. . , . , - ,

, 2000, s. 62–68.
31 . , Zielony dzban / .

, Toru , Wyd. UMK, 2004.
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j cym w neologizmy. T umacz czerpie ze wszystkich zasobów ruszczyzny, by
stworzy  efekty j zykowe równowa ne „dziwno ci” idiomu Le miana, np. nie
waha si  zestawia  cerkiewnos owianizmów z potocyzmami32. Nie bez racji An-
drzej Bogus awski pisze w przedmowie z entuzjazmem, i  „nareszcie Le mian
doczeka  si  tego, e w nale yty sposób, powiedzia bym nawet – w sposób po
prostu doskona y, zosta  kulturze rosyjskiej przyswojony” i nazywa te przek ady
kongenialnymi33. Przytoczmy fragment Srebronia:

To – niepoprawny Istnieniowiec!
Poeta! – Znawca mg y i wina.
Nadskakuj cy snom – manowiec,
Wieczno ci piewna krz tanina.

 – !
! – .

,
- .

( )34

W cytowanej strofie dostrzegamy zastosowanie w przek adzie neologizmów
(od  – istnie ,  – snu  (si ),  – wierci  si ), mani-
pulowanie czliwo ci  (‘znawca’ + celownik), spacjalizacj  abstraktów (‘po
snach’), niestandardow  frazeologi  (‘s u alczy snuj cy si ’), gr  j zykow
(‘snuj cy si  po snach’). T umacz, cho  odst puje od dos owno ci, w przekonuj -
cy sposób pos uguje si rodkami j zykowymi analogicznymi do u ywanych
przez autora.

Zeldowicz przedstawia teksty wa ne, a wcze niej niet umaczone, jak np. Ja-
dwiga, Srebro , Fala, Ballada bezludna, ale te  proponuje lepsze od dawniej-
szych warianty np. Trupi gów. Odwa y  si  równie  konkurowa  z B. Pasterna-
kiem, z powodzeniem przek adaj c wiersz Do siostry. W jego wyborze wiersze
narracyjne zdecydowanie przewa aj  nad liryczno-refleksyjnymi, a erotyki –
szeroko t umaczone przez poprzedników Zeldowicza – s  tu niemal nieobecne.

Tak e Anatolij Gielesku  w ci gu kilku lat publikowa  na amach czasopism
nowe przek ady (w sumie 21 utworów)35. W wydaniu ksi kowym swoich t uma-

32 T  strategi  przeciwstawiania sobie rejestrów analizuj  w: M. Ka mierczak, K opoty ze wznios o-
ci  – Le mian po rosyjsku i po angielsku, w: Mi dzy orygina em a przek adem, t. XIV, red. J. Brzo-

zowski, M. Filipowicz-Rudek, Kraków, Ksi garnia Akademicka, 2008, s. 103–117.
33 A. Bogus awski, Przedmowa do: . , Zielony dzban…, s. 9.
34 Zielony dzban…, s. 141 i 143 [podkr. moje – M.K.].
35 . , , prze . A. , „ ” 1999, nr 8. . ,

. , przek . i wst p . , „ ” 2005, nr 4. . ,
" , ." , przek . i wst p A. , „

” 2006, nr 7.
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cze  z ró nych literatur zamieszcza 39 tekstów Le miana36. Wiele z tych wersji
cieszy si  uznaniem, np. S. Pietrow uzna , e a (Lalka) nale y do arcydzie
rosyjskiego przek adu poetyckiego37.

Niezbyt mocno obecny w oficjalnym obiegu, zdoby  sobie Le mian popular-
no  w rosyjskim Internecie. Blok przek adów zamieszcza na swojej autorskiej
stronie Siergiej Szorgin38. Portal vekperevoda.com („Wiek przek adu”) zamiesz-
cza zarówno t umaczenia dawne, nieprzedrukowywane i trudno dost pne
(Jewgienija Wadimowa, Konstantina Olenina), jak i najnowsze – np. warianty
Iriny Poliakowej-Sewostjanowej – laureatki II Mi dzynarodowego Konkursu
site’u (2004 r.), w którym uczestnicy zmagali si  w a nie z poezj  Le miana39.
Tak e internauci t umacze-amatorzy niejednokrotnie si gaj  po twórczo  autora
Dusio ka. Rezultaty ich pracy, a nawet sam proces translacji – bowiem teksty s
publikowane w konwencji „work in progress” – mo na ledzi  na portalach sti-
hi.ru i poezia.ru. Ilo  materia ów o Le mianie zamieszczonych w rosyjskim
Internecie pozwala wnioskowa , e kr g jego mi o ników jest niema y. Mo na to
porówna  do zjawiska odbioru na gruncie rodzimym, które J.M. Rymkiewicz
nazywa fenomenem utajonej popularno ci Le miana40.

W 2006 roku ukaza  si  obszerny tom 
41 pod redakcj  Andrieja Bazilewskiego. Gromadzi on t uma-

czenia ok. 250 utworów poetyckich, ale tak e po raz pierwszy pokazuje Le-
miana jako pisarza wszechstronnego. Zawiera m.in. dramat poetycki Skrzy-

pek Op tany (w przek adzie O. Abramowicz) – zaznajamia zatem czytelnika
rosyjskiego z t  cz ci  dorobku Le miana, która nawet odbiorcom polskim
nie by a jeszcze znana, kiedy przygotowywano tom . Proza obejmuje
nowy przek ad Jasia uzdrowionego, jedn  z Legend t sknoty (t umaczenia
A. Bazilewskiego) i wznowienie Przygód Sindbada eglarza w t umaczeniu
Jurija Wronskiego (1992 r.). Dzia  „Szkice” zawiera 12 tekstów eseistycznych
Le miana – wa ne utwory teoretyczne, jak: Z rozmy la  o poezji, U róde
rytmu, ale tak e wspomnian  impresj  o To stoju, zatytu owan Wielki Sta-
rzec. Autorami przek adów s  tu: Andriej Bazilewskij, Andriej Babanow,
Wiktor Choriew, Leonid Malcew, L. Jermi owa. Jako opraw  graficzn  wyko-
rzystano prace polskich malarzy – Eugeniusza Zaka, Stanis awa Wyspia -
skiego, Wojciecha Weissa, Edwarda Okunia.

36 . , , , - , 2006, s. 107–133.
37 Cyt. za: http://www.vekperevoda.com/1930/geleskul.htm. Redakcja strony nie przytacza ród a.
38 www.ipiran.ru /~shorgin/lesmian.htm.
39 www.vekperevoda.com/1950/poljakova.htm.
40 J.M. Rymkiewicz, Le mian – encyklopedia…, s. 300–301.
41 . , . . . , red.

i wst p A. ,  –  – WSH w Pultusku,  2006.
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Niestety, nie jest to jeszcze wydanie krytyczne – ksi ka zawiera co prawda
kalendarium ycia poety i szczegó owe przypisy edytorskie (tytu y orygina ów,
daty powstania, ród a przedruków t umacze ), ale krótki wst p i postscriptum do
kalendarium stanowi  raczej wyraz zachwytu nad „uskrzydlonym notariuszem”
ni  naukow  refleksj , mimo e A. Bazilewskij zajmuje si  twórczo ci  Le miana
tak e jako literaturoznawca.

Wracaj c do poezji, Bazilewskij przedrukowuje 161 wariantów wcze niej pu-
blikowanych, uwzgl dniaj c w zasadzie wszystkich wymienionych wy ej t uma-
czy Le miana poza N. Astafjew . Pozosta e teksty to nowe t umaczenia, m.in.
nast puj cych autorów: Walerija Akopowa, A. Bazilewskiego, Aleksandra Go-
lemby, Mariny Korieniewej, S. Pietrowa, Julii Pokrowskiej, Aleksieja Raszby,
Stanis awa Czumakowa, W adis awa Riezwego, S. Szorgina.

Liczne przek ady powsta y specjalnie na potrzeby tego wydania – cz ciowo ze
wzgl dów prawnych – np. nie uda o si  wynegocjowa  praw do przedruku t uma-
cze  Dawida Samoj owa42, a by  on autorem rosyjskich wersji wierszy, bez któ-
rych nie móg by si  obej  tak szeroko zakrojony wybór poezji Le miana. St d
nowe przek ady m.in.: Dusio ka, Schadzki spó nionej, czy Dzi , w naszego spo-
tkania rocznic … Innym impulsem dla nowych przek adów by a ch  przyswoje-
nia ruszczy nie wa nych utworów dot d niet umaczonych. Np. po raz pierwszy
ukazuj  si  po rosyjsku Pan B yszczy ski, nigrobek, Spojrzysto  (w wariantach
S. Czumakowa: , , - ) oraz ca o
poematu ka – w przek adzie S. Szorgina (do wcze niejszego wyboru wierszy
L. Martynow prze o y  tylko ostatni  cz ). Co ciekawe i cenne, redaktor nie
tylko sumiennie informuje w komentarzach o istnieniu innych t umacze , ale
i wiele (78) z takich wariantów przedrukowuje. Tym samym odbiorca otrzymuje
mo liwo  zapoznania si  z seriami translatorskimi.

Sam dobór tekstów mo e jednak budzi  kontrowersje. Niejednokrotnie t uma-
czenia bardziej przeci tne znajduj  si  w cz ci g ównej, a bardziej nowatorskie
i barwniejsze spychane s  do przypisów. Z kolei spo ród pi ciu wariantów balla-
dy Dziewczyna, autor wyboru zamieszcza jedynie najs abszy, J. Wadimowa z 1937 r.,
by  mo e chc c wprowadzi  do tomu t umacza jednego wiersza, ale to nie wyja-
nia braku innych wariantów.
Zaburzony zostaje te  w pewien sposób odbiór tej twórczo ci – pierwszy dzia

zawiera wiersze rozproszone, ale e zatytu owany jest  – stwa-
rza pozór wyboru z pierwszego autorskiego tomu. Co wi cej, zamieszczono
w nim rosyjskoj zyczne wiersze Le miana, nie oznaczaj c ich ani nie odgrani-
czaj c w aden sposób (w rosyjskiej tradycji edytorskiej nazwiska t umaczy wid-
niej  nie pod poszczególnymi tekstami, a tylko w spisie tre ci). Sprawia to, e bez

42 , w: …, s. 777.
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odwo ania si  do komentarza na ko cu tomu, niewtajemniczony czytelnik nie zda
sobie sprawy z obecno ci orygina ów w ród przek adów.

Ponadto  wprowadza nowy na gruncie j zyka rosyjskiego
tytu  ostatniego z Le mianowskich tomów: zamiast , jak w wyda-
niu z 1971 r. – , w zgodzie z tytu em poematu dramatycznego
w przek adzie S. Szorgina. By oby to uzasadnione, gdyby poemat Dziejba le na
pozosta  w ród utworów z tomiku, któremu nada  tytu , tymczasem przeniesiono
go do dzia u „Teatr”.

Autor wyboru wyra nie przyznaje pierwsze stwo t umaczeniom A. Gielesku a,
o czym wiadczy tak e eksponowanie w tytule tomu dwóch wierszy zamieszczonych
tu w a nie w jego przek adach. Pojawia si  równie  wiele wariantów autorstwa
S. Pietrowa. Tom pozwala zaistnie  w Rosji tak e przek adom Zeldowicza, których
jest tu 31, w tym dwa niepublikowane wcze niej. Poniewa  jednak nak ad wynosi
tylko 1500 egzemplarzy, ksi ka nie mo e wypromowa  ani poety, ani jego t umaczy,
a raczej spe nia (lub nie) oczekiwania czytelników znaj cych ju  Le miana sk din d.

Warto zauwa y , e spo ród rosyjskich przek adów Le miana status tekstu ka-
nonicznego w kulturze docelowej zdoby  sobie Pasternakowski wariant wiersza
Do siostry. Niestety, jest on nie tyle kanonicznym dla Rosjan tekstem Le miana,
co kanonicznym przyk adem niezrównanego t umaczenia poetyckiego. Rezulta-
tem uznania go za niedo cigniony przek ad wolny sta  si  brak rzetelnej analizy
dwutekstu. Magii nazwiska wybitnego poety rosyjskiego ulegli tak e polscy
badacze, podsumowuj cy rozbie no ci w stosunku do orygina u stwierdzeniem,
e dzie u Pasternaka nale y przyzna  autonomi  samoistnego utworu. Mieczy-

s aw Jastrun powo uje si  w a nie na Pasternakowsk  wersj jako dowód
tego, e Le mian w zasadzie jest nieprzek adalny, skoro nawet w przek adzie tak
znakomitego poety przepada groza, jak  nacechowany jest orygina 43. Seweryn
Pollak dochodzi do wniosku, e mamy do czynienia nie z t umaczeniem, a z pa-
rafraz , a mo e wr cz samoistnym wierszem Pasternaka44. Jedynie Zygmunt Saloni,
i to w trybie warunkowym, zaznacza, i  „mo emy [my, Polacy], co prawda, by  zda-
nia, e przek ad Pasternaka jest zubo ony, a zw aszcza odintelektualizowany”. Jednak
– i to wbrew wynikom w asnej analizy – obwarowuje to licznymi pochwa ami, bo-
wiem „jako wiersz rosyjski jest to na pewno utwór bardzo cenny” i sugeruje, e Pola-
cy mog  by  dumni, i  zainspirowa  go w a nie wiersz Le miana, który Pasternak
„prze y  i da  temu prze yciu naprawd  pi kny i przekonuj cy wyraz”45.

43 M. Jastrun, O przek adzie jako o sztuce s owa, w: Przek ad artystyczny. O sztuce t umaczenia.
Ksi ga druga, red. S. Pollak, Wroc aw, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, 1975, s. 129.

44 S. Pollak, Granice swobód, w: Przek ad artystyczny…, s. 273–277.
45 Z. Saloni, Wiersz Boles awa Le miana „Do siostry”. Orygina  a t umaczenie rosyjskie Borysa

Pasternaka, w: Europejskie zwi zki literatury polskiej, red. J.Z. Jakubowski, J. Kulczycka-Saloni,
Z. Libera, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 1969, s. 432.
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O popularno ci t umaczenia Pasternaka wiadcz  jego nieustanne przedruki –
m.in. wesz o ono do antologii 46 jako jedyny
wiersz reprezentuj cy twórczo  i osob  Le miana. W roku 2007 czytano Paster-
nakowskiego Le miana na obchodach Mi dzynarodowego Dnia T umacza
w moskiewskim klubie „Bilingwa”47.

Je li chodzi o recepcj  poszczególnych wyda  Le miana, to w a ciwie nale a-
oby j  uzna  za zerow , gdyby wnioskowa  na podstawie publikacji. Ukazanie

si  tomu w 1971 r. nie wywo a o reakcji w rosyjskiej prasie literackiej czy
literaturoznawczej. Jedyne recenzje pojawi y si  w prasie polskiej. W krótkim
omówieniu na amach „Poezji” Andrzej Drawicz48 wyra a umiarkowane zado-
wolenie z t umacze , dostrzegaj c w wersjach rosyjskich tendencj  do konkrety-
zacji Le mianowskich obrazów kosztem takich walorów materii wiersza, jak
gi tko  i oryginalno . Stwierdza tak e, e w momencie wydania tomik cieszy
si  du ym popytem. Tymczasem recenzent „Twórczo ci”49 przeczyta  tomik chy-
ba niezbyt uwa nie – a uje, e nie zamieszczono niektórych, jego zdaniem klu-
czowych, utworów, zniekszta ca nazwiska redaktora i t umaczy, by wreszcie
doj  do wniosku, e ocen  przek adów nale y pozostawi  rosyjskim polonistom.
Niestety, rosyjscy badacze nie po wi cili uwagi publikacji, a zw aszcza zagad-
nieniom przek adowym. Rekomenduj c tomik, W. Koroliuk pisze niemal wy cz-
nie o jego oprawie graficznej i zwi zkach mi dzy obrazowaniem grafik Aliny
Golachowskiej a tre ci  wierszy Le miana50. Natomiast recenzowane by y
w ZSRR kolejne polskie prace krytyczne o autorze ki51.

W latach 60. i 70. twórczo  Le miana propagowa a Natalia Bogomo owa, nie
tylko jako redaktor tomu , ale równie  jako autorka po wi conego Le-
mianowi rozdzia u w podr czniku historii literatury polskiej52 i recenzji ksi ki

Jacka Trznadla o Le mianie53. Warto podkre li , e jej artyku -
 » « 54 to jedy-

46 , , - , 2004, s. 149–150.
47  " ”, na: GiF.Ru  www.gif.ru/

themes/society/perevodchiki.
48 A. Drawicz, Rosyjski Le mian, „Poezja” 1972, nr 6, s. 104.
49 zb, Le mian po rosyjsku, „Twórczo ” 1972, nr 2, s. 163–164.
50 . . , . . , „ -

” 1970, nr 3, s. 78–82.
51 Zob. np.: . , „ ” 1973, nr 3,

s. 110–113.
52 . , , w: , , ,

1969, t. 2, s. 240–250.
53 „ ” 1964, nr 8, s. 68–70; „

” 1966, nr 6, s. 90–91.
54 - , , , 1970, s. 159–171.
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na rosyjska analiza przek adoznawcza po wi cona polskiemu poecie. W tym samym
okresie Ludmi a Rowniakowa analizowa a rosyjskoj zyczn  twórczo  Le miana55.

W latach 90. ró ne aspekty biografii i twórczo ci poety badaj : Wo odymyr Wa-
sylenko w artyku ach -

 i 56 oraz Andriej Bazilewskij w analizie
dramatu mimicznego Skrzypek op tany57.

Niewiele uwagi po wi cano zagadnieniom przek adu, zarówno je li chodzi o kry-
tyk  t umaczenia, jak i rozwa ania teoretyczne. S. Ku akowski odnotowuje liczne
neologizmy i wspó brzmienia melodyczne w poezji Le miana, ale przyk ady, które
przytacza – „ , ”58 – nie pochodz  z zamieszczonych obok wersji
Choroma skiego, lecz stanowi  przek ad na poziomie morfemów (z wiersza Stodo a).
Ten fakt, wskazuj cy na wybieranie do t umaczenia utworów przedstawiaj cych jak
najmniejsze trudno ci j zykowe – a tym samym mniej reprezentatywnych dla dzie a
poety – pozostawiono bez komentarza. B. Stachiejew w nocie poprzedzaj cej kilka
wierszy w antologii  (wszystkie wesz y potem do tomu )
wysoko ocenia „bogaty i barwny j zyk […], obfituj cy w innowacje s owotwórcze”
(” ”)59, ale nie komentuje implikacji,
jakie te cechy idiolektu pisarza maj  dla przek adu. A. Gielesku  we wst pie do tomu

 ogranicza si  do stwierdzenia, e „przek ad neologizmów zazwyczaj jest
niepe nowarto ciowy” („ ”)60.

Dok adniejszych analiz dokonywali tylko polscy literaturoznawcy i badacze –
przywo ywany ju  Zygmunt Saloni, El bieta Smyczy ska61, Anna Bednarczyk62,
Wojciech Chlebda63.

55 . , .  ( - ), w: -
, red. . . , , , 1981, s. 290–315.

56 [W odpowiednio:] „ ” 1989, nr 1, s. 43–54; Studia Letteraria Polono-
-Slavica, t. 1, Warszawa 1993. W. Wasylenko jest tak e autorem rozprawy w j zyku ukrai skim

i , i , , 1990.
57 . ,  » « -

, w: 
, , , 2003.

58 -
…, s. 148.

59 . , , w: , ,
1963, t. 2, s. 146.

60 . , , w: . , …, s. 17.
61 E. Smyczy ska, Wczesne t umaczenia wierszy Boles awa Le miana na j zyk rosyjski, „Slavia

Orientalis” 1983, nr 1–2, s. 85–98.
62 A. Bednarczyk, Wybory translatorskie, ód , Wyd. U  1999, s. 162–173; A. Bednarczyk, 

 –  – , w: / , red. . . -
- a, ,  2004, s. 23–30; A. Bednarczyk, Problem dobrego t umaczenia
a dydaktyka przek adu (B. Le mian w przek adzie G. Zeldowicza), w: Z problemów przek adu i sto-
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Z przedstawionego przeze mnie zarysu wynika, e twórczo  Le miana zosta a
w wysokim stopniu przyswojona j zykowi rosyjskiemu, jest jednak ma o zbada-
na. Nie zosta a te  przyswojona rosyjskiej kulturze w tym sensie, e nie uzyska a
znaczniejszej si y oddzia ywania. Le mian pozostaje twórc  ma o znanym Rosja-
nom, poet  dla wtajemniczonych. Nawi zuj c do znanej karykatury Edwarda
G owackiego Boles aw Le mian jako akademik, mo na powiedzie , e w Rosji
fotel wielkiego poety jest dla Le miana wci  za du y.

Dr Marta Ka mierczak, Anglistka, rusycystka. Absolwentka Uniwersytetu ódzkiego. Jej rozprawa
doktorska jest po wi cona rosyjskim i angielskim przek adom poezji Boles awa Le miana. Autorka
prac z zakresu przek adoznawstwa i recepcji.

L E M I A N  I N  R U S S I A N : A N O U T L I N E  O F  R E C E P T I O N

The study addresses several issues connected with Boles aw Le mian’s reception in Russia. Firstly,
the poet’s connections with Russia and its culture, esp. with the Russian symbolism, are discussed.
Mostly, though, the article is devoted to the translational issues. It enumerates the translations: the
early individual ones, the three monographic volumes (1971, 2004, 2006), up to workshop translations
available on the Internet. The author of the article describes the content of the major publications and
comments on the quality of translations and on their reception in both Polish and Russian press. She
also mentions studies in Russian devoted to Le mian’s works. Finally, she summarizes the translators’
scant self-commentaries as well as the critical and theoretic reflection on the translations discussed.

sunków mi dzyj zykowych, t. 3, red. M. Piotrowska, T. Szczerbowski, Kraków, Wyd. Naukowe Aka-
demii Pedagogicznej, 2006, s. 86–95; A. Bednarczyk, Przek ad – komunikat. Praktyka przek adu na
tle wspó czesnych koncepcji translatologicznych, w: Przek ad jako komunikat, red. P. Fast, Katowice–
Warszawa–Cz stochowa, l sk – Wyd. WSL, 2006, s. 7–18.

63 W. Chlebda, Neologizmy i neosemantyzmy B. Le miana w rosyjskich przek adach jego utworów.
Za o enia metodologiczne, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, XXIII Filologia Rosyjska, Opole
1983, s. 149–159.
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U n i w e r s y t e t  l s k i
K a t o w i c e

PRZEK ADY POEZJI  MIRONA BIA OSZEWSKIEGO
NA J ZYK ROSYJSKI

MIRON BIA OSZEWSKI, JEDEN Z NAJORYGINALNIEJSZYCH POLSKICH POETÓW DRU-
giej po owy XX w., który za materia  poetycki obra  sobie be kotliwy, kaleki
j zyk potoczny, z trudno ci  poddaje si  przek adowi. Jest to cena za ekspery-
mentatorstwo, wyzyskuj ce w j zyku to, co niepowtarzalne i, co za tym idzie,
nieprzek adalne – idiomatyk , homonimi , wieloznaczno  s ów i ich po cze .
Mimo trudno ci poezja Bia oszewskiego zosta a przet umaczona na blisko 20
j zyków, w tym na angielski, niemiecki, francuski i rosyjski.

W Rosji zosta y wydane dwie antologie poezji polskiej zawieraj ce przek ady wier-
szy Bia oszewskiego. Pierwsza: Polskije poety. Anna wirszczy ska, Tadeusz Ró e-
wicz, Miron Bia oszewski, Andrzej Bursa, Edward Stachura ukaza a si  w 1990 roku
nak adem wydawnictwa Raduga. Zawiera ona 93 uporz dkowane chronologicznie
utwory poety stanowi ce przekrój jego twórczo ci1. Autorem wi kszo ci przek adów
jest redaktor zbioru Andriej Bazylewski2. Pojawiaj  si  tak e przek ady Niny Iskrien-
ko, Borysa Klimienki, W adimira Korni owa, Jurija Lewitanskiego i Junny Moric.
Druga antologia, Polskije poety XX wieka, w wyborze Natalii Astafiewej i W adimira
Britaniszskiego wydana w 2000 roku w Sankt Petersburgu przez wydawnictwo Ala-
teja, prezentuje twórczo  90 polskich poetów, w tym 12 utworów Bia oszewskiego3,
wszystkie w t umaczeniu Astafiewej4.

1 Polskije poety. Anna wirszczy ska, Tadeusz Ró ewicz, Miron Bia oszewski, Andrzej Bursa,
Edward Stachura, red. A. Bazilewskij, Moskwa, Raduga, 1990, s. 149–197.

2 Andriej Borysowicz Bazylewski – urodzony w 1957 r., profesor nauk filologicznych, pracownik
Rosyjskiej Akademii Nauk, poeta, t umacz, badacz literatury, a od 1991 roku wydawca. Popularyzator
literatury s owia skiej w Rosji, za o yciel wydawnictwa Wahazar.

3 Polskije poety XX wieka. Antologija, red. N. Astafiewa, W. Britaniszskij, Sankt-Pietierburg, Ala-
teja, 2000, t. 2, s. 83–91.

4 Natalia Gieorgiewna Astafiewa – urodzona w 1922 r. w Warszawie, pisarka, poetka, t umaczka
poezji polskiej, autorka antologii Polskije poetiessy.
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W 2007 roku Bia oszewski doczeka  si  samodzielnego tomu pt. Wypadienije iz
grammatiki wydanego w Moskwie przez wydawnictwo Wahazar. Zbiór zawiera
przek ady Andrieja Bazylewskiego opublikowane w antologii z 1990 roku wzbo-
gacone o 10 niepublikowanych wcze niej utworów.

W Internecie, na stronie elektronicznej biblioteki wydawnictwa awka jazy-
kow5, mo na znale  próby przek adu 23 wierszy z tomów: Obroty rzeczy (Auto-
portret radosny, Szare pytanie, Nie umiem pisa ), Rachunek zachciankowy
(7 utworów) i Odczepi  si  (13 utworów)6. Przet umaczy  je Walerij Bu hakow.
Witryna nie zawiera informacji o t umaczach, jednak mo na s dzi , e wymie-
nione przek ady maj  amatorski charakter. wiadczy o tym stosunkowo du a
liczba potkni  w odczytywaniu znacze  wyrazów – zawierzanie tzw. fa szywym
przyjacio om t umacza. Na przyk ad w przek adzie wiersza Nie umiem pisa
w strofie drzewo z zimna i struktury kszta tu / nierozgadane / nie szumi s owo nieroz-
gadane prze o one zosta o jako , czyli nieodgadnione (

 /  / ), a w wierszu Akty
wers rze nik dr y jako , czyli rze nik dr y.

Prezentacja twórczo ci poetyckiej Bia oszewskiego w wymienionych antologiach
jest ró na ze wzgl du na ró n  liczb  utworów oraz ich dobór. Antologi  pod redakcj
Bazylewskiego charakteryzuje dba o  o ca o ciowe i pe ne zobrazowanie sylwetki
twórczej poety. Da si  zauwa y  pewne indywidualne upodobania, np. ma e zaintere-
sowanie balladami (znajdziemy jedynie Karuzel  z madonnami) lub fakt, e najobszer-
niej reprezentowany jest tom Mylne wzruszenia, jednak nie decyduje to w istotny spo-
sób o wizerunku poety. Wybór wierszy w du ym stopniu zawiera si  w autorskim pod-
sumowaniu twórczo ci poetyckiej Bia oszewskiego, jakim jest tomik Trzydzie ci lat
wierszy, opublikowany przez Pa stwowy Instytut Wydawniczy w 1982 roku7. W rosyj-
skiej antologii znajdziemy rozpoznawane przez polskich licealistów utwory, takie jak
wy ej wymieniona Karuzela z madonnami, Namuzowywanie czy wiersz „Ach, gdyby,
gdyby nawet piec zabrali”. Moja niewyczerpana oda do rado ci. Nie brakuje te
utworów szeroko omawianych przez polskich krytyków literatury8. Mo na mia o
powiedzie , e antologia odzwierciedla polski kanon poezji Bia oszewskiego.

5 awka jazykow. urna  niebukwalnogo pieriewoda (Speaking In Tongues) – w latach 1996–2003
jedna z g ównych witryn internetowych Rutenu po wi conych przek adom literatury obcej na j zyk
rosyjski. Za o ona i redagowana przez Maksima Niemcowa. O kryteriach wyboru tekstów do publika-
cji redaktor wypowiedzia  si  nast puj co: „Przek ad mo e by  z y, ale je li widz , e kto  w o y
cho  troch  wysi ku w to, eby zrozumie  rzeczywisto  j zykow  i wyrazi  j  po rosyjsku, cho by
wysz o mu niedok adnie i ko lawo, publikuj  to mimo wszystko. Go  witryny zorientuje si , z czym
ma do czynienia” (wypowied  z wywiadu zamieszczonego na stronie http://exlibris.ng.ru/fakty/2002–
02–21/1_nemcov.html dost p z 22.05.2009, t um. moje – J.P.).

6 http://spintongues.msk.ru/byaloshevsky.htm [dost p z 22.05.2009].
7 M. Bia oszewski, Trzydzie ci lat wierszy, Warszawa, PIW, 1982.
8 Mam na my li prac  Stanis awa Bara czaka J zyk poetycki Mirona Bia oszewskiego, Wroc aw,

Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, 1974, a tak e Artura Sandauera Poezja rupieci, w: tego , Pisma
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Nie jest to sytuacja oczywista, poniewa , jak pisze Jerzy Jarniewicz, „obraz da-
nej literatury obcej mo e ró ni  si  i cz sto ró ni si  od obrazu tej literatury w jej
kulturze macierzystej”9. Szczególnie w przypadku poezji wybory translatorskie
nierzadko podyktowane s  osobistymi zainteresowaniami t umacza, poniewa
w mniejszym stopniu ni  w przypadku prozy s  wymuszane przez wydawców
i prawa rynku. Dodatkowo stan literatury rodzimej mo e by  dla t umacza istot-
niejszy ni  prezentacja literatury obcej i mo e sta  si  g ównym kryterium wybo-
ru tekstów do t umaczenia. T umacz „wybiera teksty do przek adu nie dlatego, e
s  reprezentatywne dla kultury, z której si  wywodz , lecz dlatego, e ich prze-
k ad mo e wej  w twórczy dialog z literatur  rodzim , proponuj c jej nowe
wzorce, nowe j zyki, nowe kryteria”10. Tak  motywacj  dla swojej dzia alno ci
translatorskiej podaje Bazylewski11:

Wy awiam z potoku literatury i przeszczepiam na grunt ojczysty to, w czym dostrzegam
istotn  warto , czasem – nut  nie do  s yszaln  u nas. Czyli: przyswajam „obce”, to, co jest
pomini te albo niedookre lone przez kultur  rodzim  i dziel  si  tym z lud mi swojego kr gu
j zykowego. Zapoznanie si  poprzez sztuk  z optyk  innego narodu pozwala wiele rzeczy
widzie  ja niej. Oto bodaj e najwa niejsza motywacja wszystkich moich poczyna  interpre-
tacyjnych, translatorskich i wydawniczych.

Mimo to omawiana antologia wydaje si  do  zachowawcza i w du ym stopniu
uwzgl dnia interesy strony polskiej. Zape nia luk  na rosyjskim rynku czytelni-
czym, oferuj c dzie a poetów wcze niej w Rosji niewydawanych (wyj tek: Ró-
ewicz). W tym wypadku dzia ania t umacza-wydawcy lepiej charakteryzuje inna

jego deklaracja: „Chodzi wcale nie o to, eby literatura polska zajmowa a czo o-
we miejsca na listach bestsellerów, lecz o to, eby rosyjski czytelnik odbiera  jej
istnienie jako naturalny kontekst, a panorama, jemu dost pna, by a bliska rze-
czywisto ci”12. Zachowawczy stosunek do polskiego kanonu literatury okaza  si
decyduj cy w poszukiwaniu kompromisu, z jakim zawsze wi e si  zestawianie
jakiejkolwiek antologii.

Inaczej rzecz si  ma w dziele Astafiewej i Britaniszskiego. Ich antologia pre-
tenduje do tego, aby przedstawi  ca e stulecie polskiej poezji. Autorzy nie kryj ,
e wybór utworów ma subiektywny charakter i odzwierciedla autorsk  interpreta-

cj  historii poezji polskiej dwudziestego wieku. Wspominaj c prac  nad antolo-

zebrane, t.1., Warszawa, Czytelnik, 1985, s. 358–392 oraz zbiór Pisanie Bia oszewskiego. Szkice, red.
M. G owi ski i Z. api ski, Warszawa, Wyd. IBL, 1993.

9 J. Jarniewicz, T umacz jako twórca kanonu, w: Przek ad. J zyk. Kultura, Lublin, Wyd. Uniwer-
sytetu Marii Curie-Sk odowskiej, 2002, s. 39.

10 J. Jarniewicz, T umacz…, s. 37.
11 A. Bazylewski, Literatura polska w Bibliotece S owia skiej wydawnictwa „Wahazar”, w: Rocz-

nik BN, t. XXXIX–XL, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2008.
12 Tam e.



296     Literatura polska w wiecie. Tom III

gi , Britaniszski pisze: „Przy doborze autorów skorzystali my ze stoj cej przed
nami mo liwo ci niesugerowania si  ani zdaniem »ca ej Warszawy«, ani zdaniem
polskiej krytyki czy rodowiska literackiego”13.

Poniewa  Bia oszewski wyst puje w tej antologii jako jeden z dziewi dziesi -
ciu zaprezentowanych twórców, porównanie liczby opublikowanych wierszy daje
pewne wyobra enie o jego miejscu w wypracowanej przez redaktorów hierarchii
dwudziestowiecznych poetów polskich. Oczywi cie nie mo na s dzi , e o du ej
lub ma ej liczbie wierszy decyduje jedynie ranga artysty. Nie nale y zapomina
o czynnikach wynikaj cych z trudno ci procesu przek adu. Niemniej jednak efekt
zestawienia okazuje si  dla polskiego czytelnika do  zaskakuj cy: 44 otwieraj ce
antologi  utwory Leopolda Staffa, 66 wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
5 utworów Boles awa Le miana, 2 Konstantego Ildefonsa Ga czy skiego14.

Anna Lege y ska tak podsumowuje swoj  analiz  zawarto ci omawianej an-
tologii15:

Idea, my l i warto  – dopiero potem: s owo, eksperyment i oryginalno . Tak, s dz ,
przedstawia si  literacka aksjologia Astafiewej i Britaniszskiego. Jej fundamentem s  do-
wiadczenia wspó czesnej poezji rosyjskiej, dla której awangarda nigdy nie by a tradycj  tak

istotn , jak w liryce polskiej.

Spostrze eniu temu nie mo na odmówi  trafno ci. W przedstawionej perspektywie
12 utworów Bia oszewskiego to nie tak ma o. Prezentowane s  kolejno: Rozprawa
o stolikowych baranach ( ), Studium klucza ( -

) z tomu Obroty rzeczy; Z 14 na 15 grudnia (  14  15 
1963), od okna? kaloryfera?… no znów! ( ? ?… !…), Nie
tak dawno, jak czyta em ( …) i 18 maja dalej (  18 )
z By o i by o; Zet ( ) z Rachunku zachciankowego; Id  po chleb dla mamy (

), Pó znajoma ( ) i Babilon ( ) z tomu Odcze-
pi  si  oraz Roz am w barze mlecznym z niespodziewanem (

), Nieswój ( ) z Mylnych wzrusze . Od razu zwraca
uwag  fakt, e nie s  to utwory sztandarowe, cytowane przez polskich blogowiczów
czy omawiane w ci gach maturalnych. O ich wyborze decyduje autorska interpreta-
cja dziejów poezji polskiej Astafiewej i Britaniszskiego. W jej okre leniu mo e po-
móc krótkie omówienie twórczo ci poety we wst pie do antologii. Czytamy tam:

W odró nieniu od swoich rówie ników, Ró ewicza i Herberta, [Bia oszewski] podkre la, e nie
podejmuje si  wyra a  epoki, e wyra a jedynie siebie, Mirona Bia oszewskiego, w swoim pokoju,

13 W. Britaniszskij, Poezija i Polsza. Putieszestwije dlinoj po yzni, Moskwa, Agraf, 2007, s. 552
[t um. moje – J.P.].

14 Szerzej na ten temat w recenzji omawianej antologii: A. Lege y ska, Liryka polska po rosyjsku,
„Polonistyka” 2002, nr 1, s. 47–50.

15 A. Lege y ska, Liryka polska…, s. 50.



JA MINA PUCHA A: Przek ady poezji Mirona Bia oszewskiego na j zyk rosyjski     297

w swoim domu, na swojej ulicy. Ale jednocze nie i innych, takich jak on, ludzi przegranej bohemy
czy miejskiego marginesu; z peryferii ycia: z warszawskiego przedmie cia, z podmiejskich poci -
gów i stacji kolejowych; ludzi niesto ecznych, chocia  warszawiaków. Centrum jego poezji stanowi
codzienny potoczny j zyk tych ludzi. Poeta jakby dokumentuje ich mow : skrótow , niezrozumia-

, be kotliw . Z tego wyrasta nienarzucaj cy si  demokratyzm jego twórczo ci16.

Znamienne, e w tym tre ciwym i celnym obja nieniu nie padaj  niektóre has a
tak charakterystyczne dla polskich opracowa : eksperymentator, ostatni twórca
awangardy, pog biona refleksja nad j zykiem, parodia, gra. Je li idzie o tematy-
k  utworów, nie zostaje na wietlone zainteresowanie przedmiotami codziennego
u ytku, które w potocznym my leniu o Bia oszewskim jest przez Polaków silnie
kojarzone z jego poezj  (por. cykl Szare eminencje zawieraj cy m.in. utwory:
Szare eminencje zachwytu, Pod ogo, b ogos aw! czy Sztuki pi kne mojego poko-
ju). W antologii zaprezentowano przede wszystkim twórczo  pó niejsz , ci c
ku prozie, nierymowan , z dziwacznym podzia em na wersy rozbijaj cym nie
tylko ca ostki sk adniowe, ale równie  pojedyncze wyrazy.

Mo na zauwa y , e w przek adzie tych wierszy Astafiewa stosuje zabiegi nie-
obecne w oryginale, zmierzaj ce do rytmizacji tekstu. Oto przyk ady z utworu
Nie tak dawno, jak czyta em17 ( 18):

i czytam Pliniusza, którego
z dwóch, takie jedno tylko
zdanie, mo e dwa, ale o czym?

,
,

, , ?

[…] A to zdanie
Pliniusza to znowu to,
e to Pliniusz o Wezuwiu-

szu z Pompej  […]

[…] 
,

-
 […]

I jeszcze fragment wiersza 18 maja dalej19 (  18 20):

woda adna. Powsi ska –
zale y, domy na pewno nie-
adne! a kopu y – ta

zielona, ta niebieska –
robi  wszystko. Nie elimi-
nuje si  tej reszty. Ale

 – ,
-

,  –
,  –

.
.

Rytm jest zmienny i skomplikowany. Nie obejmuje ca o ci utworu, ale wyodr b-
nia poszczególne jego fragmenty. Dezorganizuje tekst z punktu widzenia ca ostek

16 Polskije poety XX wieka…, t. 1, s. 21 [t um. moje – J.P.].
17 M. Bia oszewski, By o i by o, Warszawa, PIW, 1965, s. 89.
18 Polskije poety XX wieka…, t. 2, s. 87.
19 M. Bia oszewski, By o i by o…, s. 92.
20 Polskije poety XX wieka…, t. 2, s. 88.
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sk adniowych. Sam  jego obecno  mo na motywowa  tym, e, jak pisze Lege y -
ska, „w poezji rosyjskiej sylabotonik jest oczywisty jak oddychanie, a wiersz wolny
to wci  rodzaj gwa tu zadanego piewnej mowie tego narodu”21.

Rytm i rym to rodki ch tnie stosowane równie  przez Bazylewskiego, cz sto
dla zast pienia innego rodzaju uporz dkowania naddanego, którego nie sposób
odda  w j zyku przek adu. W jego wyborze wierszy Bia oszewskiego nie brakuje
utworów opartych na grze j zykowej. W sytuacji, kiedy gry nie udaje si  odtwo-
rzy  w przek adzie, zast puje j  rytm i rym. Tak si  dzieje na przyk ad w wierszu
Niedopisanie.

Niedopisanie22

przyjd
pismo

nosem
seksem
trafem
cudem
musem
ciurkiem
zezem
siupem
boczkiem
truchtem

byle
pis- o

23

-

Podstaw  konstrukcji tego utworu stanowi przekszta cony frazeologizm czu
pismo nosem, w którym czasownik czu  zostaje zamieniony przez przyjd . Ta
zamiana oraz podstawienie szeregu nowych elementów pod cz on nosem sk ada
si  na koncept utworu. Poniewa  frazeologizm czu  pismo nosem nie ma w j zy-
ku rosyjskim formalnego ekwiwalentu, jego przekalkowane sk adniki nie wyró -
niaj  si  niczym na tle ca ego utworu i nie porz dkuj  tekstu, który staje si  ubo -
szy o element gry j zykowej. T umacz rekompensuje t  strat , porz dkuj c
w rymowane pary wymienione drogi, którymi ma przyj  pismo. Wykazuje si
te  inwencj  s owotwórcz , kompensuj c gr  j zykow  na poziomie zwi zków
wyrazowych neologizmami.

Spo ród ró nego rodzaju gier j zykowych obecnych w wierszach Bia oszew-
skiego te na poziomie zwi zków frazeologicznych i klisz j zykowych okazuj  si
najtrudniejsze do prze o enia. Je li zdefrazeologizowane zwi zki wyrazowe ge-

21 A. Lege y ska, Liryka polska…, s. 50.
22 M. Bia oszewski, Trzydzie ci…, s. 82.
23 Polskije poety…, s. 165–166.
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neruj  w utworze obrazy poetyckie, t umacz staje przed dylematem, czy zacho-
wa  metaj zykowy charakter tekstu, stosuj c ekwiwalenty frazeologiczne o od-
miennej obrazowo ci, czy uzna , e to obrazy poetyckie s  wa niejsze i nale y je
w a nie zachowa . Bazylewski rozwi zuje t  kwesti  na korzy  obrazowo ci, ale
nie zawsze oznacza to koniec jego zmaga .

Obrazy powsta e w wyniku przekalkowania frazeologizmów niemaj cych
ekwiwalentów formalnych w j zyku przek adu trac  swoj  motywacj . Przek ady
takich utworów, jak Pies po egnany czy Dziki kraj przyczyn cz ciowo lub ca -
kowicie trac  metaj zykowy charakter. Oryginalne wiersze zawieraj  element
zabawy w demaskowaniu dziwaczno ci j zyka. Osobliwo  obrazu psa, „co
z jednej strony zdech , a z drugiej […] tr ca ”, ma uzasadnienie j zykowe we
frazeologizmach zdech  pies i pies kogo  tr ca . Podobnie klamr  okalaj c  tekst
Dziki kraj przyczyn: Rosn  ma traw  […] Umrzyki nie rosn motywuje wyra e-
nie ju  trawka na kim  ro nie. Brak warstwy metaj zykowej w tek cie przek adu
powoduje zmian  recepcji wiersza, którego surrealizm traci uzasadnienie j zy-
kowe i staje si  warto ci  sam  w sobie.

Ciekawym przyk adem jest przek ad wiersza F f sielski, którego obraz poetyc-
ki motywowany jest wyra eniem mie  muchy w nosie.

F f sielski24

marona marona
drzwi si  nie wyspa y
obwieszczenie Mirona Mirona
muchy-matki si  truj
muchy-córki wchodz  do nosa
humorami nie wychodz

25

-

-
-

-

J zyk rosyjski nie dysponuje ekwiwalentem formalnym dla wyra enia mie
muchy w nosie. Dlatego w tek cie rosyjskim obraz much wchodz cych do nosa
mo e by  odczytany jedynie dos ownie. Jest przy tym na tyle makabryczny, e
t umacz zdecydowa  si  da  mu jak  motywacj , która, mimo e nie b dzie
to sama z motywacj  orygina u, os abi dos owno  obrazu i da klucz do inter-
pretacji utworu. Pierwszy wers przek adu wyja nia, e to, co dzieje si  dalej jest
fatamorgan  Mirona. Zabieg ten nie s u y wiernemu oddaniu sensów orygina u,
ale decyduje o warto ci artystycznej przek adu jako tekstu samego w sobie.

Jest oczywisto ci , e przek ad poezji Bia oszewskiego to karko omne zadanie.
Cz sto wi e si  ono z uproszczeniem tekstu w stosunku do orygina u, którego
wieloznaczno ci nie udaje si  wyrazi  w innym j zyku. Dotyczy to utworu jako
ca o ci lub jego fragmentów. Tak na przyk ad w ostatnim z przytoczonych tek-

24 M. Bia oszewski, Trzydzie ci…, s. 102.
25 Polskije poety…, s. 174.
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stów wers muchy-matki si  truj  jest dwuznaczny, poniewa truj  mo e oznacza
za ywanie trucizny oraz martwienie si . Przek ad: -
oddaje jedynie pierwsze znaczenie – za ywanie trucizny.

Istotny problem stanowi tak e przek ad aluzji, zw aszcza e mog  one odwo-
ywa  si  do realiów nieznanych lub s abo kojarzonych przez adresata przek adu.

Na przyk ad, o ile dla Polaka dzie o Kopernika O obrotach sfer niebieskich jest
istotnym powodem do dumy narodowej i z tej racji tytu  dzie a jest wietnie zna-
ny, o tyle u Rosjanina nie wywo a on ywych skojarze . Dlatego tytu  wiersza
O obrotach rzeczy ma inn  si  oddzia ywania ni  jego rosyjski przek ad -

.
G bszego zastanowienia wymaga fakt, e t umacze wyj tkowo ch tnie podaj

wprost to, co w oryginale jest aluzj , nawet je li ta odwo uje si  do wiedzy do-
st pnej adresatowi przek adu. Na przyk ad Astafiewa w przek adzie Rozprawy
o stolikowych baranach wers przywo uj cy motyw z otego runa ko uchów z ote
Homery t umaczy wprost, jako . By  mo e jest to wyraz
ogólnego d enia do tego, aby przek ad by  zrozumia y, czasem wbrew oczywi-
stemu spostrze eniu, e oryginalny tekst zrozumie  wcale nie tak atwo. W tym
sensie rosyjscy t umacze poezji Bia oszewskiego nie tylko t umacz  j  na swój
j zyk, ale tak e obja niaj  j , czyni c bardziej przyst pn  ni  jest w oryginale.

Ja mina Pucha a, doktorantka w Instytucie Filologii Wschodnios owia skich Uniwersytetu l skie-
go w Katowicach. Praca magisterska po wi cona przek adowi gier s ownych opartych na modyfika-
cjach frazeologicznych w poezji Mirona Bia oszewskiego (na materiale przek adów rosyjskich),
przygotowywana rozprawa doktorska dotyczy problemu warto ci i warto ciowania w j zyku filmów
animowanych dla dzieci.

T R A N S L A T I O N S  O F  M I R O N  B I A O S Z E W S K I ’ S P O E T R Y  I N T O  R U S S I A N

The author examines the translator’s decisions concerning the language experiments undertaken by
Russian translators of Miron Bia oszewski’s verse. The analysis of the translations leads to the con-
clusion that declining experimentation or restricting its role in the poetics of a poem is largely deter-
mined by the Russian literary tradition rather than mere difficulty in translating the untranslatable. On
the other hand, the Russian literary tradition adds more rhythm, clarity and simplicity to the original
text. Translators assimilate Bia oszewski’s poetry in native aesthetic canons.



A D R I A N A  K O V A C H E V A

U n i w e r s y t e t  i m .  A d a m a  M i c k i e w i c z a
P o z n a

RE C E P C J A  P O E Z J I  WI S A W Y  SZ Y M B O R S K I E J
W BU G A R I I

NA SAMYM WST PIE WARTO ODNOTOWA , E NIEZALE NIE OD WARUNKÓW ZE-
wn trznych, zainteresowanie bu garskich czytelników literatur  polsk  nie s ab-
nie. W Polsce natomiast, po burzliwych przemianach ustrojowych, na rynku wy-
dawniczym coraz rzadziej pojawiaj  si  ksi ki t umaczone z j zyków s owia -
skich. Przyczyny zaniku t umacze  prozy i poezji z rosyjskiego, s owackiego,
bu garskiego po 1989 roku s  na ogó  znane i oczywiste. S  to: ywa wci  pa-
mi  dawniejszego upolitycznienia wzajemnych kontaktów kulturowych, komer-
cjalizacja rynku wydawniczego, renesans t umacze  z j zyków zachodnich mniej
lub bardziej przed upadkiem systemu totalitarnego le obecnych oraz znu enie
nadmiarem intelektualnych produktów innych pa stw socjalistycznych w PRL-u
– eby wymieni  tylko te najistotniejsze1. Zmiany, które w tym zakresie nast pi y,
klarownie obrazuje statystyka t umaczonych z j zyka bu garskiego na polski
utworów literackich. W okresie od 1945 do 1977 roku prze o ono 158 tekstów2,
a w ostatnich dwóch dziesi cioleciach liczba ta spad a do kilkudziesi ciu (wraz
z rozproszonymi w prasie literackiej przek adami)3. Zupe nie inaczej rysuje si

1 Zob. G. Minczew, A. wie ciak, Wst p, „Opcje” 2003, nr 2 (49); C. Juda, Otch a  z labiryntem
na dnie, „Dekada Literacka” 2000, nr 9, 10 (167/168); M. Semczuk, Literatura rosyjska w Polsce po
1989 roku, „Recepcja – Transfer – Przek ad” 2005, nr 1 (4).

2 Informacja pochodzi z Bibliografii literatury t umaczonej na j zyk polski, red. S. B benek z ze-
spo em, Warszawa, Czytelnik 1978. Podaj  za C. Juda, Rozrachunki po prze omie. Polskie przek ady
z literatury bu garskiej po 1989 roku. Diagnozy i prognozy. Wspó czesno  i tradycja, w: Przek ady
literatur s owia skich, t. 1: Wybory translatorskie 1990–2006, red. B. Tokarz, Katowice, Wyd. Uni-
wersytetu l skiego, 2009.

3 Liczba przek adów ksi kowych jest tak niewielka, e mo na je wymieni : A. Popow, Droga do
Syrakuz. Opowiadania niesamowite, Kraków, Wyd. Scriptum, 2006; A. Popow, Misja Londyn, War-
szawa, Wyd. Muza, 2008; R. Bardarska, 6 smutnych opowiada , jedno weso e i jedno interaktywne,
Kraków, Universitas, 2002; Loty i powroty. Pi  wspó czesnych sztuk bu garskich, wybór i przek ad
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sytuacja w Bu garii, w której po 1989 roku ukaza o si  oko o 70 utworów literac-
kich t umaczonych z polskiego i towarzysz cych im tekstów historyczno- i kry-
tycznoliterackich4. Zdaje si , e nie tylko na podstawie tych liczb mo na mówi
o dwóch jako ciowo odmiennych modelach recepcji literatury polskiej w Bu garii
i literatury bu garskiej w Polsce. Przyjmuj c koncepcj  Gideona Toury o funkcji
przek adu w kulturze docelowej, o jego formie i strategiach obranych podczas
jego tworzenia5, mo na wywnioskowa , e bu garskie przek ady z literatury pol-
skiej s  inicjowane przez kultur  docelow  i uzupe niaj  w niej pewien niedobór.
Przyk adem tego typu recepcji jest projekt rozwoju literatury narodowej profesora
Bojana Penewa, dla którego polski romantyzm stanowi  wzór do na ladowania,
który móg  znacznie wzbogaci  bu garsk  literatur  o ide  mesjanizmu i proble-
matyk  filozoficzn . Nie pojawi a si  jeszcze historycznoliteracka synteza opisu-
j ca rozwój i dynamik  tego modelu recepcyjnego. W artyku ach po wi conych
polsko-bu garskim kontaktom literackim oraz recepcji literatury polskiej w Bu -
garii mo na zaobserwowa , e badacze mimochodem wyodr bniaj  kilka okre-
sów w tym procesie.

Pierwszy z nich to okres przed wyzwoleniem narodowym (1878), kiedy komu-
nikacja literacka rozwija a si  na podstawie osobistych spotka  i znajomo ci
mi dzy polskimi intelektualistami a bu garskimi poetami-rewolucjonistami albo
za po rednictwem j zyka rosyjskiego i niemieckiego. Drugi obejmuje lata po
1878 roku do drugiej wojny wiatowej.

W tym nied ugim czasie na bu garskiej scenie literackiej zmieniaj  si  trzy pokole-
nia artystyczne o bardzo zró nicowanych programach estetycznych. Komplikuj  si
i ewoluuj  równie  stosunek do przek adu i wymogi t umaczenia. W latach tu  po
odzyskaniu niepodleg o ci szczególne znaczenie maj  przek ady Sonetów krym-
skich pióra Iwana Wazowa. Poeta t umaczy  po rednio, z j zyka rosyjskiego, lecz
jego przek ad zainspirowa  powstanie nowego poetyckiego gatunku w poezji
bu garskiej.

W okresie 1917–1934 intensywne kontakty literackie, których inicjatorem jest
Bojan Penew i którym przys u y y si  przek ady jego ma onki poetki Dory Ga-
be, maj  charakter programowy. W tym czasie literatura bu garska przyswaja
arcydzie a Mickiewicza, S owackiego i Krasi skiego, które odbierane s  przez
pryzmat estetyki symbolistycznej. Powoli czytelnicy zaczynaj  zwraca  uwag  na
twórczo  poetów z okresu mi dzywojennego.

H. Karpi ska, Kraków, Wyd. Panga Pank, 2007; Cz owiek o wielu imionach. Antologia prozy bu gar-
skiej prze omu XX i XXI wieku, wybór G. Simeonowa-Konach, Warszawa, Wyd. Varsovia-Serdica, 2007;
G. Gospodinow, Powie  naturalna, Wyd. Pogranicze, 2009.

4 Spis wszystkich tytu ów, które ukaza y si  z pomoc  Polskiego Instytutu Kultury w Sofii mo na
znale  na stronie http://www.polinst-bg.org/pl/index.php?content=arch/ Wydawnictwa IP.

5 Zob. G. Toury. Poj cie „domniemanego przek adu”. Zaproszenie do nowej dyskusji, prze . J. Fast,
w: Komparatystyka literacka a przek ad, red. P. Fast, K. em a, Katowice, Wyd. Naukowe l sk, 2000.
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Ogromn  popularno ci  ciesz  si  opowiadania i powie ci Sienkiewicza; panuje
równie  moda na twórczo  Przybyszewskiego. W latach 30. zainteresowanie wzbu-
dzaj  t umaczone ju  wcze niej utwory Orzeszkowej, Prusa, Konopnickiej i Rey-
monta. Jednak dopiero w nast pnym okresie – po drugiej wojnie wiatowej – polski
realizm zostaje doceniony. Wówczas aktywnie zaczyna tworzy  nowe pokolenie
t umaczy zainteresowanych literatur  najnowsz . Pomimo cenzury i ideologizacji
sztuki – zjawiskom, którym podlega  równie  wybór utworów t umaczonych
z j zyków obcych – ocena tego okresu kontaktów literackich polsko-bu garskich jest
zgodna po obu stronach. „Polska sztuka s owa i jej recepcja w Bu garii po drugiej
wojnie wiatowej zarówno ze wzgl du na ilo  i jako  t umacze , jak i z uwagi na
selekcj  dokonan  przez t umaczy i wydawców odnios a sukces. Z satysfakcj
mo na stwierdzi , e w czasie ideologicznego zniewolenia, polska beletrystyka,
dramaturgia, publicystyka i poezja zosta y przedstawione obiektywnie” – pisze
Panajot Karagiozow6. Zdaniem Hanny Karpi skiej na j zyk polski zosta y prze-
o one przewa nie warto ciowe dzie a klasyki bu garskiej7.

W tym czasie – w 1967 roku zosta a wydana druga antologia polskiej poezji
pod tytu em  (Wspó cze ni poeci polscy). Warto pod-
kre li , e nad tym zbiorem wraz z utalentowan  poetk  i t umaczk  Dor  Gabe
(autork  pierwszego powa nego i reprezentatywnego zbioru polskiej poezji
w t umaczeniu na j zyk bu garski, który ukaza  si  w 1921 roku) pracuj  m odsi
o pokolenie, wybitni poeci i t umacze: Petyr Karaangow, Pyrwan Stefanow i B aga
Dimitrowa. Tom Wspó cze ni poeci polscy zas uguje na szczególn  uwag , po-
niewa  to w nim po raz pierwszy pojawiaj  si  nazwiska Ró ewicza, Herberta
i Szymborskiej.

Typowym zjawiskiem dla najnowszego okresu kontaktów literackich polsko-
-bu garskich, który rozpocz  si  po 1989 roku, sta y si  rozproszone w prasie literac-
kiej przek ady z poezji i prozy polskiej oraz pojedyncze zeszyty czasopism o profilu
literackim, po wi cone w ca o ci polskiej kulturze. Drug  wa n  tendencj  jest zain-
teresowanie polskim pisarstwem emigracyjnym. Ukazuj  si  przek ady prozy i poezji
Mi osza, Bara czaka, Herlinga-Grudzi skiego. Paralelne procesy dominuj  w lokal-
nych bu garskich upodobaniach czytelniczych i s  przejawem potrzeby odzyskania
zakazanych przez system warto ci kulturowych, le obecnych dzie  literackich oraz
rekonstruowania pe nego obrazu komunistycznej kultury.

Te bardzo pobie nie i pokrótce przedstawione rysy historyczne przek adowej
recepcji literatury polskiej w niniejszym artykule maj  pos u y  jako kontekst dla

6 . ,
, w: . .

, red. . , . , . , Sofia, Wyd. BAN, 2002, s. 135
[t um. moje – A.K.].

7 H. Karpi ska, Pozosta  t umaczk , „Dekada Literacka” 2000, nr 9,10 (167/168).
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obecno ci poezji Wis awy Szymborskiej w Bu garii. Pomin  tu aspekty instytu-
cjonalne odbioru jej poezji – nie b d  zajmowa a si  artyku ami z podr czników
akademickich ani badaniami twórczo ci poetki. Chcia abym prze ledzi  recepcj
przek adow  jej wierszy, przygl daj c si  z jednej strony kontinuum translator-
skiemu i towarzysz cym mu komentarzom, z drugiej za  – postaram si  opisa
jedn , ale za to bardzo specyficzn  cech  przek adowego odbioru wierszy Szym-
borskiej, któr  w duchu bachtinowskim mo na nazwa  „recepcj  dialogow ”.

Mówi c o przek adowej recepcji wierszy noblistki na j zyk bu garski, mo emy
wyodr bni  par  faktów, które wskazuj , e mi dzy t umaczami Szymborskiej
istnieje wi , a dzie o nast pców stanowi kontynuacj  tradycji poprzedników. Po
pierwsze, odst py czasowe mi dzy ukazaniem si  orygina u a bu garskimi prze-
k adami poszczególnych tomików nigdy nie s  wi ksze ni  dziesi  lat. Mo emy
zatem przyj , e recepcja wierszy Szymborskiej w Bu garii jest niemal równo-
czesna z ich odbiorem w Polsce. Ta tendencja zachowuje si  równie  dzisiaj. Po
1996 roku, kiedy w czasopismach (i to nie tylko literackich) zaistnia  swego ro-
dzaju boom przek adów wierszy krakowskiej poetki, ka dy jej nowy tomik staje
si  sensacj  literack  i w przeci gu kilku miesi cy ukazuj  si  przek ady na j zyk
bu garski. Najbardziej czu y na polskie nowinki literackie jest z regu y „ -

” („Gazeta Literacka”). Po drugie, z pojawieniem si  pierwszych
t umacze  wierszy Szymborskiej, na sta e zachowano dla niej miejsce w „bu gar-
skim” panteonie poetów polskich. Obecno  jej wierszy w antologiach poezji
polskiej wskazuje na wysok  ocen  jej twórczo ci8. Po trzecie, szczególnie
w ostatnim pi tnastoleciu, nie bez znaczenia dla odbioru wierszy Szymborskiej
jest pozycja i rola w spo ecze stwie bu garskim jej najbardziej znanej t umaczki –
poetki B agi Dimitrowej. Polityczne zaanga owanie Dimitrowej przeciwko sys-
temowi totalitarnemu, zakaz wydawania jej utworów i próby wykluczenia jej
z ycia publicznego (wyrzucono j  z bu garskiego Zwi zku Pisarzy po 1970 ro-
ku) dodaje jej dzia alno ci translatorskiej nowych znacze . Twórczo  Szymbor-
skiej zostaje w czona w lokalny kontekst historyczny i publikacja najbardziej
reprezentatywnego zbioru wierszy noblistki w t umaczeniu B agi Dimitrowej
w 1989 roku uwa ana jest za gest polityczny, za wi towanie wolno ci s owa.
Potwierdza to Swet a Z atarska, która o tej publikacji pisze: „Losy jej [Szymbor-
skiej] wierszy w j zyku bu garskim s  sprzeczne. Mistrzowskie przek ady B agi

8 Mam tu na my li nie tylko wy ej wspomnian  antologi  z 1967 roku, lecz równie  najnowsz
antologi  wspó czesnych poetów polskich, której t umaczem i autorem jest Boris Denkow ( -

, Sofia, Wyd. . . . , 2006). O tej antolo-
gii zob. Hanna Karpi ska, Polska muza w Bu garii, „Twórczo ” 2007, nr 8 (741). Nale y tu podkre-
li  naukowy charakter tych antologii, których powstanie wi e si  ze rodowiskiem i wsparciem

Uniwersytetu w Sofii. Ta tradycja powsta a z wydaniem pierwszej antologii, która ukaza a si
w ramach szeroko zakrojonego planu wydawniczego profesora Bojana Penewa, organizatora pierwszego
seminarium literatury polskiej. Nie s  to zatem ksi ki, które pe ni  typow  funkcj  popularyzatorsk .
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Dimitrowej […] zosta y wydane w 1989 roku – w czasach niepoetyckich”9. Dru-
gie wydanie zbioru Obmy lam wiat ( ) ukaza o si  w 1998 roku
i zawiera wybór wierszy z tomików: Dlatego yjemy, Pytania zadawane sobie,
Wo anie do Yeti, Sól, Sto pociech, Wszelki wypadek, Wielka liczba, Ludzie na
mo cie, Koniec i pocz tek oraz jeden wiersz z 1945 roku i 5 najnowszych wierszy
z 1996 roku. Ostatnia, szczególnie znacz ca charakterystyka przek adowej recep-
cji poezji Wis awy Szymborskiej, to ranga t umaczy, którzy zajmowali si  jej
utworami. Petar Karaangow, B aga Dimitrowa, Boris Dankow, Iskra Ange owa –
wszyscy wpisuj  si  w paradygmat „wyrobionego” czytelnika Stanley’a Fisha10,
„kompetentnego u ytkownika j zyka, w którym u o ony jest dany tekst”. Z bie-
g o ci  j zykow  koresponduje drugi postulat Fisha – kompetencja literacka,
która oznacza internalizacj  wszystkich w a ciwo ci wypowiedzi literackich, od
rodków najbardziej lokalnych (metafory, przeno nie itd.) do ca ych gatunków

literackich. Wszyscy t umacze Szymborskiej s  zawodowymi filologami, niektó-
rzy studiowali w Krakowie i mieszkali w Polsce. Ponadto ów wyrobiony czytelnik
musi w pe ni dysponowa „wiedz  semantyczn , jak  dojrza y odbiorca wnosi do
procesu zrozumienia. Obejmuje ona znajomo  (tj. do wiadczenie w zakresie zarów-
no wytwarzania, jak i rozumienia) zbiorów leksykalnych, prawdopodobie stw zesta-
wie  wyrazów, idiomów, dialektów, gwar zawodowych itd.” Nale y tu podkre li , e
do wiadczenie w zakresie tworzenia s owa w przypadku t umaczy Szymborskiej
przekracza znacznie umiej tno ci zwyk ego u ytkownika j zyka, poniewa  wszy-
scy nie tylko przek adaj , lecz sami tworz  oryginaln  poezj  w j zyku ojczy-
stym. Mo emy si  zatem spodziewa , e ci wyrobieni czytelnicy b d  odczuwali
wi ksz  pokus , by nadawa  tekstom Szymborskiej znaczenia, a ich odczytania-
-t umaczenia ods oni  w nowy sposób, poprzez inn  to samo  kulturow  i j zy-
kow , retoryk  jej wierszy. Uwa am, e aspekt poetyckiego odtwarzania sensów
wierszy w j zyku bu garskim oraz aspekt ponownego wytwarzania jej wiata we
w asnej twórczo ci stanowi  jedno z najciekawszych zagadnie  recepcji poezji
Szymborskiej w Bu garii. Wracaj c do dialogowo ci tej recepcji, musz  wyja ni , e
mam na my li poetyckie dialogi powsta e mi dzy t umaczami oraz bardziej subtelne
pokrewie stwa mi dzy poezj  Szymborskiej a poezj  oryginaln  jej t umaczy.

Przek ady utworów noblistki, które uk adaj  si  w serie translatorskie, rzadko
zostaj  opatrzone komentarzem t umaczy. Na bu garskiej scenie literackiej nie ma
takich ol niewaj cych polemistów, jak Bara czak. Dlatego odpowied  na pytanie,
co sprawia, e ka dy z wy ej wymienionych poetów si ga po ju  przet umaczony

9 S. Z atarska, . , „ ” 1996, nr 34 (6)
[t um. moje – A.K.].

10 S. Fish, Literatura w czytelniku: stylistyka afektywna, prze . M.B. Fedewicz, w: Wspó czesna teo-
ria bada  literackich za granic . Antologia, t. 4, cz. 1, red. H. Markiewicz, Kraków, Wydawnictwo
Literackie, 1996, cytaty pochodz  ze s. 196–197.
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wiersz Szymborskiej, przysparza wi kszych k opotów. Nie pobrzmiewaj  tu am-
bitne racje Bara czaka, e „potrafi  lepiej”. Poetyka Szymborskiej, nieregularne
rymy, paralelizmy retoryczne, ci gi peryfrastyczne i gry s owno-logiczne bu gar-
scy t umacze przetwarzaj  z dba o ci  i kunsztem. Zdaje si , e warsztatowo
wszyscy dobrze w adaj  poetyckim idiomem noblistki. My l , e wiersze Szym-
borskiej przyci gaj  t umaczy dlatego, e stwarzaj  im one, podobnie jak i swoim
czytelnikom, specyficzne warunki odbioru, które Lege y ska nazywa „komfor-
tem poczucia partnerstwa”11. Ka dy nast pny przek ad tego samego wiersza Szym-
borskiej nie przynosi formalnie nowych rozwi za , lecz daje wiadectwo innego
odczytania, odmiennej twórczej wyobra ni i indywidualno ci. Symptomatycznym
pod tym wzgl dem przyk adem jest dwug os translatorski B agi Dimitrowej i Petra
Karaangowa, którzy prze o yli wiersz Rado  pisania. Petrowi Karaangowi, poecie
pejza u, uda o si  uchwyci  obraz stworzony przez Szymborsk  w pierwszych dwóch
strofach. T umacz odbiega daleko od szyku pierwowzoru i udaje mu si  na lado-
wa  naturalno  stwarzanego na papierze s ownego obrazka:

,
, ?

,
?

, ?
,

,
.

 – 

,
 „ ”.

,

,
12.

Jednocze nie dope nia obraz o szczegó y, których nie ma w oryginale – na
przyk ad pyszczek sarny jest wilgotny, a le u o one s owa tworz cian  ze zda .
Przek ad Dimitrowej zachowuje natomiast sk adni  orygina u; z tego powodu

11 A. Lege y ska, Wis awa Szymborska, Pozna , Rebis, 1997, s. 82.
12 T um. filologiczne: Ta sarna przeze mnie opisana, dok d biegnie / przez ten las, przeze mnie opi-

sany? / Czy po to, by pi  zmy lon  wod , / która jak kalka odzwierciedla jej wilgotne nozdrza? /
Dlaczego wznosi czo o, czy co  s yszy? / Pod moimi palcami uchem strzy e / wsparta na czterech
nogach / z prawdy po yczonych. / Cisza – to s owo te  szele ci / na papierze / i rozgarnia ga zie /
spowodowane s owem „las”. / Do skoku przygotowuj  si  litery z bia ej kartki, / mog  si  u o y le /
jak ciana obl ona zdaniami, gdzie / nie mo e istnie  wybawienie.
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pierwsze trzy strofy w j zyku bu garskim brzmi  nienaturalnie, tworz c sztuczny
obraz, jakby poetka podkre la a, e te wszystkie mo liwe zdarzenia istniej  tylko
na papierze:

?
,

?
, ?

,
.

 „ ”
,

 „ ”13.

W drugiej cz ci wiersza, w której liryczne „ja” rozwa a swoj  rol  w stworzo-
nym przez siebie wiecie, uznaj c twórc  za wszechw adnego demiurga poetyc-
kiej przestrzeni wyobra ni, sentencjonalno  poetyckiego stylu Dimitrowej
wspó brzmi z retoryk  Szymborskiej. Poetka zachowuje w przek adzie eliptyczn
struktur  ostatnich czterech zda , odtwarzaj c finezyjn  puent  orygina u. Inter-
tekstualna zale no  mi dzy wierszem Muzeum z tomiku Sól (1962) a opubliko-
wanym pi  lat pó niej utworem Rado  pisania jest czytelna w t umaczeniu
B agi Dimitrowej, w którym ostatnia zwrotka – Rado  pisania. / Mo no
utrwalania. / Zemsta r ki miertelnej – jawi si  jako riposta na konstatacj , e –
z braku wieczno ci zgromadzono / dziesi  tysi cy starych rzeczy. […] Co do
mnie, yj , prosz  wierzy . / Mój wy cig z sukni  nadal trwa. / A jaki ona upór
ma! / A jakby ona chcia a prze y !14 Karaangow natomiast w swoim przek adzie
w miejsce równowa ników zda  wprowadza dwa zdania i uzupe niaj c w ten
sposób luki tekstowe, uniemo liwia aktualizacj  kontekstu. Bez w tpienia ten
wybór zbli a wiersz polskiej poetki do jego w asnej wra liwo ci i stylistyki.
Karaangow w swoich wierszach kilkakrotnie podj  temat nie miertelno ci po-

13 T um. filologiczne: Dok d biegnie ta napisana sarna przez napisany las? / Czy z napisanej wody
pi , / jak kalka odbi a jej pyszczek? / Dlaczego czo o wznosi, co  s yszy? / Wsparta na po yczonych
z samej prawdy nó kach, / strzy e uchem spod moich palców. / To s owo „cisza” tak samo szele ci na
papierze / i rozgarnia ga zie / powsta e ze s owa „las”.

14 B aga Dimitrowa pisze o tym, e bardzo ceni Muzeum i uwa a, e sta a si wiadkiem nastroju, któ-
ry zainspirowa  Szymborsk  do napisania tego wiersza. We wst pie do zbioru Obmy lam wiat pisze:
„A jak wygl da  jej [Szymborskiej] dwutygodniowy pobyt w Bu garii? Muzeum za muzeum. W odró -
nieniu od reszty zagranicznych go ci Wis awa wprost powiedzia a przewodniczce w Muzeum Archeolo-
gicznym w Plowdiwie: »Prosz , niech Pani si  a  tak nie stara!« I wawo wysz a na zewn trz, odetchn a
z ulg  i westchn a: »Do  muzeów! Kreci mi si  w g owie z nadmiaru staro ytno ci!« Czy mog am
przewidzie , e pó niej z tego przesycenia (na pewno nie tylko naszymi muzeami) zrodzi si  wspania y
wiersz.” B. Dimitrowa, Zagadka Wis awa Szymborska, w: . , prze . . , -

, Sofia, Wyd. , 1998, s. 7 [t um. moje – A.K.].
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etyckiego tekstu i si y twórczej kreacji, lecz w jego utworach niedopowiedzenie,
które u Szymborskiej ukrywa egzystencjalny niepokój i ambiwalentne przes ania
zast puje emocjonalnie nasycona modalno  asertoryczna:

,
:

, , ,
 – .

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
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( )15

,
 – ,

,
 – .

( )16

W oryginalnej twórczo ci B agi Dimitrowej równie  pojawiaj  si  poetyckie
reminiscencje obrazów i tematów krakowskiej poetki. W przypadkowo wybra-
nych tomikach poezji z ró nych okresów odczytujemy podobne sytuacje liryczne,
wspólne motywy, pokrewne wizje poetyckie. Kszta tuj  si  wierszowe pary, któ-
rych zestawienie o wietla je nawzajem i wzbogaca � jako przyk ad mo na wyod-
r bni  cykl wierszy Dimitrowej, w którym poetka podejmuje problem egzystencji
cz owieka jako cz ci natury. Jego najwy sze miejsce w a cuchu ewolucyjnym
nie zapewnia mu moralnej wy szo ci, a poetka dotkliwie odczuwa zapomnian
wspólnot  z innymi gatunkami. Wiersze  (Knieje), (Niepi-
mienni), ( al za wilkiem wewn trz mnie), -

(Delfinarium) koresponduj  z Przemówieniem w biurze rzeczy znalezio-
nych, Zwierz tami cyrkowymi, Tarsjuszem, Wo aniem do Yeti i wskazuj  na fakt,
e „wra liwo  ekologiczna”17 i ch  ogl dania wiata z nie swojej cz owieczej

perspektywy czy obie poetki. Obrazy snu i jawy oraz poczucie mo liwo ci
zamiany pozycji tych dwóch wymiarów w wierszach (Planeta na
opak) i e (Obud cie si ) Dimitrowej przypominaj Pochwa  snów
Szymborskiej. Charakterystyczna dla obu poetek jest poetyka negatywna18. Lawi-

15 T um. filologiczne: Deszcz na chwil  przed stawaniem si niegiem / b dzie chcia  wymaza
wszystko: / drzewo, ptak i las, / a nawet samego mnie. /…/ Lecz stworz  ze s ów / ten wiat na nowo.
Na nowo! (Jesie ).

16
�T um. filologiczne: W ciszy znajduj  d wi ki, / miód � w kielichach pustych kwiatów, / karocami

zaludniam ulice, / domy � g osami. (Nag e lato).
17 A. Lege y ska, Wis awa Szymborska…, s. 19.
18 Zob. D. Wojda, Milczenie s owa. O poezji Wis awy Szymborskiej, Kraków, Universitas, 1996;

E. Balcerzan, W szkole wiata, w: Szymborska. Szkice, red. R. Nycz, Warszawa, Wyd. Open, 1996.
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rowanie mi dzy przemilczeniem a mow , które cz sto emanuje w sentencjonalnie
uj tych ol nieniach i specyficzna obecno  braków i luk zbli a poetyckie wiaty
Szymborskiej i Dimitrowej. Pobie ny przegl d tytu ów ze zbiorów 
(Z tamtej strony mi o ci), (G os), (Labirynt) potwierdza upodobanie
B agi Dimitrowej do cz stek �bez” i �nie� � (Bez mi o ci),
(Niespodziewanie),  (Bez),  (Nieustannie),  (Nieprzewi-
dziane),  (Nienarodzony), nie mówi c o uobecnionych nie-zdarzeniach,
takich jak w wierszu Dworzec lub Podzi kowanie, które powtarzaj  si  w 

(Wspomnienia z nigdy) B agi Dimitrowej, a  po wyznanie lirycznego �ja�
bu garskiej poetki: , . [�]

 ( , 1974)19 i 
, / , ( ,

1984)20. Obrazowe pokrewie stwo niektórych wierszy wr cz zaskakuje. Paraleli-
zmy w (Tylko w moim nie) B agi Dimitrowej z cyklu  – 
(Od � do), 1986 a Niespodzianym spotkaniem Wis awy Szymborskiej z tomiku
Sól (1962) prowokuj  pytanie o to, jak bardzo twórczo  Dimitrowej jest otwarta
na wp ywy lekturowe i stawia czytelnika przed zadaniem odkrywania miejsc
wspólnych twórczo ci oryginalnej i twórczo ci przek adowej:

, .
, .

, ?
 – .

.
,
21.

Blisko , wspólnota artystyczna mi dzy polsk  poetk  a jej bu garsk  t umaczk ,
unaocznia istnienie t umacze  obecnych, lecz nieujawnionych, które powstaj  przed
tekstem przek adu i przed procesem wspó dzia ania komunikacyjnego, poza konkret-
nymi relacjami mi dzy orygina em a przek adem22. Ta poetycka symbioza i powsta-
nie obrazu orygina u zanim powsta  rzeczywisty przek ad jest jednym z najciekaw-
szych aspektów przek adowej recepcji poezji Wis awy Szymborskiej w Bu garii.

19 Prawie wygrana, e wszystko straci am […] / Odkrywam sens surowy braku (Odkrywam sens
w braku, 1974).

20 Dotykasz w s owie nie wiata obecnego, / lecz braku czego  niezb dnego, intymnego (Tajnos o-
wie, 1984).

21 T um. filologiczne: Spotkanie, eksplozywne i czu e. / Kiesze  pe na szeptami dwóch d oni. / Mi-
o , kiedy nienawi ci  si  sta a ? / W kieszeni g boko – ci ni ta pi . / Szare mije sycz  w na-

szych w osach. / Nasze g uche r ce ze sob  nie rozmawiaj , / mijaj  si  nasze wilcze oczy.
22 Zob. B. Tokarz, wiat o mi dzy j zykami, czyli o potrzebie komparatystyki, w: Komparatystyka

literacka a przek ad, red. P. Fast, K. em a, Katowice, Wyd. Naukowe l sk, 2000, s. 11.
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Adriana Kovacheva, doktorantka w Zak adzie Teorii Literatury, Literatury XX wieku i Sztuki Prze-
k adu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka nagrody pierwszego stopnia im.
Jacka Kuronia w konkursie im. J.J. Lipskiego za prac Magiczny wiat Jordana Radiczkowa w t uma-
czeniach polskich.

T H E R E C E P T I O N  O F  W I S A W A S Z Y M B O R S K A ’ S P O E T R Y  I N  B U L G A R I A

The reception of Wis awa Szymborska’s poetry in Bulgarian is presented in the context of Polish-
-Bulgarian literary and translational tradition against the background of recent political transformation
in both countries. A comparison of translations by Blaga Dimitrova and Petyra Karaangova, and the
reading of their original poetry along with translations of poetry show that the translators want to
undertake a dialogue with the verse they are translating of a Cracovian Nobel Prize laureate in litera-
ture. This poetic-translational dialogue goes beyond the borders of such concepts as original or
authorship, and indicates the existence of common poetic imagination.



J A C E K  H N I D I U K

K a t o l i c k i  U n i w e r s y t e t  L u b e l s k i  J a n a  P a w a  I I
L u b l i n

„ W I A T O W E  E C H A”,
C Z Y L I  R E C E P C J A  T W Ó R C Z O C I

AD A M A  ZA G A J E W S K I E G O  W  T E K S T A C H
K R Y T Y K Ó W  E U R O P E J S K I C H  I  A M E R Y K A S K I C H

Zagajewski jest jednym z najcz ciej cytowanych, przywo ywanych i parafrazowanych
poetów wspó czesnych. Jego niepowtarzalna dykcja poetycka sta a si  swego rodzaju zna-
kiem rozpoznawczym, równie cz sto wywo uj cym sprzeciw, co aprobat 1.

DO POWY SZEGO CYTATU Z KSI KI ANNY CZABANOWSKIEJ-WRÓBEL NALE A OBY
jeszcze doda , e Zagajewski jest jednym z najcz ciej przywo ywanych polskich
poetów nie tylko w kraju, ale i za granic . Celem mojego wywodu nie b dzie
wy cznie skatalogowanie i wyliczenie artyku ów prasowych czy recenzji za-
chodnich krytyków dotycz cych poezji lub prozy Zagajewskiego, lecz ukazanie
pewnych punktów wspólnych. Cz ciowo wykorzystam w tym artykule zesta-
wienie g osów zachodniej krytyki europejskiej dokonane przez Jaros awa Klej-
nockiego w jego ksi ce Bez utopii? Rzecz o poezji Adama Zagajewskiego2. Po-
ni szy tekst jest jedynie krótkim zarysowaniem problematyki zwi zanej z recep-
cj  dzie  Zagajewskiego w Europie i USA i ma za zadanie ukaza  ogólne prze-
miany w postrzeganiu twórczo ci tego poety.

W przypadku autora Jecha  do Lwowa wp yw na mo liwo  poznania jego
twórczo ci przez zachodnich odbiorców mia a bez w tpienia decyzja Zagajew-
skiego o wyje dzie do Pary a na pocz tku lat 80. Patrzono wówczas na jego
literacki dorobek g ównie przez pryzmat wydarze  historycznych przetaczaj cych
si  przez Polsk : stan wojenny, Okr g y Stó , a pó niej upadek komunizmu. Na-

1 A. Czabanowska-Wróbel, Poszukiwanie blasku, o poezji Adama Zagajewskiego, Kraków, Univer-
sitas, 2005, s. 225.

2 J. Klejnocki, Bez utopii? Rzecz o poezji Adama Zagajewskiego, Wa brzych, Wyd. Ruta, 2002, s. 275.
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le y jednak pami ta , e Zagajewski, b d c jednym z twórców Nowej Fali, ju  na
pocz tku swojej dobrowolnej emigracji uznany zosta  za poet  i eseist  antyre i-
mowego i pocz tkowo traktowany by  jak polski odpowiednik Josifa Brodskiego
(napisa  nawet wiersz Rosja wchodzi do Polski dedykowany Brodskiemu, który
ukaza  si  w roku 1989 w „Tygodniku Solidarno ”). Ówcze ni krytycy najcz -
ciej skupiaj  si  na wydanej w Pary u ksi ce Solidarno  i samotno . Autor

pochodz cy z Polski i umieszczaj cy w tytule ksi ki s owo „solidarno ” budzi
jednoznaczne skojarzenia. Postrzegano zatem Zagajewskiego jako emisariusza
kraju pogr onego w komunistycznej niewoli, który, korzystaj c z zachodniej
wolno ci s owa, stawia diagnozy dla Europy rodkowej. Zapewne by  on dla
wielu postaci  egzotyczn , przybyszem zza elaznej kurtyny. Autorzy recenzji
najcz ciej podejmuj  kontekst historyczny i spo eczno-polityczny jego twórczo-
ci (co te  zauwa a Klejnocki). Doskona ym podsumowaniem kilku zaprezento-

wanych przez Klejnockiego recenzji ze szwedzkich gazet s , moim zdaniem,
s owa jednego z tamtejszych krytyków Ulli Siljeholma, który, omawiaj c Od  do
wielo ci i Solidarno  i samotno , pisze, e s  to:

Ksi ki napisane nie tylko dla polskiego odbiorcy […], maj  one pewnie co  jeszcze do
zakomunikowania dla nas na Zachodzie. Mówi  one o roli i uczuciach intelektualisty w kra-
ju, który nie bardzo przypomina kraje s siednie3.

O liryce Zagajewskiego pisa  w 1989 roku niemiecki krytyk Harald Hartung we
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”:

Kto zna liryk  Zagajewskiego ten wie, e nie jest ona naiwnym uogólnieniem. […] W jego
wierszach jest zakl ty ból osobistej straty i politycznej kl ski. Kl ska ta jawi si  Zagajew-
skiemu w pewnym stopniu jako szansa. […] Nikt nie jest oczywi cie stworzony do kl ski.
Pokolenie 68, którego przedstawicielem jest Zagajewski, rozpocz o swoj  dzia alno
z wielkimi, trze wymi nadziejami i zdecydowanymi postulatami4.

Wraz ze zmian  poetyckiej koncepcji, któr  cz  krytyki okre la jako nag y
i niespodziewany zwrot lub wr cz zdrad  dawnych, nowofalowych idea ów (cho
ja wol  widzie  w tym powolne dojrzewanie do odej cia od postulatów Nowej
Fali i pocz tek nowej poetyckiej drogi Adama Zagajewskiego), równie  i rozpo-
znania krytyków pod aj  w inn  stron . Recenzje z lat 90. przynosz  odmienny
ton odczytywania twórczo ci autora Dwóch miast. Przyk adem mo e by  recenzja
Klausa Konjetzky’ego z „Süddeutsche Zeitung” z roku 1997:

Zagajewskiemu – w odró nieniu od wspó czesnej niemieckiej liryki – udaje si  pogodzi  ra-
cjonalizm i uczucie, refleksj  i odczuwanie; uwalnia patos od bólu istnienia (weltschmerz),
trze w  rejestracj  rzeczywisto ci od oboj tnej dowolno ci i zyskuje przez to wznios y, a zara-

3 J. Klejnocki, Bez utopii?…, s. 278.
4 Tam e, s. 283.
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zem spokojny ton, w którym opowiada o przedziwnym wiecie. I co zadziwiaj ce – czujemy si
w nim jak w wiecie ba ni (w którym wszystko jest dla nas oczywiste), niczym w wiecie sen-
nej realno ci, prze adowanym histori , do wiadczeniem, wspomnieniami, t sknotami. […] S
takie [wiersze Zagajewskiego – przyp. mój J.H.], jakby smutek wzi  do r ki, a rado  chwyci
za warkocz. Rzeczy w tych wierszach nabieraj  nowego kontekstu (w tak widzianym wiecie)
i zyskuj  przez to swój ludzki wymiar; mo na to nazwa  metafizyk 5.

Odmienno  poetyckiej optyki sprawia, e zanikaj  u krytyków „narz dzia” do
opisywania tej twórczo ci jedynie przez pryzmat totalitaryzmu. Powoli w recen-
zjach dotycz cych poezji czy prozy kontekst spo eczno-polityczny odgrywa coraz
mniejsz  rol . Zagajewski lat 90. rozpoznawany przez europejskich krytyków
staje si  poet  kultury, metafizyki i obro c  stylu wysokiego.

Po tym krótkim zarysowaniu sytuacji krytycznego odbioru dzie  Zagajewskiego
w Europie chcia bym przy pomocy kilku cytatów poruszy  i zobrazowa  t  sam
problematyk  w Stanach Zjednoczonych. Na pocz tku nale a oby zaznaczy
i wyja ni , e zainteresowanie krytyków ameryka skich twórczo ci  Zagajew-
skiego by o zdecydowanie mniejsze ni  w Europie, lecz wynika  to mo e rów-
nie  z pewnej hermetyczno ci ameryka skiej krytyki i niezrozumienia specyfiki
krajów z tzw. Europy rodkowej. Oczywi cie zdaj  sobie spraw  z dokonanego
przeze mnie uogólnienia i nie rozci gam tej opinii na ca  ameryka sk  krytyk ,
niemniej jednak ówczesne ró nice w systemach politycznych, a po rednio rów-
nie  odmienno  spo eczno-kulturowa bez w tpienia mia y znaczenie w odbiorze
twórczo ci Zagajewskiego. W a ciwie równocze nie z krytykami europejskimi
równie  w USA zauwa a si  te same tendencje krytyczne, wed ug których Zaga-
jewski najpierw opisywany jest niemal wy cznie jako uciekinier z Europy
Wschodniej, a jego twórczo  jest komentowana odniesieniami politycznymi.
Jeden z ameryka skich krytyków, Baron Wormser, w artykule z roku 1987 pisze:

aden cz owiek ani kraj nie cierpi bez przerwy. Cia o ludzkie, tak jak organizm pa stwo-
wy, nauczy o si y , znosz c t py ból i sporadyczne uk ucia. […] Tak wi c poeta musi do-
wie  prawomocno ci swego modelu ycia, skonfrontowa  cz sto dwuznaczne do wiadcze-
nie swojego czasu ze wi to ci  i ask , jakie s  w jego posiadaniu. Musi równie  przyj , i
nie wszystko uda mu si  ocali . Taka poezja jest antytez  kategoryzuj cej nowomowy, tak
drogiej sercom marksistowskich biurokratów. To poezja, która próbuje wyznaczy  granice
wolno ci, a wi c depcze uprzedzenia i aprioryczne za o enia6.

Lata 90. przynosz  nowe (nowe zarówno w sensie odmiennej ni  dotychczas
mowy poetyckiej Zagajewskiego, jak i tematyki jego utworów prozatorskich)
wypowiedzi krytyków zauwa aj cych jego literack  metamorfoz . John Ashbery,
oddaj c swój g os w ankiecie tygodnika „Time” na najciekawsz  ksi k  1995
roku, pisze o ameryka skim wydaniu Dwóch miast:

5 Tam e, s. 282.
6 Tam e, s. 287–288.



314     Literatura polska w wiecie. Tom III

W 1996 nadrobi em zaleg o ci z roku ubieg ego: przeczyta em wybór esejów i krótkich
utworów prozatorskich Adama Zagajewskiego Dwa miasta […]. O ile mi wiadomo, publika-
cja ta nie wywo a a szerszego rozg osu. Najciekawsze s  zapiski z podró y, przemy lenia na
temat twórczo ci Stendhala, Brunona Schulza czy Paula Léutauda, a szczególnie wspomnienia
z okresu dojrzewania w Polsce lat pi dziesi tych. Czasem jego satyra polityczna wydaje si
zbyt ostra […]. To wspania a ksi ka, przypominaj ca troch  Pasternakowski List elazny7.

Niew tpliwie g os Ashbery’ego móg  si  przyczyni  do wi kszego zaintereso-
wania twórczo ci  Zagajewskiego, który by  mo e dla wielu ameryka skich
krytyków pozostawa  w cieniu. Nie by  chyba jednak Zagajewski twórc  zupe nie
nieznanym, skoro w wydanej w 1994 roku ksi ce The Western Canon: the Books
and Schools of the Ages8 Harold Bloom umieszcza Zagajewskiego (razem z Mi-
oszem, Lemem, Schulzem, Gombrowiczem i Herbertem) w ród najwa niejszych

polskich twórców oraz podaje jako przyk ad jego ameryka ski tom wierszy wy-
branych Tremor. Adam Czerniawski, t umacz literatury polskiej na angielski
uwa a, e powody zaanektowania Zagajewskiego przez Blooma do tego „kano-
nu” polskiej literatury s  bardzo prozaiczne:

On [Bloom – przyp. mój, J.H.] po prostu nie zna naszej literatury, zaledwie tych kilka na-
zwisk obi o mu si  o uszy. Naturalnie nie mo na go wini  za to, e jej nie zna, bo wszystkie-
go wiedzie  nie mo e, ale mo na za to, e udaje, e wszystko wie. Do kanonu wcisn  prawie
ca  brytyjsk  poezj  XIX w., a wi c wedle takich kryteriów zmie ci by si  tam nie tylko
Mickiewicz, S owacki i Norwid, ale tak e Malczewski, Lenartowicz i Asnyk9.

Obecnie Adam Zagajewski jest w Stanach Zjednoczonych jednym z najbardziej
znanych polskich poetów. I raczej trudno by oby okre li  jak du a w tym zas uga
ksi ki Blooma, bo po jej opublikowaniu nie nast pi aden zdecydowany prze om,
je eli chodzi o sytuacj  autora na ameryka skim rynku wydawniczym i o jego pozy-
cj  w „rankingu” ameryka skich krytyków. Masow  popularno , je eli mo na
w ogóle u y  takiego okre lenia wobec tego poety (a na pewno i dzi ki temu
równie  wi ksze zainteresowanie krytyki i czytelników), zapewni a Zagajew-
skiemu publikacja w „New Yorkerze”, po zamachu terrorystycznym na World
Trade Center, jego wiersza Try to praise the mutilated world (Spróbuj opiewa
okaleczony wiat)10. Autor, który poprzez swoj  bogat  przecie  ju  wówczas
twórczo , mia  ugruntowan  pozycj  w literaturze europejskiego Zachodu, sta
si  szeroko komentowany i wszed  na ameryka skie literackie „salony” równie

7 Zob. „Zeszyty Literackie” 1998, nr 61.
8 H. Bloom, The Western Canon: the Books and Schools of the Ages, New York, Harcourt Brace,

1994, s. 558.
9 Hierarchie, kanony, warto ci. Z Adamem Czerniawskim rozmawia Piotr Wilczek, „Opcje” 2001,

nr 5 (40).
10 „New Yorker” 2001, September 24.
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dzi ki „dyskursowi medialnemu”. Nale a oby przy tym wspomnie , e zwi zki
Zagajewskiego z USA si gaj  ko ca lat 80., kiedy rozpocz  prac  na uniwersy-
tecie w Houston.

Wydaje mi si , e percepcj  dzie  Zagajewskiego w USA idealnie móg by okre-
li  cytat z artyku u Bogdany Carpenter A tribute to Adam Zagajewski:

In his poetry, he manages to combine tradition and innovation, participation in a poetic com-
munity, and staunch individualism. The fabric of Zagajewski's poetry is made of disparate ele-
ments: reality and dreams, the keen observation of reality and imagination, artistry and spiritu-
ality, erudition and spontaneity of emotions. In his poetry culture and nature share equal space11.

Zagajewski jest zapewne jednym z niewielu polskich poetów, którego twór-
czo  stosunkowo szybko zacz to t umaczy  w Europie12, a pó niej równie
w Ameryce. Rokrocznie pojawia si  równie  plotka o tym, jakoby autor P ót-
na mia  by  polskim kandydatem do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
Z o liwi twierdz , e to celowa propaganda „Zeszytów Literackich”. Jakkol-
wiek by nie by o i wbrew zoilom nie sposób nie przyzna , e to w a nie
Adam Zagajewski jest obecnie bodaj najbardziej znanym na zachodzie, za-
równo w Europie, jak i USA, yj cym polskim poet . Pocz tkowo, czyli po
swoim wyje dzie z Polski, by  traktowany przez zachodnioeuropejskich kry-
tyków bardziej chyba jako opozycjonista ni  poeta. Za  dla Amerykanów sta
si  swoistym cznikiem pomi dzy USA a tajemniczym i odleg ym wiatem
Europy rodkowej, elementem jej nieznanego kolorytu. Tak chyba by o kie-
dy , ale wraz z up ywem lat, zmian  poetyki i upadkiem komunizmu, zacz to
widzie  w Zagajewskim kunsztownego poet  i eseist , a nie tylko emigranta.
Obecnie jego twórczo  jest równie cz sto przedmiotem komentarzy nie tylko
w kraju, ale i za granic  i ten rozkwit artyku ów percepcyjnych zapewne
wiadczy równie  o sile tej poezji i jej pi knie. Jak bowiem pisze Zagajewski

w wierszu W cudzym pi knie:

Tylko w cudzym pi knie
jest pocieszenie, w cudzej
muzyce i obcych wierszach13

11 B. Carpenter, A tribute to Adam Zagajewski, „Word Literature Today”, May-August 2005,
s. 14. „W swojej poezji czy [Zagajewski – J.H.] tradycj  i nowoczesno , udzia  w poetyckiej
wspólnocie i wierno  indywidualizmowi. Warsztat poetycki Zagajewskiego sk ada si  z ró no-
rakich elementów: rzeczywisto ci i marze , g bokiej analizy rzeczywisto ci i wyobra ni,
kunsztu s owa i duchowo ci, erudycji i spontanicznych emocji. W jego poezji kultura i natura
zajmuj  jednak  przestrze ” [t um. moje – J.H.].

12 Dot d Zagajewski t umaczony by  na niemiecki, francuski, hiszpa ski, szwedzki, s owacki, serbsko-
-chorwacki i, oczywi cie, na angielski.

13 A. Zagajewski,, Pó ne wi ta. Wybór poezji, Warszawa, PIW, 1998, s. 78.
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Jacek Hnidiuk, doktorant w Katedrze Krytyki Literackiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Paw a II. Przygotowuje rozpraw  doktorsk  o poezji Adama Zagajewskiego.

W O R D  E C H O E S , O R , T H E  R E C E P T I O N  O F  A D A M  Z A G A J E W S K I ’ S W O R K  I N
E U R O P E A N  A N D  A M E R I C A N  C R I T I C I S M

The article alludes to the reviews of Adam Zagajewski’s poetry written by European and American
critics. The author aims to characterize the poet’s work and point to the transformations and exceptio-
nality of his verse. Also, he is searching for the answer why Zagajewski has won acclaim as one of the
most read Polish writers in America.



A G A T A  F I R L E J

U n i w e r s y t e t  i m .  A d a m a  M i c k i e w i c z a
P o z n a

MI D Z Y  P R O W I N C J  A  W I E L K I M  W I A T E M.
W E S E L E W Y S P I A S K I E G O

W  I N S C E N I Z A C J A C H  P E T R A L É B L A
( D O P R A P O  1 9 8 9 ,  D I V A D L O  N A  Z Á B R A D L Í  1 9 9 8 )

17 LISTOPADA 1997 ROKU, TRZYDZIESTODWULETNI WÓWCZAS RE YSER PETR LÉBL
rozpocz  w praskim Divadle na Zábradlí, czyli w Teatrze na Balustradzie, próby
do inscenizacji Wesela Stanis awa Wyspia skiego. Zarówno data, jak i miejsce s
dla Czechów symboliczne: tego dnia w 1989 roku rozp dzona przez milicj  le-
galna (!) demonstracja studentów da a pocz tek aksamitnej rewolucji, natomiast
za o ony przez Ji íego Suchégo i Ivana Vysko ila pod koniec lat 50. Teatr na
Balustradzie by  kojarzony z nurtem opozycji wobec w adz komunistycznych –
tutaj debiutowa  swoimi „va kovkami”1 pó niejszy prezydent: Václav Havel.

Spektakl z 1998 roku by  równie  dla samego Petra Lébla symbolicznym po-
wrotem do Wyspia skiego. Pierwsza w historii czeskiego teatru inscenizacja
Wesela w jego re yserii odby a si , z niemal e stuletnim opó nieniem w stosunku
do polskiej premiery, na tydzie  przed aksamitn  rewolucj  w niszowym teatrze
Doprapo2. Spektakl ten by  podwójn  niespodziank . Po pierwsze: Petr Lébl,
podobnie zreszt  jak pozostali cz onkowie amatorskiego zespo u Jelo, zd y  ju
wyrobi  sobie opini  postmodernisty i dekonstrukcjonisty, któremu bli sza jest
raczej awangarda i happening ni  uj cia klasyczne. Portfolio Lébla zawiera o ju

1 Va kovki to jednoaktówki Havla, których bohaterem by  inteligent, dysydent Ferdynand Van k,
porte parole autora. Najbardziej znanymi w Polsce va kowkami s Audiencja i Protest, przet umaczo-
ne przez S awomira Jagodzi skiego, zamieszczone w tomie Teatr, Bydgoszcz 1991. Posta  Ferdynan-
da Wa ka zosta a przej ta równie  przez innych dramaturgów dysydenckich, m.in. przez Pavla Koho-
uta i Ji íego Dienstbiera. W Polsce wysz a antologia dramatów twórców nurtu dysydenckiego, zaty-
tu owana W roli g ównej Ferdynand Waniek, Wroc aw, Atut, 2008.

2 Kilka tygodni po prze omie, na wiosn  1990 roku, czeska telewizja pokaza a Wesele w re yserii
Andrzeja Wajdy.
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w tamtym czasie adaptacje Eliadego, Kafki, Geneta i Vonneguta. Po drugie, jak
by o powiedziane: na deskach czeskich teatrów Wesele nigdy wcze niej nie by o
wystawiane, mimo e przek ad sztuki autorstwa Adolfa ernego powsta  ju
w roku 1919, czyli u pocz tków Pierwszej Republiki3.

W 1989 roku Lébl opatrzy  swój spektakl podtytu em: Svatební skanzen, ve kt-
erém se zjeví všelijaké p ízraky a p ichvátá Svatý rytí  – patron národní (Weselny
skansen, na którym objawi  si  wszelkie znaki i przybie y wi ty Rycerz – patron
narodu). Re yser wspomina  pó niej, e rozwa a  inny podtytu : O revoluci, která
se nekonala (czyli: O rewolucji, do której nie dosz o). Przedrewolucyjne Czechy
wydawa y mu si  bowiem skansenem, którego mieszka cy zanurzeni s  w letar-
gu, oderwani od rzeczywisto ci. Skansenem – czyli czym  po rednim mi dzy
muzeum a panoptikum, w którym raczej odgrywa si ycie ni yje si  naprawd .

Kiedy po niespe na dziewi ciu latach Lébl powraca  do Wyspia skiego, rewo-
lucja nadal by a faktem niedokonanym. Owszem, na pozór do niej dosz o, ale jej
potencja  zosta  – wed ug artysty – zaprzepaszczony. W swojej negatywnej ocenie
czeskiej i – szerzej – rodkowoeuropejskiej transformacji, re yser bynajmniej nie
by  odosobniony. Sztuki jego rówie ników: Miroslava Bambuška (za o yciela
teatru Multiprostor w Lounach), Davida Drábka, Luboša Baláka czy – pó niejsza
– Cesta do Bugulmy Jáchyma Topola (2005), wyra aj  to samo rozczarowanie
rezultatami przemian po 1989 roku.

Tytu  przedstawienia – Wesele – pozostawiono w polskim oryginale. Lébl t u-
maczy  t  decyzj  ch ci  zachowania wieloznaczno ci s owa: po czesku „wesele”
jest homofonem przys ówka „veselé”, czyli: „weso o”. T  gr  s ów wykorzysta a
jedna z recenzentek spektaklu, publikuj c swój komentarz w pi mie „Ve erník
Praha” pod nazw : Wesele (i smutn ) v Divadle na Zábradlí. Recenzj  otwiera
zdanie, które b dzie si  powtarza o w wi kszo ci komentarzy: „Nová adaptace
hry […] je op t zcela svéráznou režisérovou vizí reagující na sou asnou spole-
ensko-politickou situaci v echách.”4 Aktualno  spektaklu oraz jego spo ecz-

no-polityczne nastawienie wielokrotnie analizowano, interpretacj  t  potwierdza
zreszt  równie  omówienie zawarte w programie teatralnym Wesela:

Listopadová noc roku tisícího devítistého svádí dohromady po etnou skupinu krakovských
intelektuál  a bronowických sedlák , kte í na chalup  v Malých Bronowicích oslavují s atek
svých d tí. B hem celono ní pitky naplánují, zosnují a uskute ní revoluci – národní povstání,
po kterém, když se probudí, nezbude památky5.

3 Drugi przek ad Wesela, autorstwa Ericha Sojki, zosta  opublikowany w 1988 roku w: S. Wyspia -
ski, Varšavianka, Veselka, prze . E. Sojka, Praha, Odeon, 1988. Petr Lébl korzysta  z obu istniej cych
t umacze , acz c je.

4 J. Soprová, Wesele (a smutne) na Zabrádlí, „Ve erník Praha”, 10.03.98, cyt. za: V. Smoláková:
Fenomén Lébl 2, Praha, Wyd. Pražská scéna 2005, s.131.

5 „Listopadowa noc roku tysi c dziewi setnego zgromadzi a w jednym miejscu spor  grup  kra-
kowskich intelektualistów i bronowickich wie niaków, którzy w cha upie w Ma ych Bronowicach
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Wnikliwie traktuje o tym problemie tak e artyku  Jana Roubala Dvakrát We-
sele Petra Lébla. Skanzen letargie a panoptikum kocoviny6, wyg oszony na kon-
ferencji teatrologicznej w O omu cu w 2002 roku i opublikowany równie
w j zyku polskim.

Kwesti  du o rzadziej podejmowan  – i jak dot d niepog bion  – w odniesie-
niu do Léblowskiego Wesela jest opozycja prowincji i centrum oraz szeregu dy-
chotomii przez ni  implikowanych. Lapidarnie wskazuje na ten problem Vladimír
Just, komentuj c: „Symbolicky e eno, Lébl p eložil polskou mystickou svatební
noc (ve er, ráno) s legendárním tan ícím Chocholem7 – v chtem slámy na Fo-
rman v hasi ský bál”8. Just nawi zuje do nowofalowego filmu Miloša Formana
Pali si , moja panno (Ho í, má panénko!) z 1967 roku, b d cego portretem ma-
omiasteczkowego rodowiska. Bal w remizie stra ackiej jest tam okazj  do kra-

dzie y fantów, stylizowane na Miss World wybory najpi kniejszej panny na za-
bawie ko cz  si  fiaskiem, a akt dobroczynno ci na rzecz pogorzelca ujawnia
egoizm i samozadowolenie darczy ców. W filmie Formana, wiele zawdzi czaj -
cemu popularnemu podówczas Cinéma Vérité, prowincja nieudolnie na laduje
wielki wiat – ods aniaj c nieciekaw  rzeczywisto , której nie jest w stanie przy-
stroi  – i zarazem przes oni  – blichtrem.

Mi dzy twórczo ci  Formana, reprezentuj cego formacj  czeskiej Nowej Fali
(przy czym nale y zastrzec, e nie by o to zjawisko jednorodne), Wyspia skiego
i Lébla istnieje pewien zwi zek, który najpro ciej by oby okre li  krytycyzmem
wobec w asnego spo ecze stwa i „arystokratyzmem ducha”. O dekadencko ci
Lébla pisa  Siergiej Machonin w jednym ze swoich esejów teatrologicznych:
„Spíš než sp ízn ní s postmodernou, kterou mu p išíváme, v n m dnes, na konci
století, cítím blízkost k dekadenci konc  století”9.

wi tuj lub swoich dzieci. W czasie ca onocnej libacji zaplanuj , przygotuj  i przeprowadz  rewo-
lucj , powstanie narodowe, po którym, kiedy si  przebudz , nie b dzie ani ladu”. Cyt. za: V. Smol-
áková, tam e, s. 131 [to i pozosta e t um. moje – A.F.].

6 J. Roubal, Dvakrát Wesele Petra Lébla. Skanzen letargie a panoptikum kocoviny. Artyku  w ory-
ginale jest dost pny na stronie internetowej: http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=3027, natomiast
polski przek ad znajduje si  w tomie konferencyjnym: Punkty widzenia II – Pohledy II, red. T. Lazor-
aková, E. W chocka, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu l skiego, 2004.

7 Chocho  w spektaklach Lébla piewa  g osem Marty Kubišovej, artystki, która przez wiele lat za
swoj  dzia alno  opozycyjn  pozbawiona by a mo liwo ci wyst powania na scenie, i która m.in.
w a nie za namow  Lébla za piewa a na balkonie nad Placem Wac awa u pocz tków Aksamitnej
Rewolucji hymn narodowy, porywaj c t umy i staj c si  symbolem przewrotu.

8 „Mówi c symbolicznie, Lébl prze o y  polsk  mistyczn  noc weseln  (i wieczór, i poranek) z le-
gendarnym ta cem Chocho a – czyli wiechcia s omy – na Formanowski bal stra aków.” V. Just,
Novoromantika na hasi ském bale, „Literární noviny” 1998, nr 4.

9 „Bardziej ni  zwi zek z postmodernizmem, który mu »przyszywamy«, wyczuwam w nim dzi ,
u ko ca stulecia, blisko  z dekadencj .” S. Machonin, Šance divadla, Praha, Wyd. Divadelní ústav,
2005, s. 284.
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Przy czym, jak precyzuje Machonin, nie idzie tu o schy kowy nastrój, wi dn ce
tuberozy i nadmiern  sk onno  do autorefleksji, ale o modny u schy ku XIX
stulecia nietzscheanizm, arystokratyzm ducha, dandysowski dystans do wiata
w stylu Wilde’a i Huysmansa; idzie wreszcie o awersj  do dotychczasowego
dyskursu w sztuce10.

Ekstrawagancja Lébla wi e go zatem, wed ug czeskiego teatrologa, bardziej
z kr giem „Moderni revue”, dekadenckiego czasopisma, wydawanego w Pradze
na prze omie wieków, ni  ze wspó czesnymi postmodernistami.

Stanis aw Wyspia ski, wystawiaj c swoje, napisane w ci gu dwóch miesi cy,
dzie o w 1901 roku, trafi  na okres, który Boy nazywa  „wielkimi Dionizjami”;
drugi etap formowania si  teatru galicyjskiego i zarazem czas wielkich insceni-
zatorów, wedle okre lenia Craiga (inscenizatorami byli niew tpliwie i Wyspia -
ski, i Lébl). Dyrektor Kotarbi ski decyduje si  w czy  do krakowskiego teatru
sztuki romantyczne, uwa ane do tej pory za niesceniczne, a tak e sztuki debiu-
tantów, cz sto poetów: Tetmajera, Rydla, Staffa, Kasprowicza i – Wyspia skiego.
Dekoracje tworz  wybitni malarze (sam Wyspia ski oraz Frycz, Mehoffer czy
Siedlecki). Cyganeria artystyczna otwiera si  na teatr, wlewaj c we  swój kryty-
cyzm, pogard  dla konwenansów i potrzeb  poszukiwania prawdy. Teatr krakow-

10 W innym miejscu Machonin z yma si  na, niezrozumia y dla , „kult Lébla” i wytyka re yserowi
„kosmiczne napuszenie”. Omawiaj c artyku  Zde ka Ho ínka z 1995 roku, zatytu owany „Fenomén
sezóny”, Machonin pisze ironicznie: „Lébl v šti í fenomén stojí Ho ínkovi v p íkrém protikladu
k beznadejne ospalému rybníku dnešního divadelního života, v kterém, jak vyrozumívám, se v bahne
u dna p evalují dramaturgové, herci, zámery, vznety: celé dnešní divadelní myšlení, umení, rozprost -
ené od Krej i, Krause, Glancové po Ka era, od K íže, Burešové a Labyrintu po Provázek z Oslzlým,
Tálskou, Scherhauferem, po Špalka, Do ekala a Kašpara po Rajmonta a Kolowrat, od Krofty a Draka
po Hadivadlo, od Turby po Hybnera a Polívku, od Kracika a Palmovku po Vinohrady, od obou Krob-
ot  po Strniska, od Vysko ila a Smo ka po Menzla, od Goldflama po Pitínského, od Kor aka po
Poláka, od Archy po Plze , Olomouc, Zlín a práve vyho elý Šumperk s Vosáhlovým navrácením
Topola atd., atd. Samá chabá umelecká mentalita a emocionalita, jak píše Ho ínek o tom rybníku,
samý z ejme rachitický umelecký temperament a nulová umelecká odvaha. Samí vlažní kap i a m en-
ky na um ení u dna pod Leblem, tou štikou královskou s laserovým t pýtem »bezohledných krajností«
v šupinách. Klekneme. Modleme se.” („Fenomen Lébla jest wed ug Ho ínka przeciwie stwem bezna-
dziejnie nieruchomego stanu dzisiejszego ycia teatralnego, w którym, jak rozumiem, na samym dnie,
w bagnie, przewalaj  si  dramaturgowie, aktorzy, koncepcje, inspiracje: ca a dzisiejsza my l teatralna,
sztuka, pocz wszy od Krej ego, Krausa, Glancovej po Kaczera, od K íža, Burešovej i Labiryntu po
Provazek z Oslzlym, Talsk , Scherhauferem, po Szpalka, Doczekala i Kaszpara, po Rajmonta i Ko-
lowrat, od Krofty i Draka po Hadivadlo, od Turby po Hybnera i Polívk , od Kracika i Palmovki po
Vinohrady, od obu Krobotów po Strniska, od Vysko ila i Smoczka po Menzla, od Goldflama po
Pitinskiego, od Kor aka do Polaka, od Arki po Pilzno, O omuniec, Zlin i spalony niedawno Szumperk
z nawróceniem Topola Vosahla itd, itd. Wszystko to licha artystyczna mentalno  i emocjonalno ,
jak pisze Ho inek o tym stawie, rachityczny temperament artystyczny i zupe ny brak artystycznej
odwagi. Same anemiczne karpie i p ytkie p otki na dnie pod Léblem, tym królewskim szczupakiem z
laserowym blaskiem »bezwzgl dnych skrajno ci« w uskach. Padnijmy na kolana. Módlmy si .”) S.
Machonin, Šance divadla…, s. 280.
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ski czasów Wyspia skiego cechuje tak e zwi zek z reszt  Europy, widoczny
w repertuarze: wystawiano Gorkiego, Shawa, Czechowa, Strindberga, Ibsena.
Wyspia ski doskonale poradzi  sobie z konieczno ci  „przestrojenia wyobra ni”,
jakiego wymaga o tempo zmian, nast puj cych w teatrze po 1899 roku. Niemniej
jednak, jak pisze Zbigniew Raszewski, „sam temat sprawi , e wystawienie We-
sela sta o si  szokiem, najwi kszym, jakiego publiczno  dozna a od schy ku
XVIII wieku”11.

Wszystkich trzech wymienionych wcze niej twórców: Wyspia skiego, Forma-
na i Lébla interesowa  problem dystansu do w asnego spo ecze stwa i jego (spo-
ecze stwa) prowincjonalno ci. Wszyscy trzej byli równie  szczególnie wra liwi

na wizualn  stron  dzie : bogactwo barw, dopracowane kostiumy i scenografia
sta y si  znakiem rozpoznawczym Petra Lébla ju  na samym pocz tku dzia alno-
ci teatralnej w amatorskim Doprapo. Artysta wielokrotnie deklarowa  swoje

zainteresowanie dla mody i designu. Jako ucze  i wyznawca twórcy „text-
-appealu” i „dialogického jednání”, Ivana Vysko íla, zajmowa  si  równie  Lébl
psychologi  odbioru i sztuk  improwizacji, staraj c si  w czy  te sfery w obr b
przygotowywanych spektakli, w tym równie Wesela. Znamienne, e bardziej ni
s owo „adaptacja” czy „sztuka” odpowiada o mu okre lenie „scenariusz”, swo-
bodny i niedookre lony szkic.

Ju  w spektaklu z 1989 roku inscenizator daje drobne, ale wyra ne (i – co
charakterystyczne dla Lébla – równie  do  groteskowe) sygna y, e Wesele
równie dobrze mog oby si  rozgrywa  w Czechach, na S owacji czy w Niem-
czech, jak i w Polsce. Rycerz, którego dostrzega Poeta, ma na sobie czerwono-
-bia e spodnie z niebieskim klinem, ca o  ewidentnie w barwach czeskiej
(wówczas: czechos owackiej) flagi narodowej. Wernyhora, którego w pierwszej
inscenizacji gra dziecko, jest stylizowany na w. Wac awa. Na nut  – na prze-
mian – polskiego i niemieckiego hymnu piewa si  pie : Hej, Slované!, oprócz
tego rozbrzmiewaj  równie  protest songi Mikiego Jelínka w wykonaniu jesz-
cze wtedy oficjalnie proskrybowanej Marty Kubišowej, która podobno nagry-
wa a je w piwnicy. Sygna em przeniesienia problematyki Wesela na sfer  g b-
sz  ni  tylko spo eczno-polityczna, jest zapis, jaki znalaz  si  w pi mie „Mladá
Fronta Dnes” z 1998 roku:

Dnes, v Divadle Na zábradlí, inscenujeme ve velkolepém hereckém obsazení Wesele jako
hru o p evratu, který, má-li být po ádný, je výhodn jší, když si jej ud lá každý zvláš  ve své
hlav . A teprve potom s ostatními12.

11 Tam e, s. 165.
12 „Dzi , w Teatrze na Balustradzie wystawiamy we wspania ej obsadzie aktorskiej Wesele jako

sztuk  o prze omie, który – je li ma by  rzeczywisty – powinien dokona  si  najpierw w naszych
g owach, a dopiero potem na zewn trz”. Z.A. Tichý, Inscenací Wesele chce Lébl nabídnout návod, jak
ned lat ob anské povstán, „Mladá Fronta Dnes”, 21.2.1998.
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O przedstawieniu tym pisano, e zagra  w nim ka dy, kto tylko mia  r ce i nogi.
Lébl zatrudni  nie tylko aktorów, ale i obs ug  techniczn  Teatru na Balustradzie,
dos ownie upychaj c ludzi w przestrzeni tego – b d  co b d  niewielkiego –
teatru. Wra enie klaustrofobii spot gowa , wpuszczaj c dym i odbieraj c tym
samym mo liwo  swobodnego oddychania zarówno aktorom, jak i widzom.
Pewnie elementy scenografii z pierwszego spektaklu – na przyk ad portret Szopena
przypi ty szpilk  do drzwi s awojki – pozosta y niezmienione, pojawiaj  si  jednak
równie  nowe rozwi zania: go cie weselni przechodz  np. pod stalow  ram , przy-
pominaj c  lotniskowe bramki bezpiecze stwa, Poeta zyskuje papierowe skrzyd a,
Sta czyk nosi strój tradycyjnej czeskiej kukie ki – Kašparka, spokrewnionego z nie-
mieckim Hanswurstem, Radczyni (pani Radová) jest stylizowana na królow  El -
biet  II, a jej córka wygl da – wypisz, wymaluj – jak lady Diana.

Wszystkie te rozwi zania prowadz  zarówno do aktualizacji i oderwania sztuki od
wy cznie polskiego kontekstu, jak i do ods oni cia mechanizmu przyjmowania ele-
mentów „zachodnio ci” i „wielko ci” w ich wersji tandetnej, tabloidowej. W t umach,
gromadz cych si  w dniach aksamitnej rewolucji na g ównych placach czechos o-
wackich miast, intelektuali ci stali rami  w rami  z prostymi lud mi, podobnie jak
podczas Wesela. Jednak e u Lébla to „bratanie si ” zamienia si  w niezno ny cisk,
przymus wchodzenia w bliski kontakt z obcymi, a czasem wr cz odstr czaj cymi
lud mi13. Kontakt zarówno w sensie fizycznym, jak i przeno nym: nagle okazywa o
si , e towarzyszami broni i zwolennikami przemian s  niegdysiejsi przeciwnicy.

Paradoksalna to sytuacja, w której polski dramat z prze omu wieków staje si  dla
czeskiego twórcy sto lat po premierze inspiracj  do refleksji nad istot  prze omu
i rozmaitymi aspektami ruchu rewolucyjnego. Refleksji, która w Polsce, kraju „Soli-
darno ci” i znacznie wi kszej ni  czeska opozycji politycznej – nigdy na dobr  spra-
w  nie zaistnia a. Mimo Roku Wyspia skiego (2007) nie pojawi o si  na polskich
scenach ani jedno przedstawienie Wesela otwieraj ce dyskusj  o problemie prze omu.

W Weselu Petra Lébla wielkie idee i marzenia o byciu „centrum” b yskawicznie
przykrawane s  do prowincjonalnych, „skansenowych” rozmiarów, staj c si
karykaturami samych siebie.

Poeta z anielskimi skrzyd ami i Sta czyk – Kašpárek14 s , w sennej malignie
ogarniaj cej wszystkich weselników, postaciami w tym sensie „realnymi”, e
istotnie odpowiadaj  wyobra eniom przeci tnego obywatela. Z oty róg, który
w czeskich inscenizacjach ma oko o trzech metrów d ugo ci i sprawia raczej

13 Podobne do wiadczenie opisa  postmodernistyczny czeski twórca, Ji í Kratochvil w powie ci
Avion z 1995 roku. G ówny bohater, dawny opozycjonista i proskrybowany pisarz, stoi w ród t umu
na placu Wolno ci w Brnie i rozmy la wy cznie o swoich obola ych nogach i niech ci do otaczaj -
cych go ludzi.

14 Kašpárek to posta , która w czeskim teatrze kukie kowym mia a za zadanie utrzymywa  kontakt
z widzem, improwizowa  w odpowiedzi na jego reakcje, by a te  synonimem spryciarza, który pora-
dzi sobie w ka dej sytuacji.
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kuriozalne wra enie, staje si  symbolem kiczu i wybuja ych ambicji, niemaj cych
oparcia w realnych mo liwo ciach.

Z oty róg mo e by  zatem zarówno emblematem niedokonanej rewolucji, jak
i snów o wielko ci. Podobnie jak u Formana, Léblowscy prowincjusze – odnosi
si  to zarówno do ch opów, jak i artystów – s mieszni dopóty, dopóki nie zdaj
sobie sprawy z w asnej prowincjonalno ci. Jednak e przebudzenie, które w ko cu
nast puje, nie przynosi zrozumienia; ujawnia jedynie rozpaczliwe po o enie,
z którego nie wida  wyj cia.

Kot owanina cia  w ciasnej scenografii pot guje wra enie chaosu, „niestero-
walno ci”. Nikt nie zna kierunku, nikt nie konfrontuje si  z rzeczywisto ci .
Ka dy z bohaterów ni, buja w ob okach, marzy o wielko ci, co do której nie ma
poj cia, czym ona jest i czym w gruncie rzeczy mo e by . Ka demu towarzyszy
poczucie, e powinien wydoby  si  z ciasnoty i ma o ci, tyle e nikt nie zdaje
sobie sprawy z tego, e ta najgro niejsza ciasnota i ma o  tkwi w jego w asnej
g owie. Czyli w a nie tam, zdaje si  twierdzi  Lébl, dok d rewolucja nie dotar a.

Czeskie inscenizacje Wesela wywo a y bardzo ambiwalentne reakcje w ród
krytyki. Zarzucano Léblowi niezrozumia o , eksperymentatorski nadmiar i prze-
rost formy nad tre ci . Jednak e mimo to, e zarówno ten, jak i inne jego spekta-
kle bywa y do  ostro krytykowane, samego re ysera nad wyraz cz sto nazywano
„objawieniem”, „fenomenem”. Tytu  dwutomowej, najwi kszej jak dot d, pracy
po wi conej Petrowi Léblowi brzmi: Fenomén Lébl15, a we wst pie do drugiego
jej tomu Jan Dvo ák nie szcz dzi najwi kszych s ów:

A tak berete do rukou jakýsi druhý díl, dov tek o život  a díle Pétra Lébla, svatého mu e-
dníka um ní (Vonnegut), prokletého básníka moderního divadla, i múzického režiséra, jaké-
ho od as  posedlého Alfréda Radoka v echách nebylo (M. Lukeš), bezpochyby knihu asi
o nejoslniv ším zjevení konce XX. století v eském divadle […]16.

Zainteresowanie osobowo ci  i twórczo ci  Lébla wzmog o si  po samobój-
stwie, które trzydziestoczteroletni artysta pope ni  na scenie teatru. Jego nauczy-
ciel i mistrz, Ivan Vysko íl, nazwa  go po jego mierci „demiurgiem”, dla którego
niezmiernie istotne by o, by historia zaczyna a si  i ko czy a we w a ciwym
miejscu. Wydaje si , e w asne ycie Lébl próbowa  re yserowa  jak spektakl, tym
samym jeszcze raz pokazuj c, jak blisko mu by o do XIX-wiecznych dekadentów.

15 V. Smoláková, Fenomén Lébl, t. 1–2, Praha, Pražská scéna, 1996, 2005. Tom pierwszy nosi podtytu :
Aneb nikdy nevíš kdy zas budeš amator, tom drugi: Aneb dob e se spolu bavit – s pánembohem!

16 „Bierzecie do r k drug  cz , dodatek do opowie ci o yciu i twórczo ci Petra Lébla, wi tego
m czennika sztuki (Kurt Vonnegut), poety wykl tego wspó czesnego teatru czy re ysera muzycznego,
jakiego od czasu Alfreda Radóka w czeskim teatrze nie by o (M. Lukeš); bez w tpienia jest to ksi ka
o najbardziej inspiruj cym zjawisku ko ca XX wieku w czeskim teatrze.” J. Dok, [Przedmowa do:]
Fenomén Lébl, t. 2, s. 9.
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Dr Agata Firlej, Instytut Filologii S owia skiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Autorka przygotowywanej do druku rozprawy doktorskiej z zakresu komparatystyki literackiej
i bohemistyki: Czarny kruk. O poezji Jana Skácela oraz artyku ów po wi conych literaturze czeskiej
i polskiej (m.in. Cz owiek w Erze Kwestionariusza. O Kwestionariuszu Grušy i Nierzeczywisto ci
Brandysa, w: Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji, 2008). T umaczka wspó czesnej poezji
czeskiej (wiersze zawarte w antologii Gdyby wiersze mia y drzwi, 2005) i najnowszej czeskiej dra-
maturgii (Luboš Balák, David Drábek).

S T A G E D  B Y  P E T R  L É B L  ( D O P R A P O  1 9 8 9 ,  D I V A D L O  N A  Z Á B R A D L Í  1 9 9 8 )

The subject of this essay are the two stage adaptations of The Wedding by Stanis aw Wyspia ski
directed by Petr Lébl in 1989 and 1998. The Polish play became known on Prague stage nearly a
hundred years after its Polish premiere, and, owing to the director’s artistic efforts, became one of the
symbolic works commenting on the Czech reality before and after the Velvet Revolution. Again, such
questions as Lébl’s assessment of the political transformation contained in his adaptation of The
Wedding, the unfinished revolution, together with Lébl’s updated dekadentizm, and the dramatic
technique universalizing the problem are discussed. Moreover, the author of the essay undertakes the
problem of provincialism as juxtaposed with wordly experience drawing parallels between new wave
interests of Miloš Forman, a filmmaker, and Stanis aw Wyspia ski himself.



L U C Y N A  S P Y R K A

U n i w e r s y t e t  l s k i
K a t o w i c e

DR A M A T  P O L S K I  N A  S O W A C J I  P O  1989  R O K U
(P R Z E K A D Y  I  R E C E P C J A)

KULTURA S OWACKA ZAWSZE ROZWIJA A SI  W DU EJ BLISKO CI Z KULTUR  POLSK .
W warunkach Czechos owacji, podobnie jak w Polsce i w ca ym obozie tzw.
pa stw socjalistycznych, przed rokiem 1989 oficjalny dost p obywateli do kultu-
ry, a wi c równie  literatury innych narodów, podlega  ograniczeniu i reglamen-
tacji. Dotyczy o to nie tylko literatur zachodnich, ale tak e literatur narodowych
pa stw „bratniego obozu” komunistycznego. W latach 70. u naszych po udnio-
wych s siadów obowi zywa  polityczny kurs tzw. normalizacji jako skutek wyda-
rze  sierpnia 1968. Dla literatury oznacza o to powrót do socrealizmu; warto
dzie a literackiego mierzono poziomem zaanga owania spo eczno-politycznego,
oczywi cie po stronie w a ciwej pod wzgl dem ideologicznym. W latach 80.
wydarzenia w Polsce spowodowa y, i  do naszej literatury, zw aszcza wspó cze-
snej, ówcze ni decydenci czechos owaccy odnosili si  nieufnie i podejrzliwie.
Sprawy wymiany kulturalnej pomi dzy naszymi krajami regulowa a wówczas
umowa dwustronna, zgodnie z któr  co dwa lata odgórnie okre lano m.in. ilo
i tytu y utworów, które mog y by  publikowane w przek adzie1. S owacy zawsze
przekraczali te uzgodnione ilo ci, cho  raczej nie pozwalali sobie na przekracza-
nie wyznaczonych przez kurs normalizacji granic, je li chodzi o wybór autorów
i tytu ów. W sferze dramatu oznacza o to przede wszystkim niemo no  publiko-
wania lub wystawiania utworów w jakiejkolwiek mierze spowinowaconych
z dramatem i teatrem absurdu, który by  t piony równie  w twórczo ci autorów
rodzimych. Ostry kurs normalizacyjny w Czechos owacji zacz agodnie
w drugiej po owie lat 80., ale zdecydowane zmiany warunków rozwoju s owac-

1 Szczegó owo pisze na ten temat M. Pindór w ksi ce Polsko-czeskie i polsko-s owackie kontakty
teatralne 1945–1999, Katowice, Wyd. Gnome, 2006.
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kiej kultury i polsko-s owackiej wymiany kulturalnej nast pi y dopiero po wyda-
rzeniach listopada 1989 roku.

Obecno  literatury polskiej na S owacji wzros a wr cz piorunuj co, je li nie
pod wzgl dem ilo ci opublikowanych przek adów2, to z ca  pewno ci  pod
wzgl dem diapazonu reprezentowanych za po rednictwem t umacze  twórców.
Zjawisko to mo emy obserwowa  równie  na obszarze dramatu.

W tym miejscu przypomnijmy, e – jak ju  w latach 40. XX wieku stwierdzi  cze-
ski teoretyk dramatu i teatru Ji í Veltruský – „specyfik  dramatu jest jego ontologicz-
na podwójno : z jednej strony traktuje si  go jako tekst niesamodzielny, komponent
teatru, który mo e by  interpretowalny wy cznie w ramach inscenizacji jako jeden z
jej elementów, z drugiej za  dramat staje si  zwartym dzie em ju  w czasie czytania,
mo e zatem funkcjonowa  samodzielnie jako tekst literacki”3. Dualizm ten sprawia,
i  chc c przedstawi  obecno  jakiegokolwiek dramatu w innym ni  rodzimy kontek-
cie kulturowym, musimy uwzgl dni  dwa obszary „obiegu” tekstu dramatycznego –

obszar literacki i obszar teatralny, gdy  dramat t umaczony mo e dociera  do odbior-
cy sekundarnego w dwojaki sposób: poprzez inscenizacje teatralne oraz w formie
lektury. Ka dy z tych obiegów ma przy tym inne walory: dramat inscenizowany mo e
w krótkim czasie dotrze  do du ej ilo ci odbiorców, ale jego trwanie w czasie jest
ograniczone momentem zdj cia inscenizacji z afisza, za  dramat jako publikacja
zachowuje swoj  trwa o , ale szybko , z jak  osi ga liczb  odbiorców porówny-
waln  z inscenizacj , jest zdecydowanie mniejsza, cho  dzi ki tendencji do narastania
liczby odczyta  w czasie mo e (nie musi) uzyska  ich o wiele wi cej i dzi ki trwaniu
w czasie mo e sta  si  podstaw  kolejnych inscenizacji.

S owackie przek ady i inscenizacje polskiego dramatu w latach 90. nie trafia y
w pustk , dramat polski by  tu obecny praktycznie od po owy XIX wieku.
W latach 1989–2006 S owacy wydaj  cztery ksi ki z t umaczeniami naszej
twórczo ci dramatycznej. Chronologicznie pierwsza ukazuje si  miniantologia
zatytu owana Sú asná po ská dráma, wydana przez wydawnictwo Tália-press
w Bratys awie w 1994. Antologia zawiera cztery utwory:

1. S awomir Mro ek, Dohoda (tytu  orygina u Kontrakt), t um. udovít Kiss;
2. Zygmunt Hübner, Císaroví udia (Ludzie cesarza), t um. udovít Kiss;
3. Jerzy urek, Po Hamletovi (Po Hamlecie), t um. udovít Kiss;
4. Tadeusz Ró ewicz, Nenaplnené manželstvo (Bia e ma e stwo), t um. udovít

Kiss i Ján Majerník.

2 Jozef Hviš  stwierdza, i  w latach 90. zmniejszy a si  ilo  przek adów ksi kowych, ale zdecy-
dowanie wzros a ilo  przek adów publikowanych w czasopismach. J. Hviš , Rola polski w dziejo-
wym rozwoju literatury s owackiej, w: Zwi zki kulturalne polsko-s owackie w dziejach, red. J. Wyro-
zumski, Kraków, Wyd. Mi dzynarodowe Centrum Kultury, 1995, s. 114.

3 J. Veltruský, Tekst dramatyczny jako sk adnik sztuki teatralnej, prze . A. Bluszcz, w: Teatrologia
czeska. Antologia, red. E. Udalska, Katowice, Wyd. Uniwersytetu l skiego, 1981, s. 71–85.
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Publikacja ta wysz a jako propozycja repertuarowa dla teatrów s owackich,
jednak aden z tych przek adów nie by  wystawiony.

Nast pnie ukazuje si  przek ad Wesela Wyspia skiego (s owacki tytu Svadba)
opublikowany przez wydawnictwo Narodowego Centrum Teatralnego (Národné
divadelné centrum) w Bratys awie w 1997 roku. T umaczenia dokona  Marián
Ková ik przy wspó pracy j zykowej Bogumi y Suwary i Viliama Mar oka, wy-
danie uzupe nia s owniczek wyja niaj cy nieprzet umaczalne elementy utworu –
postaci dramatu. Przek ad ten czeka  na inscenizacj  dziesi  lat, wystawiony by
dopiero w styczniu 2007 przez studentów bratys awskiej Wy szej Szko y Sztuk
Pi knych (Vysoká škola múzických umení – VŠMU). S owacy znali, oczywi cie,
wcze niej ekranizacj Wesela w re . Andrzeja Wajdy, jednak film ogl dali
w wersji czeskoj zycznej (czeski przek ad Wesela istnieje od 1919 roku, za  film
by  od lat 70. prezentowany w czeskich i s owackich kinach oraz wielokrotnie
nadawany w czechos owackiej, przecie  a  do 1993 roku, telewizji).

W 2001 roku Instytut Teatralny w Bratys awie wydaje antologi  dramatów Sta-
nis awa Ignacego Witkiewicza zatytu owan Hry, pod redakcj  Barbory Ertlovej.
W zbiorze znalaz y si  przek ady nast puj cych utworów:

1. Nowe wyzwolenie (Nové oslobodenie, t um. Barbora Ertlová i Viliam Kli-
má ek – fragmenty wierszowane),

2. W ma ym dworku (V malej kúrii, t um. Barbora Ertlová i Viliam Klimá ek
– fragmenty wierszowane),

3. O miornica (Chobotnica, t um. Barbora Ertlová),
4. Szalona lokomotywa (Šialená lokomotíva, t um. Barbora Ertlová),
5. Wariat i zakonnica (Blázon a mníška, t um. Ján Štrbák),
6. Matka (Matka, t um. Michal Choluj).
Trzy z zaprezentowanych utworów by y wystawione (W ma ym dworku, Wariat

i zakonnica, Matka), ale w innych t umaczeniach, niepublikowanych. Niemniej
jednak mo na powiedzie , e w przypadku owych trzech utworów mamy do
czynienia ze s owack  seri  t umacze .

Wreszcie w 2003 roku bratys awski Instytut Teatralny we wspó pracy z Te-
atrem Pa stwowym w Koszycach publikuje antologi  dramatów Ingmara Villqi-
sta (Jaros awa wierszcza). Warto przy tym zwróci  uwag , e Jaros aw

wierszcz, dramatopisarz z Chorzowa, nie ma jeszcze zbiorowego wydania swo-
ich utworów w Polsce. W s owackim zbiorze znalaz y si :

1. Bezkyslíkovce (Beztlenowce), t um. Bohdana Sprušanská;
1. Helverova noc (Noc Helvera), t um. Peter Himi ;
2. Oskar a Ruth (Oskar i Ruth), t um. Peter Himi  i ubomír Feldek;
3. Preparáty (Preparaty), t um. Peter Himi ;
4. Kocka tuku s hrozienkamin (Kostka smalcu z rodzynkami), t um. Bohdana

Sprušanská;
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5. Fantóm (Fantom), t um. Bohdana Sprušanska;
6. Cynkweiss (Biel cynkowa, Cinkwajs), t um. Anita Szabová;
7. Bez názvu (Bez tytu u), t um. Anita Szabová;
8. Lemury (Lemury), t um. Bohdana Sprušanská.
Co ciekawe, wi kszo  z opublikowanych w s owackiej wersji j zykowej

utworów Villqista nie by a wcze niej publikowana po polsku, a zatem wydanie
s owackie zawiera pierwodruki dramatów polskiego autora.

Spo ród t umacze  opublikowanych w ksi ce do s owackiego odbiorcy w for-
mie teatralizacji trafi y: Noc Helvera, Oskar i Ruth (wystawione przez teatr w Ko-
szycach w 2003 roku) oraz Beztlenowce (w 2004 wystawione przez teatr w Nitrze).

W czasopismach s owackich ukaza y si  z kolei t umaczenia co najmniej trzech
utworów: Janusza G owackiego Antygona w Nowym Jorku (Antigóna v New
Yorku, „Javisko” 1996, nr 12) i Zbigniewa Herberta Jaskinia filozofów (Jasky a
filozofov) „Revue svetovej literatúry”1991, nr 6 oraz Rekonstrukcja poety (Rekon-
štrukcia básnika) „Slovenské Poh ady” 1998, nr 6, wszystkie autorstwa Józefa
Gerbóca. Utwór G owackiego nie by  inscenizowany, natomiast dramaty Herberta
zosta y przedstawione przez s owackie radio w formie s uchowisk.

Nie sposób w obr bie niniejszego artyku u zanalizowa  szczegó owo wymie-
nione tu t umaczenia. Ka de z nich to osobny zbiór problemów przek adowych
i ka de to osobny obszerny temat. Natomiast zwraca uwag  fakt, i  trudno na
S owacji znale lady recepcji tych publikowanych drukiem przek adów. Dla
S owaków dramat to jednak forma tekstu ci le zwi zanego z teatrem. Dlatego
te , chc c szuka ladów recepcji polskiego dramatu u naszych s siadów zza Tatr,
trzeba przyjrze  si  temu, co z naszej twórczo ci dramatycznej zosta o tam zin-
scenizowane.

W tym zakresie po roku 1989 na plan pierwszy wysuwa si  twórczo  S awo-
mira Mro ka, którego dzie a nie mia y prawa bytu na S owacji w latach „norma-
lizacji”. Dramaty przet umaczone wcze niej, ale niewystawiane, na pocz tku lat
90. trafiaj  na sceny niezwykle cz sto. I tak na fali s abn cej normalizacji ju  4
lutego 1989 r. w teatrze w Martinie ma miejsce premiera Policjantów (Policajti)
w t umaczeniu jeszcze z lat 60. (autorem przek adu by  Ján Sedlák). 26 maja
1989 r. teatr Studio S w Bratys awie wystawi Emigrantów (Emigranti, autorami
przek adu byli Zora Bútorová i Martin Bútora). G ówne role w tej bardzo wysoko
ocenionej przez krytyk  teatralizacji odtwarzali Milan Lasica i Marián Labuda, akto-
rzy, którzy ju  w latach 60. zetkn li si  osobi cie z dramatem absurdu i z twórczo ci
S awomira Mro ka w ramach istniej cego wówczas, a po 1968 roku zamkni te-
go, teatru „Divadlo na korze”, który w a nie niejako programowo propagowa  ten
typ dramatu na S owacji (w 1969 r. teatr wystawi  jednoaktówki Karol, Strip-
-tease, Rozbitkowie). W 1990 r. jedn  z pierwszych inscenizacji reaktywowanego
Korza by o Tango Mro ka (Tango, premiera 3.06) w przek adzie Milana Lasicy.
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A ju  10 kwietnia w tym samym teatrze mia a miejsce premiera Mro kowych
Rozbitków (Stroskotanci) w t umaczeniu Petra Mikulíka, za  sezon zako czy  si
premier Ambasadora (Ve vyslanec, premiera 15.06) w przek adzie Felixa Uvá ka.

W latach 90. dramaty polskiego twórcy wystawi a te  Ma a Scena S owackiego
Teatru Narodowego (SND) w Bratys awie (Strip-tease, 1993), poza Bratys aw
teatr w Trnavie zaprezentowa Letni dzie (Letný de , t um. Zuzana Šišová,
1991), Tango gra  Teatr Jozefa Gregora Tajovskiego w Zvolenie (1990). Ten
w a nie dramat okaza  si  najbardziej popularny w ród s owackich inscenizato-
rów, ponownie wystawi a go Ma a Scena SND (1997). Mo na wi c mówi
o prawdziwym festiwalu dramaturgii Mro ka w latach 90. na S owacji, który
wpisywa  si  ogólnie w wielki festiwal dramatu absurdu, bo w tym samym czasie
na scenach teatrów s owackich swoje premiery, a nierzadko prapremiery, mia y
te  utwory Havla, Becketta (prapremiera Katastrofy w 1991 r.) i Ionesco (prapre-
miera ysej piewaczki w 1989 r.). Szczegó owo pisze na ten temat Miloš Mistrík
w swojej ksi ce Slovenská absurdná dráma4. Dramaty Mro ka (ich przek ady)
nie doczeka y si  jednak wydania ksi kowego na S owacji, a po roku 2000 ich
obecno  w repertuarze s owackich scen teatralnych jest zdecydowanie rzadsza,
cho  nie zanika zupe nie (w 2002 roku Zabaw  wystawia Teatr Miejski w Braty-
s awie, w 2007 roku Tango prezentuje teatr w Ba skiej Bystrzycy).

Oczywi cie, ród a popularno ci twórczo ci Mro ka na S owacji na pocz tku
lat 90. atwo wskaza  w kontek cie wcze niejszej jego nieobecno ci spowodowa-
nej przyczynami politycznymi5, zw aszcza e twórczo  polskiego autora by a ju
dobrze znana S owakom w latach 60.; dla grona m odych wówczas re yserów
i aktorów z Martinem Porubjakiem czy Milanem Lasic  Mro ek by  wr cz auto-
rem kultowym. To za po rednictwem twórczo ci Mro ka S owacy poznawali
teatr absurdu, gdy  – jak pisze Miloš Mistrík – pierwszym zagranicznym drama-
tem absurdu wystawionym przez s owack  scen  by  Mro kowy Indyk (Moriak,
1963, S owacki Teatr Narodowy w Bratys awie).

Práve S awomir Mro ek sa stál prvým dramatikom z okruhu svetovej absurdnej dramatiky,
ktorý sa významne uplatnil aj na slovenských javiskách6.

4 M. Mistrík, Slovenská absurdná dráma, Bratislava, VEDA – Vydavate stvo Slovenskej akadémie
vied, 2002, s. 150 i n.

5 Wed ug Juliany Be ovej, Mro ek przez lata nie by  wystawiany w Czechos owacji, cho  nikt ofi-
cjalnie nie zakaza  upubliczniania jego sztuk. By  jednak uwa any za przedstawiciela dramatu absur-
du, a nadto by  emigrantem i dlatego inscenizatorzy mieli wiadomo , e wprowadzenie jego utwo-
rów do repertuaru teatrów napotka na zdecydowany opór decydentów. J. Be ová, Nová dráma – nová
divadelná realita. Inšpirácie po skej drámy a po ského divadla po roku 1989, w: Slovensko – Po sko.
Bilaterálne vz ahy v procese transformácie, red. J. Hviš , Bratislava, Lufema, 2008, s.151.

6 „W a nie S awomir Mro ek sta  si  pierwszym dramatopisarzem z kr gu wiatowego dramatu
absurdu, który znacz co uobecni  si  równie  na scenach s owackich” [to i nast pne t um. moje –
L.S.]. M. Mistrík, Slovenská absurdná dráma…, s. 20–21.



330     Literatura polska w wiecie. Tom III

Ale to nie jedyne ród o powodzenia Mro ka w ród S owaków. Wielk  popu-
larno , jak  cieszy a si  w ród s owackiej publiczno ci inscenizacja Emigran-
tów, krytyk teatralny t umaczy na przyk ad tym, e przed rokiem 1989 temat
emigracji by  w Czechos owacji tematem tabu, za  po tym roku zjawisko emigra-
cji ekonomicznej równie  dla S owacji sta o si  tematem w najwy szym stopniu
aktualnym. A Be ovà wyznaje:

Malá tragikomická metaforická sonda do duší ute encov v cudzej krajine bola zrazu,
v stave civiliza nej krízy, bytostne blízka sú asníkom7.

Sukces inscenizacji zosta  ukoronowany nagraniem telewizyjnym w 2002 r.
Tango za  pozostaje nadal popularne i aktualne, gdy , jak powiada jeden z jego
re yserów,

hra nás nevaruje pred omylmi v živote, ale vystríha nás pre pod ahnutím životu bez kritérii
a neodhadnutím nebezpe enstva, ktoré sú udia schopní do nášho života vnies  – to je ve mi
dôležiyté vo chvíli, ke  je lovek povinny rozhodova  sám za seba8.

Obok Mro ka, który w pewnym sensie powraca do kultury s owackiej, pod ko-
niec lat 80. i na pocz tku 90. XX wieku teatry zza Tatr si gaj  te  po twórczo
innych polskich autorów dramatu, którzy wcze niej nie byli wystawiani (cho
byli t umaczeni). Jeszcze w 1986 roku teatr w Martinie wystawia Pu apk Ró e-
wicza (Pasca, t um. Emília Štercová), która w tamtym sezonie jest jedynym
utworem zbli onym do poetyki dramatu absurdu w ród propozycji repertuaro-
wych s owackich teatrów profesjonalnych9. Dzi ki drugiej odwil y ten sam teatr
w 1988 roku móg  te  wystawi Matk  Witkacego (t um. E. Štercová) i cho
inscenizacja ta, negatywnie oceniona przez s owack  krytyk  i niezrozumiana
przez tamtejsz  publiczno , mia a zaledwie kilka repryz, to jednak warto odno-
towa , e w a nie ona by a pierwsz  prób  pokazania twórczo ci Witkacego na
S owacji. Wcze niejszy, w 1967 roku opublikowany przek ad Józefa Mrázika
utworu Kurka wodna, wydany przez wydawnictwo DILIZA jako propozycja
repertuarowa, nie by  inscenizowany.

Na pocz tku lat 90. Witkacy sta  si  autorem firmowym studentów aktorstwa
bratys awskiej Wy szej Szko y Sztuk Pi knych, bo to na ich scenie mia y miejsce

7 „Ma a tragikomiczna metaforyczna sonda duszy uciekinierów w obcym kraju nagle, w stanie kry-
zysu cywilizacyjnego, sta a si  bytowo bliska wspó czesnym”. J. Be ová, Nová dráma – nová divad-
elná realita…, s. 152.

8 „Sztuka nie ostrzega nas przed b dami w yciu, ale przed uleganiem yciu bez kryteriów i przed
niedostrzeganiem zagro enia, które inni ludzie mog  wnie  do naszego ycia – to bardzo wa ne
w chwili, kiedy cz owiek musi decydowa  sam za siebie”. Stanislav Parnický w rozmowie z Milošem
Mistríkiem. M. Mistrík, V erajši Mro ek dnes. „Dialóg” (Bratislava) 3 lipca 1990, nr 14. Cyt za:
J. Be ová, Nová dráma – nová divadelná realita…, s. 150.

9 M. Mistrík, Slovenská absurdná dráma…, s. 148.
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kolejne inscenizacje utworów tego dramatopisarza. W 1990 roku Studencki Teatr
Reduta wystawi Onych (Oni, t um. Emília Štercová) i by o to przedstawienie
dyplomowe. W 1992 r. ten sam teatr wystawi Sepi (Sépia, t um. Emília Šterc-
ová). Obydwa przedstawienia re yserowali Polacy, którzy w tamtym czasie byli
wyk adowcami bratys awskiej uczelni: Onych przygotowa  Rudolf Zio o, za
Sepi Zbigniew Najmola. Jednak ju  nast pne, równie  studenckie teatralizacje
sztuk Witkacego, S owacy przygotowali sami, a by y to dwie inscenizacje Wa-
riata i zakonnicy (Blázon a mníška, t um. i re . Vlado Móres, teatr VŠMU Kapln-
ka, premiera 1996 r. oraz t um. Ján Štrbák, re . Peter Nagy, premiera 2000 r.).
Witkacy trafi  te  na scen  teatru profesjonalnego w Koszycach; tamtejszy Teatr
Pa stwowy w 2001 roku wystawi W ma ym dworku (V malej kúrii, t um. Tomáš
Horváth). Zwraca uwag  fakt, e poza do wiadczon  t umaczk  Emíli  Štercov
przek adu utworów Witkacego dokonywali ludzie m odzi.

Studenci bratys awskiej artystycznej uczelni maj  zreszt  ogromne zas ugi dla
popularyzowania polskiego dramatu na S owacji w omawianym tu okresie. Jesz-
cze w 1989 roku wystawili s owacki przek ad Kartoteki Ró ewicza (t um. Ján
Sedlák), zainteresowali si  te  twórczo ci  Gombrowicza, w 1991 roku wystawili
Iwon , ksi niczk  Burgunda w t umaczeniu Mariána Servátki (Ivona, princezná
burgundská w 1993 r., przek ad ten inscenizowa  równie  teatr w Nitrze).
W 2004 r. utwór ten znów wystawi  teatr VŠMU, ale ju  w nowym przek adzie
Alexandra Horáka i Romana Olekšáka.

Pocz tek wieku XXI to ju  nie tylko doganianie przesz o ci, ale te  propozycje
nowe.

W 2002 r. S owacki Teatr Narodowy w stolicy kraju prezentuje Czwart  siostr
(Štvrtá sestra) Janusza G owackiego w t umaczeniu Tomáša Horvátha, w dwa
lata pó niej inscenizuje ten dramat Teatr Pa stwowy w Koszycach.

W 2005 r. w drowny zespó  teatralny Ondreja Spišáka pod nazw  Teatro Tatro
z sukcesem zaprezentowa Proroka Ilj Tadeusza S obodzianka (Prorok Ilja,
t um. Ondrej Spišák).

W 2003 roku teatr w Koszycach wyst puje z projektem Villqist versus Villqist,
obejmuj cym inscenizacj  dwóch utworów: tragedii Helverova noc (Noc Helvera,
t um. Peter Himi , premiera 29.03.2003) i komedii Oskar i Ruth (Oskar i Ruth,
t um. Peter Himi , premiera 23.05.2003). W 2004 r. w Nitrze wystawiono �-
zkyslíkovce (Beztlenowce, t um. Bohdana Sprušanská). W tym samym roku teatr
ten wprowadzi  do swojego repertuaru Testosteron Andrzeja Saramonowicza w
przek adzie Bohdany Sprušanskiej.

W obecno ci dramatu polskiego na S owacji w latach 90. daj  si  zaobserwo-
wa  dwie linie: pierwsz  wyznacza renesans twórczo ci Mro ka, odpowiadaj cej
g ównie tym twórcom i odbiorcom teatralnym, którzy poznali ju  jego dramaty
w latach 60., a po aksamitnej rewolucji usi uj  nadrobi  zaleg o ci i przywróci
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s owackim widzom to, co zabra y im lata normalizacji. Drug  lini  reprezentuj
utwory innych polskich autorów o poetyce w mniejszym lub wi kszym stopniu
zbli onej do poetyki absurdu, operuj ce grotesk  i ironi . Mo na zaryzykowa
stwierdzenie, e to Mro ek w pewnym stopniu utorowa  drog  na zatatrza skie
sceny Ró ewiczowi, Gombrowiczowi czy wreszcie Witkacemu, którego trudna
twórczo  zafrapowa a najm odsze wówczas pokolenie s owackich ludzi teatru10.
Pod koniec lat 90. i na pocz tku XXI wieku sytuacja ulega zmianie: dramat absurdu
i jego twórcy staj  si  ju  klasyk , natomiast teatr s owacki poszukuje repertuaru
zdolnego przyci gn  widza. Wobec niedostatku interesuj cych propozycji w twór-
czo ci rodzimej, t umacze i re yserzy si gaj  po propozycje zagraniczne. Na tej
fali trafiaj  na s owackie sceny utwory S obodzianka i G owackiego, Villqista
i Saramonowicza.

Dla pe nego obrazu dramatu polskiego w teatrach s owackich11 w latach 90.
nale y przypomnie , e w repertuarze s owackiej sceny narodowej od 1974 roku
pozostaje piewogra Na szkle malowane Ernesta Brylla z muzyk  Katarzyny
Gaertner, w przek adzie Emílii Štercovej. Utwór ten sta  si  na S owacji hitem
absolutnym, który pod wzgl dem popularno ci pobi  na g ow  inne dzie a pol-
skie, rodzime s owackie czy wiatowe. 8 czerwca 1974 roku odby a si  prapre-
miera dzie a w s owackiej wersji j zykowej na scenie S owackiego Teatru Naro-
dowego w Bratys awie. W rok pó niej przek ad ten opublikowano ksi kowo12.
Inscenizacja piewogry pozostawa a na g ównej scenie s owackiej przez blisko 40
lat, cho  z przerwami. Pierwsza z nich nast pi a na pocz tku lat 80. Wed ug ró-
de  s owackich – z powodów politycznych, gdy  Ernest Bryll „otvorenie kriti-
zoval režim vo svojej krajine a Slovensko sa postavilo na obranu socializmu”13.

dania widzów zmusi y s owackich decydentów do przywrócenia inscenizacji
do repertuaru, „lenže Bryll emigroval a zostalo ani nie pri sto reprízach”14.

W 1991 roku S owacki Teatr Narodowy wznowi piewogr , która pozosta a
w repertuarze tego teatru do 9 czerwca 2001 roku. W sumie s owacka insceniza-
cja osi gn a niewiarygodn  wr cz liczb  624 repryz. Zdj cie tytu u z afisza by o

10 Por. J. Be ová, Nová dráma – nová divadelná realita…, s. 155.
11 W prezentowanym przegl dzie nie uwzgl dniono teatru radiowego, w którym we wskazanym

okresie dramat polski równie  by  obecny, podobnie jak w repertuarze tradycyjnie licznych na S owa-
cji teatrów amatorskich (ochotniczych), których charakter, ilo  i p ynno  istnienia niemal uniemo -
liwia, a przynamniej wielce utrudnia prze ledzenie poruszanej tu kwestii.

12 E. Bryll, Na skle ma ované, t um. E. Štercová, w: Moderná po ská dráma, red. J. Sedlák, Bratis-
lava, Tatran 1975, s. 181–247. W tomie tym utwór Brylla znalaz  si  obok dramatów: Iwaszkiewicza
Lato w Nohant, Szaniawskiego Dwa teatry i Kruczkowskiego mier  gubernatora.

13 „otwarcie krytykowa  re ym w swoim kraju, a S owacja stan a w obronie socjalizmu”, [bd], Na
skle ma ované sa vracia. „Sme” 01.07.2004.

14 „tylko e Bryll emigrowa  i sko czy o si  na niespe na stu repryzach”, [bd], Na skle ma ované sa
vracia…
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wielk  uroczysto ci , po czon  z po egnaniem Michala Do olomanskiego, od-
twórcy g ównej roli, który jako Janosik dos u y  si  emerytury i przede wszyst-
kim za t  rol  zosta  uhonorowany s owackim odznaczeniem pa stwowym z r k
prezydenta Republiki. O popularno ci piewogry niech wiadczy fakt, e w 1995
roku legendarn  bratys awsk  inscenizacj  przedstawiono na najwa niejszym
s owackim festiwalu folklorystycznym w Východnej; tylko ten jeden spektakl
obejrza o 12 tys. widzów15. Nie jedyna to zreszt  s owacka inscenizacja tego
polskiego – czy mo e ju  bardziej s owackiego? – utworu. W lad za Teatrem
Narodowym i odniesionym przez niego sukcesem posz y i inne sceny, m.in.
w 1993 roku Teatr im. Jonáša Záborskiego w Nitrze. Nagrane zosta y p yty, ka-
sety. Ernest Bryll za  doczeka  si  wielkiego uznania ze strony s siadów zza Tatr,
a w jednym z prasowych artyku ów okrzykni to go s owackim bardem narodo-
wym16. Bezspornie mamy wi c do czynienia ze zjawiskiem rzadkim w przek a-
dzie: oto dane dzie o, powsta e w jednym kr gu kulturowym i za po rednictwem
przek adu przeniesione w kultur  sekundarn , w kr gu kultury przyjmuj cej staje
si  wr cz utworem kultowym i zostaje udomowione – w tym przypadku jako
lektura obowi zkowa z zakresu literatury s owackiej [sic!] dla uczniów klas VII
szko y podstawowej17. Zdziwienie tak wielk  popularno ci  swojego dzie a wy-
razi  sam Ernest Bryll podczas spotkania autorskiego w Bratys awie, sugeruj c, i
kwestia ta wymaga aby jakich  studiów socjologicznych18, cho  wskazanie przy-
czyn zjawiska nie wydaje si  nadzwyczaj trudne. Z ca  pewno ci  jedn  z nich
jest po prostu temat. Mit o Janosiku jest narodowym mitem s owackim, st d s o-
wacki odbiorca nie pozostaje oboj tny na aden utwór, traktuj cy o „jego” boha-
terze narodowym. Zw aszcza, je li pisze o nim Polak, bo przecie , wed ug powszech-
nej w ród S owaków opinii, Polacy ukradli im Janosika. To samo mog oby spowo-
dowa  odrzucenie piewogry Brylla i Gaertner, co si  jednak nie sta o, bowiem
sam utwór w oryginale nie narusza adnej ze s owackich wersji mitu19.

Jedn  z przyczyn akceptacji dzie a Brylla i Gaertner mo e te  by  tradycja po-
pularnego teatru muzycznego na S owacji. Otó  wed ug Encyklopédii dramatick-
ých umení Slovenska piewogra (spevohra) ma d ug  tradycj  i silnie wros a

15 [bd], Na skle ma ované sa vracia…
16 Z. Uli ianská, Jánošík je téma skôr pre divadlo. „Sme – priloha Knihy”, 25.06.2004.
17 Por. [or], V u ebnici je už aj Filan, „Sme – priloha Knihy”, 24.2.2003. Na li cie lektur dla szkó

podstawowych znajdujemy jeszcze m.in. takie utwory, jak Z. Nienacki, Pan Samochodzik i tajemnice
Fromborka – kl. V oraz A. Mickiewicz, Oda do m odo ci – kl. VIII.

18 Por. Úspech znásobuje blízkos  hôr, „Sme – priloha Kultúra”, 16.05.2002.
19 O s owackich wersjach mitu pisze szczegó owo Joanna Goszczy ska w ksi ce Mit Janosika

w folklorze i literaturze s owackiej XIX wieku, Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2001.
Autorka wskazuje tam na mit ludowy i spo eczny Janosika jako „dobrego zbójnika”, mit romantyczny
jako mi uj cego nade wszystko wolno  Harnasia i wreszcie mit patriotyczny, w którym Janosik staje
si  reprezentantem narodu.
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w histori  teatru naszych po udniowych s siadów20. St d wnioskowa  mo na
o gotowo ci s owackiego widza na przyj cie piewogry o Janosiku, tym bardziej
e w swoim rodzimym repertuarze do czasu wystawienia Na szkle malowane

S owacy podobnej pozycji nie mieli. Ju  w 1970 roku pojawi  si  co prawda
podobny w charakterze (i pó niej równie popularny) Jááánošííík Stanislava Štep-
ki i jego Radošinskiego naivnego divadla, wtedy jednak by a to inscenizacja
jeszcze niezbyt znanego m odzie owego teatru amatorskiego. Zatem piewogra
Brylla i Gaertner wype ni a pewn  luk  repertuarow .

Nadto Na szkle malowane przez stylizacje zarówno w warstwie j zykowej, jak
i muzycznej nadaje utworowi wyra nie koloryt regionalny, góralski, dzi ki czemu
kwestia narodowo ci Janosika pozostaje nierozstrzygni ta, a z pewno ci  S owa-
cy nie mog  Bryllowi zarzuci  polonizacji ich herosa. Stylizacja na ludowo
by a te  zapewne jedn  z przyczyn atwego zaakceptowania dzie a przez S owa-
ków, którzy – zw aszcza ich starsze pokolenie – s  bardzo przywi zani do wszelkich
przejawów ludowego pochodzenia swojej kultury narodowej, nieufnie podcho-
dz c do „kultury miejskiej” i postawa taka nie jest wy cznie skutkiem komuni-
stycznej propagandy w sferze kultury. Po czenie wymienionych tu czynników
sprawi o, e utwór polskiej pary autorskiej w a nie w S owakach znalaz  najbar-
dziej odpowiednich odbiorców.

Z zaprezentowanego przegl du, z konieczno ci pobie nego i ogólnego, wynika,
i  dramat polski na S owacji po 1989 roku jest intensywnie obecny, zarówno pod
wzgl dem ilo ci inscenizacji, jak i ró norodno ci twórców i poetyk. W latach 90.
dominuje jeszcze dramat absurdu i groteski, ale im bli ej dnia dzisiejszego, tym
bardziej zró nicowana jest oferta polskiej twórczo ci dramatycznej, jak  s owac-
cy t umacze i teatry proponuj  swoim odbiorcom. Jest to zarazem efekt pe nej
swobody w naszych kontaktach kulturalnych i jej dowód. Warto przy tym pod-
kre li , e S owacy tradycyjnie wykazuj  si  bardzo dobr  orientacj  w rozwoju
polskiego dramatu, której mimo wszystko lata normalizacji, a obecnie szeroki,
swobodny dost p do twórczo ci wcale nie umniejszy y. Polacy, niestety, w tym
zakresie nie potrafi  si  S owakom odwzajemni .

Dr Lucyna Spyrka, Instytut Filologii S owia skiej Uniwersytetu l skiego w Katowicach. S owa-
cystka, autorka prac z zakresu wspó czesnej literatury i kultury s owackiej, teorii przek adu i recepcji.
Autorka Radošinské naivné divadlo, redaktorka tomu III Spotkanie S owacystów Polskich. Artyku y
w serii Studia o przek adzie pod red. P. Fasta, w roczniku Polsko-S owackiej Komisji Nauk Humani-
stycznych „Kontakty”, „Pami tniku S owia skim”, tomach zbiorowych publikowanych w Polsce i na
S owacji.

20 Encyklopédia dramatických umení Slovenska, t.. I, II, red. R. Mrlian, Bratislava, VEDA – Vyda-
vate stvo Slovenskej akadémie vied, 1989.
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P O L I S H  D R A M A  I N  S L O V A K I A  A F T E R  1 9 8 9
( T R A N S L A T I O N S  A N D  R E C E P T I O N )

Slovakian culture has always been developing closely to Polish culture. Under the conditions of
communism, the official access to other nations’ culture and literature was restricted and rationed.
Yet, starting from 1989, Polish drama has been intensely present in Slovakia both in the number of
stage productions and the variety of artists and poetics. In the 1990s, the theatre of the absurd and
grotesque still prevailed, but the more closer to the current day, the more diversified the offer is that
Slovakian translators and theatres propose to the viewers. This can be regarded as the effect and
evidence of a complete freedom in the cultural contacts between us.
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P A V O L  W I N C Z E R

U n i w e r s y t e t  w  W i e d n i u

Z K R G U  P R O B L E M A T Y K I
S Y N T E Z Y  L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J

A U T O R S T W A  P O L O N I S T Y  Z A G R A N I C Z N E G O
P R Z E Z N A C Z O N E J  D L A  O B C O K R A J O W C Ó W

TEMAT OKRE LONY W NAZWIE TEGO WYST PIENIA TOWARZYSZY MI, I TO NIE JAKO
problem teoretyczny, a jako praktyczne zadanie do wykonania, dos ownie od lat
studenckich, kiedy to studiowa em na praskim uniwersytecie polonistyk  pod
kierunkiem wybitnego czeskiego komparatysty i znawcy polskiej literatury Ka-
rola Krej ego. Otó  w roku 1957 profesor, sk din d autor obszernego i jak na
wczesne lata pi dziesi te bardzo dobrego kompendium D jiny polské literatury,
1953 (Historia polskiej literatury), zaproponowa  mi, S owakowi, wówczas stu-
dentowi czwartego roku, napisanie zarysu polskiej literatury w ramach przygoto-
wywanej na S owacji Historii literatur wiata – zarysu o zaplanowanej obj to ci
dwu arkuszy (!). Mój mistrz w ten elegancki sposób unikn  odmowy zaprzyja -
nionemu bratys awskiemu profesorowi, b d cemu redaktorem naukowym publi-
kacji i równocze nie da  szans  mnie, m odemu adeptowi spróbowania swych si
i zaprezentowania si  na niwie naukowej. Wydawnictwo po paru latach w samej
rzeczy si  ukaza o1. Mój krótki historyczny przegl d (obejmuj cy ostatecznie
prawie trzy arkusze), napisany bez odpowiedniego przygotowania, by  oczywi-
cie tylko kompilacj ; sporo si  jednak w trakcie pracy nauczy em co do selekcji

materia u i cis o ci sformu owa .
W roku 1982 w tej samej bratys awskiej oficynie, ju  pod kierownictwem inne-

go profesora, przyst piono do pracy organizacyjnej i autorskiej nad poprawion  i
znacznie poszerzon  wersj  tej ambitnej inicjatywy popularnonaukowej. Zespó
autorski obejmowa  oko o sze dziesi ciu s owackich i czeskich fachowców od

1 Dejiny svetovej literatúry I–II, vedecký redaktor M. Pišút, Bratislava, vydavate stvo Osveta, 1963,
673 + 524 s.



340     Literatura polska w wiecie. Tom III

poszczególnych literatur. Pos uguj c si  argumentem, e polska literatura wnios a
wzgl dnie du o do skarbnicy europejskiego kr gu kulturowego, w ci gu d ugo-
letniej pracy wywalczy em dla niej sze  arkuszy drukiem. Praca ( cznie z uzu-
pe nianiem), przy której opiera em si  przewa nie na polskich syntezach uniwer-
syteckich poszczególnych epok oraz na w asnych lekturach, zabra a mi trzy i pó
roku z ok adem. Uwzgl dni em w niej uwagi krytyczne i poprawki przes ane mi
na moj  pro b  przez profesorów Henryka Markiewicza, Janusza S awi skiego
i Micha a G owi skiego oraz przez ówczesnych docentów – slawistów Zdzis awa
Niedziel  i Jacka Balucha. Niestety, kiedy w 1990 roku sko czy  si  pa stwowy
mecenat, oficyna wycofa a si  z tego ambitnego, na stosunki s owackie poniek d
na wyrost, przedsi wzi cia wydawniczego i wkrótce upad a. Uzyskane podczas
przygotowania Zarysu wiadomo ci i umiej tno ci wykorzysta em po rednio,
prowadz c w latach 1993–2003 w charakterze profesora literatur zachodnios owia -
skich wyk ady i wiczenia z literatury polskiej w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu
Wiede skiego oraz jednorazowo i w sposób bezpo redni – og aszaj c w specjalnej
rozprawce przemy lenia metodyczne powsta e w trakcie przygotowania Zarysu2.
Pokrótce przypomn  tu poruszone w niej zasadnicze kr gi problemowe.

W tym zwi z ym uj ciu szerokiego kompleksu zagadnie , które nale a o sobie
wyja ni , przyst puj c do koncypowania historycznej panoramy, znacz ce miej-
sce zajmowa o okre lenie zak adanego adresata (poziomu i charakteru jego wy-
kszta cenia, horyzontu jego znajomo ci spraw polskich, rodzaju i hierarchii zain-
teresowa  literackich), w znacznym stopniu determinuj ce zawarto  i styl po-
wstaj cej rozprawy, jak równie  stopie  korzystania z fachowej terminologii.
Nale a o te  zda  sobie spraw  z szerokiego wachlarza zwi zków mi dzy litera-
tur  a rzeczywisto ci  spo eczno-historyczn  ( cznie ze wiadomo ci  spo e-
cze stwa), które trzeba by o w pracy uwzgl dni . Oprócz kwestii specyficznych
dla syntez przeznaczonych dla obcokrajowców wypad o si  zastanowi  tak e nad
zespo em problemów wy aniaj cych si  przy pisaniu wszelkich syntez historii
literatury, szczególnie o charakterze popularnym, takich jak z jednej strony wy-
móg ledzenia procesu historycznoliterackiego, to znaczy ewolucji tematów
i motywów, gatunków, stylu, przemian uj  ideowych, a z drugiej strony – po-
trzeba zainteresowania czytelnika-niefachowca przede wszystkim konkretnym
autorem lub utworem.

Z dalszych spraw, którymi zajmuj  si  w swym szkicu sprzed wier wiecza,
chcia bym zaakcentowa  niektóre punkty. Nale y do nich surowy wymóg rzetel-
no ci informacji, poniewa  zagraniczny u ytkownik syntezy posiada tylko ogra-
niczone mo liwo ci ich weryfikacji. Synteza powinna si  zbli a  pod wzgl dem
merytorycznym i metodycznym do aktualnego stanu polskich bada ; je eli autor

2 P. Winczer, Problemy metodologiczne i metodyczne polonisty zagranicznego zwi zane z opraco-
waniem zarysu literatury polskiej, „Ruch Literacki” 1986, nr 1 (154), s. 9–22.
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syntezy wypowiada s dy wyra nie odbiegaj ce od tego, co na dany temat pisze
si  w tym samym czasie w Polsce, mia by na to zwróci  uwag  czytelnika co
najmniej w sposób po redni. Przy nieuniknionym upraszczaniu obrazu rozwoju
literackiego wynikaj cym z ograniczonej obj to ci syntezy wskazane wydaje si
z jednej strony udobitnienie g ównych kierunków tego rozwoju, z drugiej – sto-
sunkowo ostra selekcja pisarzy i utworów na zasadzie reprezentacyjno ci: u twór-
ców nienale cych do pisarzy pierwszej rangi trafna charakterystyka jednego,
dwu utworów daje pod wzgl dem poznawczym o wiele wi cej, ani eli prosta
wyliczanka ca ego szeregu utworów pozbawiona charakterystyki. Niejednokrot-
nie nazwisko mniej wa nego autora lub tytu  utworu zostaj  przywo ane tylko
jako przyk ad bardziej ogólnego zjawiska (tematu, gatunku, kierunku literackie-
go, pr du duchowego). Kwesti  oczywist  w przegl dach historii polskiej litera-
tury przeznaczonej dla obcokrajowców jest zwi kszona uwaga po wi cona spra-
wom porównawczym i to w ró nych przekrojach (podobie stwa, ró nice, impul-
sy obce rozwijane w Polsce i na odwrót – polskie oddzia uj ce w innych kultu-
rach, brak w Polsce pewnych gatunków i kierunków literackich, na przyk ad
surrealizmu). Pozwala ona uwypukli  osobliwo ci literatury polskiej na tle
wspólnej europejskiej tradycji, a zatem tak e jej wk ad do niej i jej ocen .

Przechodz c w 2003 roku po dziesi ciu latach wiede skiej profesury na eme-
rytur , powróci em do pomys u wykorzystania zasobu swych dotychczasowych
do wiadcze  z zamiarem nowego opracowania i og oszenia syntezy literatury
polskiej, pocz tkowo grubo nie doceniaj c pi trz cych si  przede mn  trudno ci
najró niejszego charakteru. Zacz y si  one ujawnia  stopniowo. Mianowicie
chodzi o ju  nie o cz , rozdzia  zespo owej pracy, a o samodzieln  ksi k . By
zapewni  jej jak najwi kszy potencjalny kr g u ytkowników, nale a o d y  do
jej przysz ego wydania nie w ma o znanym j zyku s owackim, a po niemiecku,
i to w oficynie zachodniej o odpowiedniej renomie, specjalizuj cej si  w literatu-
rze fachowej, posiadaj cej – co niezwykle wa ne – rozga zion  w kilku krajach
sie  dystrybucji ksi garskiej. Te niew tpliwe atuty cz  si , niestety, z pewnymi
mocno niekorzystnymi warunkami. Deklaruj ca zainteresowanie wydaniem mo-
jej syntezy oficyna, nastawiona na publikacj  niejednokrotnie do  specjalistycz-
nych prac naukowych, przeznacza na m  z natury rzeczy popularnonaukow
panoram  kilku wieków historii polskiej literatury tak  sam  obj to , jak dla
prac po wi conych jednemu problemowi. Jest to 15 arkuszy drukarskich, w czym
oczywi cie trudno mi si  zmie ci  i jest jasne, e j  przekrocz . Zast pca dyrekto-
ra oficyny sugeruje, by du  cz  miejsca po wi ci  literaturze dwudziestego
wieku, g ównie ostatnich dziesi cioleci, na obszarze niemieckoj zycznym naj-
wi cej przek adanej i czytanej, co jest w zasadzie s uszne. Ja jednak chcia bym
wzbudzi  w czytelniku tak e wra liwo  na wielk  poezj  romantyczn  i Kocha-
nowskiego. W ko cu potencjalny wydawca nie przewiduje pieni dzy na recenzje
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wewn trzne, co zmusi mnie w imi  naukowej solidno ci do ich zabezpieczenia
sobie w asnym sumptem i staraniem, na ka d  epok  kogo  innego. Do trudno ci
wynikaj cych z sytuacji wydawniczej na rynku zachodnim równie  u du ych
narodów dochodzi fakt, e od lat 80., kiedy czytelnik w Polsce uzyska atwiejszy
dost p do szeregu utworów emigracyjnych, szczególnie za  po roku 1990, kiedy
zanik y wszystkie dotychczasowe ograniczenia cenzuralne, obraz literatury pol-
skiej od 1939 roku nie tylko si  wyra nie wzbogaci , a tak e zasadniczo zmieni
i wci  znajduje si  w stanie nieustannego „przetasowania”, co zmusza do poznawa-
nia prac z ostatniego wier wiecza i do uzupe niania luk w lekturach. Równie  stan
bada  nad dawniejszymi epokami jest dzi  inny ni  w latach 80., kiedy pracowa em
nad Zarysem i by  mo e pog bienie, zmodyfikowanie oraz uzupe nienie dawne-
go tekstu zajmie mi wi cej czasu ani eli napisanie przed laty Zarysu, a bior c pod
uwag  mój wiek, wcale nie jest pewne, czy zd  ca o  sko czy .

Wobec tego dlaczego upieram si  przy swym zamiarze? Kieruje mn  kilka po-
wodów. Praktyczna potrzeba syntez, równie  syntez przeznaczonych dla obco-
krajowców, z zagranicznymi polonistami cznie, nie ulega chyba w tpliwo ci.
Co najmniej dwa wzgl dy przemawiaj  przeciwko sugestii, e ich autorem mia -
by by  polski, w Polsce mieszkaj cy polonista, ewentualnie zespó . Po pierwsze,
polscy poloni ci dzia aj cy na uniwersytetach i w placówkach PAN-u s  z natury
rzeczy zorientowani specjalistycznie, jakiekolwiek zakusy pisania o zjawiskach
z nie swojej „dzia ki” by yby przez w asne rodowisko polonistyczne, a tym
bardziej przez rodowiska innych polskich uniwersytetów, odbierane jako prze-
kraczaj ce indywidualne fachowe kompetencje, oceniane wr cz jako autodys-
kwalifikacja. Z drugiej strony jednotomowe syntezy obejmuj ce ca o  literatury
polskiej, w których ka dy okres jest opracowany przez innego badacza – fachow-
ca od danej epoki, s  z regu y pod wzgl dem metodologicznym i metodycznym
niezborne, poniewa  ka dy z autorów rozumie swe zadanie na w asny sposób.
Mrzonk  jest pomys  opracowania w kraju czego  w rodzaju wzorowej syntezy
literatury polskiej dla obcokrajowców, któr  mo na by po prostu prze o y  na
ró ne j zyki – praktyka dydaktyczna i popularyzacyjna bowiem daje codziennie
dowody, e dla ka dej obcej kultury potrzebna jest synteza cokolwiek zmodyfi-
kowana. W tej sytuacji znajduje szans  w a nie polonista zagraniczny, urodzony
lub przynajmniej yj cy na sta e poza Polsk , uczestnik i znawca dwu kultur,
naturalny po rednik mi dzy nimi i mi dzy dwoma narodami, dobrze znaj cy
wzajemne uprzedzenia i stereotypy, z obowi zku i tak e z zami owania wk adaj -
cy wiele si  i pomys owo ci do ich rozbijania. W obcym kulturowo rodowisku
jest on – równie  z braku innych – uwa any za reprezentanta polskiej literatury
oraz kultury jako niepodzielnej ca o ci. Dlatego – inaczej ani eli u badaczy
w Polsce – sam pomys  napisania syntezy literatury polskiej dla mieszka ców
kraju, w którym yje, nie mo e by  traktowany z góry jako przedsi wzi cie nie-
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powa ne. Tyle e wymaga ono olbrzymiego wk adu pracy i gotowo ci do rad
i pomocy ze strony kolegów w Polsce. Do roli autora syntezy predestynuje polonist
zagranicznego wiadomo  bycia mi dzy dwoma kulturami, które si  dobrze zna.
Ona uwra liwia go na ró nice w zakresie wiadomo ci i kompetencji odbiorcy
zagranicznego w porównaniu z u ytkownikiem z kraju, uwra liwia go na to, co
o Polsce i Polakach nale y obcokrajowcowi explicite powiedzie  ponad to, co
znajdzie on w syntetycznych opracowaniach polskich, zak adaj cych w wiado-
mo ci czytelnika istnienie zasobu informacji z zakresu polskiej historii, kultury,
historycznie si  zmieniaj cej mentalno ci, informacji b d cych w równym stop-
niu jak sama wiadomo  narodu wynikiem do wiadczenia wielu pokole .

Chodzi tu nie tylko o banalne stwierdzenie, e kolejne (równie  w chronolo-
gicznym sensie) rozdzia y nale y poprzedzi  wprowadzeniem do danego okresu
polskiej historii, z której literatura wyrasta, któr  w ten czy inny sposób odzwier-
ciedla, na któr  reaguje i tak e oddzia uje, poniewa  odbiorca zagraniczny, ina-
czej ni  polski, posiadaj cy co najmniej podstawowe wiadomo ci z tego zakresu
uzyskane w szkole, z regu y wie o polskiej historii jeszcze mniej ani eli o pol-
skiej literaturze (z tej móg  przynajmniej co  przeczyta ). Chyba du o wa niejszy
okazuje si  fakt, e – najlepiej ju  we wst pie do pracy – nale y zwróci  uwag
zagranicznego odbiorcy na pewne podstawowe osobliwo ci i uwarunkowania,
bez których nie sposób w a ciwie zrozumie  polsk  literatur  a nawet polsk
rzeczywisto . S  to na ogó  sprawy, nad którymi Polacy zwyczajnie nie zasta-
nawiaj  si , traktuj c je jako oczywisto , poniewa  s  z nimi od dzieci stwa
z yci. Trzeba te  skorygowa  uprzedzenia obcokrajowców i wyt umaczy  pod-
staw  stereotypów Polski i Polaków.

A oto zestaw ró norakich problemów, które uwa a em za potrzebne zaraz na
wst pie wskaza . 1) Spo eczno-historyczne przyczyny zacofania cywilizacyjnego
ra cego w ci gu stuleci przybyszy z Zachodu. 2) Integralne miejsce Polski w kultu-
rze europejskiej typu zachodniego od przesz o dziesi ciu wieków i podkre lenie
wk adu kraju do tej e kultury. (To wobec nadal pokutuj cego zachodniego stereotypu
nieuwzgl dniaj cego kultur krajów rodkowo- i po udniowo-wschodnioeuropej-
skich). 3) Przesuni cie granic pa stwa za Jagiellonów na wschód i po udniowy
wschód w po czeniu z „demokracj  szlacheck ” i sarmatyzmem oraz ich konse-
kwencje wewn trzne i zagraniczno-polityczne. Trudne geopolityczne po o enie
Polski od XVIII wieku mi dzy dwoma mocarstwami. 4) Powody, dla których
oficjalna Rosja jest od przesz o dwu wieków w wiadomo ci Polaków uwa ana
za g ówne zagro enie bytu narodu i tematyzacja tego problemu w literaturze. 5)
Historyczne perypetie zagro enia ze strony Niemiec i rola literatury w jego
u wiadamianiu. 6) Stosunki polsko-ukrai skie w historii, w wiadomo ci obu
narodów i w polskiej literaturze. 7) Waga i historycznie zmienna rola katolicyzmu
w Polsce. 8) Przeciwstawne strategie w czasach niewoli narodowej: z jednej
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strony drogi spiskowania i zrywów, otwartej walki, z drugiej – powolnego zdo-
bywania uprawnie  i w asnych instytucji, tak e podtrzymywanie narodowego
j zyka i kultury w ramach legalizmu. 9) Wk ad kresów, zatem ziem pod wzgl -
dem etnicznym przewa nie obcych, do kultury polskiej. 10) Rodowód spo eczny
polskiej inteligencji i jej ethos. 11) Historycznie zmienny i zró nicowany stosu-
nek ydów polskich do polsko ci i ich wk ad do polskiej kultury. 12) Rola emi-
gracji w kulturze polskiej XIX i XX wieku w sytuacji braku politycznej wolno ci
w kraju i sposoby unikania presji cenzury w literaturze krajowej. Spis ten mo na
by oczywi cie ci gn  dalej lub zmieni .

Ko cz c, stwierdzam, e napisanie dobrej syntezy jest przedsi wzi ciem tyle
potrzebnym, co ponad wszelkie wyobra enie trudnym.

Emer. prof. dr Pavol Winczer, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiede skiego; do 1993 r. pracow-
nik IBL SAN w Bratys awie. Autor prac z zakresu literatury polskiej, czeskiej i s owackiej XIX i XX
wieku, komparatystyki, stosunków literackich s owacko-polskich, translatologii. Ksi ki: Poetika
básnických smerov v po skej, eskej a slovenskej poézii 20. storo ia (1974); Súvislosti v ase a prie-
store (2000), obie zajmuj ce si  poetyk  immanentn  awangardy poetyckiej 1910–1944; autor 70
hase  osobowych w: Slovník spisovatel . Polsko (1974).
W serii Literatura polska w wiecie opublikowa : Czynniki okazjonalne w tworzeniu si  kanonu
literatury polskiej 1945–1989 (t. 2, W kr gu znawców).

O N  T H E  P R O B L E M S  O F  A  P O L I S H  L I T E R A T U R E  S Y N T H E S I S ,
A U T H O R E D  B Y  A  F O R E I G N  S P E C I A L I S T  I N  P O L I S H  S T U D I E S

The dissertation is devoted to the problems of constructing a historical-literary synthesis addressed
to foreigners. By his own experience, the author argues that, contrary to current academic tendencies,
a synthesis should be prepared by one author only as this would guarantee a uniform concept of the
whole. In case of a Polish literature synthesis, the author should be a foreign specialist in Polish
studies or an academic teacher practicing overseas for many years. The author, as an intermediary
between the two cultures, is best oriented in regard to what additional information should be given to a
foreign recipient in terms of Poland’s history, its geo-political situation, social history, cultural history
& mentality, and literary & cultural environment etc – apart from the information found in the synthe-
ses written for Poles. The author of such a synthesis should also respond to mutual prejudices or
stereotypes, and take into consideration that the foreign recipient’s literary consciousness will be
based on their knowledge of native literature acquired in school education and through personal
readings. Therefore, it is to the recipient’s awareness that one should appeal, which requires the
enhancing of the comparative mode of teaching.
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U n i v e r s i t y  o f  G l a s g o w

O P Y N N E J  P O L S K O C I ,
D I A S P O R Y C Z N Y C H  H O R Y Z O N T A C H
I  K O M P A R A T Y S T Y C E  W  GL A S G O W

U W A G  K I L K A

ROZWA ANIA O MIEJSCU POLONISTYKI W PARADYGMATACH PROGRAMU LITERATURY
porównawczej na Uniwersytecie w Glasgow pragn  potraktowa  jako szersze
zagadnienie, dotycz ce zarówno metodologii, jak i tematyki zwi zanej z odczyta-
niem literatury polskiej w kontek cie mi dzykulturowym. Trzymaj c si  tego
za o enia, przedstawi  najpierw ogólny profil programu z jego infrastruktur ,
a nast pnie te utwory literackie i filmowe, które znalaz y si  na li cie lektur obo-
wi zkowych i s  analizowane z perspektywy porównawczej. Prezentacj  progra-
mu zako cz  ogóln  refleksj  dotycz c  tekstualnej polsko ci (któr  traktuj  jako
termin szeroko zwi zany z polsk  kultur ) i pytaniami o przysz o  polskiej lite-
ratury w zglobalizowanym wiecie, dziel c si  jednocze nie dydaktycznymi do-
wiadczeniami i przemy leniami.

Pi cioletni magisterski program komparatystyki w Glasgow jest z za o enia
interdyscyplinarny, bo w sk ad omawianych na zaj ciach lektur wchodz  powie-
ci, poezje, dramaty, eseje publicystyczne, filmy, opery, a tak e powie ci graficz-

ne zwane popularnie komiksami. Wszystkie utwory czytane s  w t umaczeniu,
dyskutowane, interpretowane i omawiane po angielsku. Warto tu jednak podkre-
li , e osoba prowadz ca wyk ady jest (co najmniej) dwuj zycznym czytelni-

kiem interkulturowym i jej zadaniem jest m.in. pokaza  to, co „zagubione” (lub
„uzyskane”) w t umaczeniu, a zatem zwróci  uwag  studentów na to, co atwo
pomin  przy braku kompetencji interkulturowej. Kursy podzielone s  na bloki
tematyczne, które wyznaczaj  okre lone paradygmaty akademickich dyskursów.
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Owe paradygmaty stanowi  jednocze nie p aszczyzn  porównawcz  i umo li-
wiaj  dialog pomi dzy cz sto bardzo odmiennymi tekstami. Lektury na pierw-
szym roku u o one s  wed ug toposu bohaterstwa. Heroizm jest tu odczytywany
w kontek cie genderowym (st d tytu y zaj : heroiczni m czy ni i heroiczne
kobiety). Lektury drugiego roku, zgrupowane wed ug kategorii frontiers, dobrane
s  wed ug szeroko rozumianego toposu granic, transgresji i to samo ci. Trzeci
rok studiów koncentruje si  na motywie historii i pami ci oraz ich wp ywu na
konstrukcje podmiotu literackiego i rodków artystycznego wyrazu. Ostatnie dwa
lata studiów maj  jeden blok obowi zkowych zaj  oraz d ug  list  seminariów
fakultatywnych do wyboru. Bloki obowi zkowe to prowadzone na przemian
teoria literatury i kultury (Theories of Reading) oraz zagadnienia lektury inter-
kulturowej z elementami translatoryki (Intercultural Readings).

Obecno  translatoryki wi e si  z tym, e wi kszo  studentów komparatysty-
ki studiuje równocze nie jak  filologi  obc , a wi c ma wst pne do wiadczenie
zwi zane z t umaczeniem. Ci, którzy filologii obcej nie studiuj , mog  (cho  nie
musz ) dobra  sobie inny j zyk na ostatnich dwóch latach studiów. Studenci maj
do wyboru jeden z dwunastu j zyków, w ród których jest tak e j zyk polski.
W ten sposób u o ony program zach ca do nauki j zyka przez wst pn  znajo-
mo  kultury danego kraju. O takie podej cie toczona by a burzliwa dyskusja
z w adzami uniwersytetu, które pod presj  czynników bud etowych od lat d
do zamkni cia deficytowych programów oferuj cych tzw. j zyki mniejszo ciowe.

Wprowadzenie angloj zycznych programów kulturowych (komparatystyki
i slawistyki) by o z naszej strony wymuszonym kompromisem i warunkiem
utrzymania w akademickim curriculum oferowanych przez wydzia  j zyków
s owia skich (czeskiego, polskiego i rosyjskiego). Po wdro eniu tej zmiany
w ycie liczba studentów na prowadzonych przez nas zaj ciach wzros a pi cio-
krotnie, ale te  podwoi a si  ilo  godzin dydaktycznych, co z kolei znacznie
ograniczy o mo liwo ci naszej pracy badawczej. Wszyscy wiemy, e nie ma
rozwi za  idealnych i e zaproponowany kompromis mo e nie spe ni  do ko -
ca naszych oczekiwa . Na razie jednak jeste my zgodni co do tego, e lepiej
przemyca  wiedz  o naszych kulturach w t umaczeniu (i w ten sposób zach ca
studentów do jej g bszego poznania) ni  j  ca kowicie usun  z uniwersytec-
kich programów. Problem, jak pogodzi  presj  finansow  z celami akademic-
kimi oraz badawczymi, pozostaje otwarty i stanowi niewyczerpany temat wy-
dzia owych debat. Tak wi c, paradoksalnie, komparatystyka w Glasgow jest
szcz liwym dzieckiem kryzysu, jednak dopiero przysz o  odpowie na pyta-
nie, czy program ten pomo e przetrwa  tzw. j zykom mniejszo ciowym, czy
te  nie. Oto jak w ogólnych zarysach wygl da polski komponent w komparaty-
styce, na której zaj cia prowadz  przestawiciele ró nych filologii obcych, nie
tylko slawistyki.
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Na pierwszy rok studiów komparatystycznych sk adaj  si  dwa modu y: 1A
Heroic Men oraz 1B Heroic Women. Topos bohaterstwa/heroizmu z perspektywy
genderowej pozwala zastanowi  si  nad cechami kulturowej to samo ci p ci
w odniesieniu do czasu i miejsca. W sk ad lektur modu u 1A wchodz  nast puj -
ce teksty: Rowling, Harry Potter; Sofokles, Król Edyp; Machiavelli, Ksi ;
Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra; Spiegelman, Maus i film w re yserii Berline-
ra, Ma vie en rose. List  lektur modu u 1B tworz  za : Hawthorne, Szkar atna
litera; Brecht, Dobry cz owiek z Syczuanu; Morrison, Umi owana; opera Jamesa
MacMillana zainspirowana s ynn  histori  Inês de Castro oraz Przes uchanie
w re yserii Ryszarda Bugajskiego, a tak e zapiski Nadje dy Durovej, The
Cavalry Maiden (oryg. Ka a ). Czytane lektury pokazuj , e cz -
sto z pewnych powodów bohaterami staj  si  m czy ni, a z innych kobiety oraz
e cechy kwalifikuj ce ich na bohaterów zale  od historii, tradycji kulturowej,

wyznawanej religii, ideologii i uprzywilejowanego w danym momencie histo-
rycznym wiatopogl du. Czy przewa aj  cechy wspólne czy ró nice? Kto i co
decyduje o ich bohaterstwie? Jakie warunki i cechy musz  by  spe nione, aby
zosta  bohaterem lub bohaterk ? Jak bohaterstwo m skie i e skie nawzajem si
warunkuje, jak si  dope nia i co o tym decyduje? Jak rozumiane jest istnienie
i samo poj cie bohaterstwa dzisiaj? To tylko kilka przyk adowych pyta  stano-
wi cych ramy seminaryjnych dyskusji. Refleksji krytycznej poddany jest równie
sam termin heroizm w oparciu o lektury oraz pogl dy m.in. badacza ameryka -
skiego Josepha Campbella.

Polski element reprezentuje w tym bloku zaj  film Przes uchanie (prod. 1980–
1981, premiera 1989), którego sama historia produkcji i dystrybucji jest dosko-
na ym wprowadzeniem w powojenny kontekst kulturowy, w tematy tabu w Pol-
sce przedsolidarno ciowej i w ko cu w sam  konstrukcj  polskiej e sko ci.
Wprawdzie filmowa bohaterka Antonina Dziwisz nie reprezentuje stuprocento-
wego fantazmatu Matki Polki, ale mo na jej posta  analizowa  tak e i w tym
kontek cie. Równie  pytanie o Ojca Polaka i brak tego fantazmatu w polskiej
kulturze jest cz sto przyczynkiem do inspiruj cych kulturowych rozwa a . Po-
sta  Toni analizowana w porównaniu z Hester Prynne, bohaterk  XIX-wiecznej
powie ci ameryka skiej Szkar atna litera (1850), daje fascynuj cy materia  do
przemy le . Obie bohaterki kszta tuje bowiem stereotypowo rozumiana kobie-
co , niepozbawiona jednak silnych cech indywidualnych. Wbrew obiegowym
przekonaniom si a obu bohaterek nie bierze si  z na ladowania m skich zacho-
wa , ale z pog biania ich w asnych yciowych przekona , wzmocnionych wiar
w si  prawdziwych uczu  i lojalno  wobec osób im najbli szych. Swoj  posta-
w  manifestuj  za pomoc rodków zdecydowanie „kobiecych”, wcale nie „m -
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skich” i cho  co  w tym pojedynku z niesprawiedliwym losem trac , to w osta-
tecznym rozrachunku ich godno  wychodzi z losowej walki zwyci sko.

Przy omawianiu polskiego filmu i jego kulturowego kontekstu pomocne s  prace
krytyczne Ewy Mazierskiej, El biety Ostrowskiej, Ma gorzaty Anny Packalén1,
a tak e Haliny Filipowicz, która wnikliwie komentuje interkulturowe odczytania
historycznej postaci Emilii Plater, a wi c innej kobiety walcz cej2. Ten kontekst jest
o tyle wa ny, e rosyjsk  lektur  w ramach tego bloku s  pami tniki Durovej – a wi c
kobiety reprezentuj cej zupe nie inny rodzaj e skiego heroizmu ni  Tonia i Hester.

Drugi rok studiów tworz  pó roczne modu y 2A Crossing Borders oraz 2B
Exploring Identity. Na modu  2A sk adaj  si : Bu hakov, Mistrz i Ma gorzata;
Márquez, Sto lat samotno ci; Hrabal, Obs ugiwa em angielskiego króla; niedo-
st pny w polskim t umaczeniu dramat Translations irlandzkiego dramaturga
Friela, film Czas pijanych koni w re yserii Ghobadi’ego oraz Antygona w Nowym
Jorku (1992) Janusza G owackiego. Pierwszy blok zaj  osnuty jest wokó  toposu
szeroko rozumianego przekraczania granic, a polski utwór w czony do zaj , to
wspomniana sztuka G owackiego3. Pytania interpretacyjne si  rzeczy nawi zuj
do do wiadczenia emigracji i próby odnalezienia si  w nowej, obcej i – wbrew
powszechnym wyobra eniom – do  nieprzychylnej rzeczywisto ci. Bezdomne
postaci dramatu to polski emigrant Pche ka, rosyjski yd Sasza (który yj c

1 Zob. E. Mazierska, Women in Polish Cinema, New York-Oxford, Berghahn Books, 2006;
E. Ostrowska, Filmic Representations of the ‘Polish Mother’ in Post-Second World War Polish Cine-
ma, „European Journal of Women Studies” 1998, nr 3–4; M.A. Packalén, The Polish Mother Figure
on Trial, w: The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in Twentieth-Century
Texts, red. Ebba Witt-Brattstrom, Huddinge, Soderforns Hogskola, 2004.

2 Zob. H. Filipowicz, The Daughters of Emilia Plater, w: Engendering Slavic Literatures, red.
S. Forrester, Bloomington & Indianapolis, Indiana University, 1996, s. 34–58.

3 Zob. „Dialog” 1992, nr 10. Polska prapremiera mia a miejsce w 1993 r., a ameryka ska na off-
-Broadway w 1996 r. w oparciu o t umaczenie: Antigone in New York, prze . Janusz G owacki & Joan
Torres, New York 1997. Wbrew rozpowszechnionemu w Polsce przekonaniu, które mylnie podtrzy-
muje El bieta Baniewicz, G owacki nie napisa  tej sztuki pierwotnie po angielsku, ale po polsku.
Badaczka twierdzi, e „polska wersja Antygony grzeszy pewn  g adko ci  literack . Mo na sobie
tylko wyobrazi , jakie rezerwy humoru, znacze  i prawdy mo na by oby uruchomi  na scenie, dyspo-
nuj c wersj  pokaleczonej przez emigrantów angielszczyzny, tak  jak w oryginale.” Zarzut „g adko ci
literackiej” jest tu pomy k , bo badaczka w istocie komentuje oryginalny utwór, a nie – jak sama zak ada –
t umaczenie. Ów g adki j zyk dramatu jest wiadomym zabiegiem autora, gdy  nie na problemach j zyko-
wych ma si  skupia  uwaga widza. Komentarz ten przywo uj  dlatego, e ilustruje on jedn  z wielu pu a-
pek, jakie czyhaj  na czytelników interkulturowych. Zob. E. Baniewicz, Antygona w Tompkins Park,
w: Dramat polski. Interpretacje. Cz  2: Po roku 1918, red. J. Ciechowicz i Z. Majchrowski,
Gda sk, Wyd. s owo/obraz terytoria 2001, s. 362. Por. te  ciekaw  komparatystyczn  interpretacj
autorstwa A. Krajewskiej-Wieczorek, Two Contemporary Antigonies, „The New Theatre Quarterly”
1994, vol. X, nr. 40, s. 327–330. Histori  ameryka skiej prapremiery i jej recepcji w prasie angloj -
zycznej analizuje T. Trojanowska, zob. rozdzia  o G owackim w: ycie w przek adzie. Polscy autorzy
w Ameryce, red. H. Stephan, Kraków, Wyd. Literackie, 2001.
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w Rosji by  artyst  malarzem, a teraz pomieszkuje na jednej awce z cierpi cym
na epilepsj  Pche k ) oraz Portorykanka Anita.

Poruszane w sztuce problemy o tyle s  ciekawe, e obalaj  wiele modnych
i fa szywych s dów dotycz cych zarówno bezdomno ci, emigracji, jak i Ameryki
jako ziemi obiecanej, rz dz cej si  wy cznie zasad  równo ci i wolno ci. Po-
równanie dramatu z greckim prototypem pozwala zastanowi  si  nad moralnym
kodem zachowa  w ró nych historycznych epokach i kulturach. Stawia te  od-
wieczne pytanie o uniwersalno  postaw, warto ci i zachowa , jak równie
o konsekwencje przekraczania granic moralnych, geograficznych, kulturowych
i czasowych jednocze nie. Innymi s owy, podej cie takie u wiadamia konse-
kwencje ró nych form transgresji. W utworze mo na znale  granice bardziej
i mniej oczywiste, np. ameryka ska retoryka praworz dno ci i równouprawnie-
nia, któr  reprezentuje policjant-narrator, przechodzi niepostrze enie w przemoc
i agresj . Slogan o celebrowaniu kulturowej ró norodno ci staje si  pust  fraz
kryj c  liczne uprzedzenia, od których nikt nie jest ca kowicie wolny. G owacki
daje g os tym, którzy go zwykle nie maj , ale zadaje jednocze nie pytania o nasze
w asne podej cie do ró nych form daleko rozumianej inno ci4. Szerszym kontek-
stem jest tu pytanie o to, co czy, a co dzieli tzw. „Zachód” i „Wschód” oraz
nasze o nich wyobra enia, to, co kszta tuje nasze opowie ci o tych miejscach, bo
ka da posta  dramatu ma swoj  w asn  bogat  histori . Mi dzy innymi w a nie ta
problematyka – tzn. to, jak postrzegamy i definiujemy ró ne granice, dynamik
tych granic oraz to, jak one nas samych definiuj  – tworzy platform  porównania
dramatu G owackiego z innymi lekturami.

Na teksty omawiane w czasie drugiego pó rocza, kiedy to analizowana jest
kwestia szeroko poj tej to samo ci, sk adaj  si : Opowie ci Bie kina Puszkina;
Nos Gogola; Metamorfoza Kafki; Czekaj c na barbarzy ców Coetzee’ego i film
Almodóvara Porozmawiaj z ni . List  zamyka utopijna powie  Evy Hoffman
Tajemnica (The Secret, 2001)5, której g ówn  bohaterk  jest sklonowana Iris.
Akcja utworu rozgrywa si  w Stanach Zjednoczonych w roku 2025 i tu od razu
musi pojawi  si  pytanie o polsko  tej powie ci i samej autorki. Jest to przyk ad
o tyle ciekawy, e wprowadza nas w szersze zagadnienie dotycz ce granic naro-
dowo ci w zglobalizowanym wiecie i zale no ci literatury od tego  wyznacznika.
Jestem przekonana, e polonistyka krajowa b dzie musia a ten problem podj
i rozwin , bo definicja polsko ci zmienia si  na naszych oczach, wyra nie poka-
zuj c, e nie jest ani warto ci  sta , ani niezmienn , lecz p ynn  – by pos u y

4 Tematyka sztuki zainspirowa a Carry Westwater (absolwentk  naszej komparatystyki) do jej wy-
stawienia w Glasgow w parku Kelvingrove w czerwcu 2008 r. Sztuka w jej re yserii i z udzia em
profesjonalnych aktorów by a cz ci  West End Festival. Spektakl ten omówi am w recenzji Nowo-
jorska Antygona w Glasgow, „Przegl d Polski”, New York, 18 lipca 2008, s. 5.

5 Zob. E. Hoffman, Tajemnica, prze . A. Karolak, Warszawa, Wyd. Muza SA, 2002.
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si  okre leniem Zygmunta Baumana „p ynna nowoczesno ” (liquid modernity)
z innego kontekstu6. Zwrot ten zainspirowa  mnie do wprowadzenia na wyk a-
dach poddanego pod dyskusj  poj cia „p ynnej polsko ci” (liquid Polishness). Ta
p ynna polsko  jest, mi dzy innymi, efektem zmian globalizacyjnych, ale nawi -
zuje tak e do literatury emigracyjnej sprzed 1989 roku. Podkre la fakt, e pol-
sko  ci gle si  zmienia i redefiniuje, e nie musi by  jedno-, ale mo e si  sta
dwu- lub wielobiegunowa, e podlega mediacjom i negocjacjom, a procesy te nie
ograniczaj  si  tylko do obszaru nad Wis , ale zachodz  tak e poza nim. Kiedy
zamkni te granice przesuwano si  politycznych decyzji, a z ich przekroczeniem
wi za y si  wymuszone przesiedlenia lub bolesne decyzje o bezpowrotnym
opuszczeniu kraju dzieci stwa. Dzi  dynamika granic jest inna, umo liwia atwy
przep yw i wymian , nie zmusza do bezpowrotnych wyjazdów ze wzgl dów
politycznych. W wielu sytuacjach termin „emigracja polityczna” zatraci  racj
bytu. Dyskusje o emigracji ust puj  miejsca prasowym komentarzom o „wyjaz-
dach w celach zarobkowych”, rozwa aniom o „wielonarodowo ci”, o zmianach
w „diasporycznym pejza u” nowej Europy, czy te  o nowych „diasporycznych hory-
zontach” wiata. Podró uj  nie tylko ludzie, ale te  ich j zyki, lektury i kultury i cho-
cia  s  to procesy d ugotrwa e i skomplikowane, mniej ni  kiedy  dziwi nas dzisiaj
Antygona w Nowym Jorku czy te Lolita w Teheranie7. Przywo ane teksty wyra -
nie nawi zuj  do politycznego aspektu emigracji, nie zmienia to jednak faktu, e
coraz cz ciej ust puje on miejsca rozwa aniom o geopolityce literackiej8.

Lektury zrodzone z wymieszanych kultur i j zyków s  fascynuj ce, ale nie
zawsze czyta si  je jednym tchem, trudno si  o nich my li, a jeszcze trudniej
omawia w akademickim dyskursie. S  one nie tylko wyzwaniem dla filologii
narodowych, ale tak e dla komparatystyki, bo nie mieszcz  si  w jej klasycznych
paradygmatach, które w dalszym ci gu porównuj  ró ne „literatury narodowe”.
Oto kilka propozycji terminologicznych stanowi cych próby zdefiniowania tego
z o onego zjawiska: pisarstwo ponadnarodowe (writing outiside the nation)9,

6 Zob. Z. Bauman, Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, prze . E. Klekot, Warszawa, PIW, 2000. Jak
podkre la B. Vecchi, parafrazuj c wypowied  Baumana, „[…] globalizacja – czy raczej p ynna nowocze-
sno  – nie jest uk adank , któr  rekonstruujemy na podstawie jakiego  wzoru. Nale y j  postrzega  jako
proces, tak samo jak jego rozumienie i analiz ; jak tworzenie to samo ci, powstaj cej w kryzysie wielokul-
turowo ci, fundamentalizmu islamskiego i atwych rozwi za  osi ganych dzi ki internetowi.” Z. Bauman,
To samo . Rozmowy z Benedetto Vecchim, prze . J. aszcz, Gda sk, GWP, 2007, s. 9.

7 Nawi zuj  tu do ksi ki A. Nafisi, Reading Lolita in Teheran, London, IB Tauris, 2003, która po-
kazuje jak odmienny kontekst kulturowy mo e wzbogaci  interpretacje i ukaza  powszechnie znane
utwory literackie z inspiruj cej, innej perspektywy.

8 Dubravka Ugreši  ciekawie analizuje zagadnienia geopolityki literackiej z kulturowego punktu
widzenia w rozdzia ach What is European about European Literature? oraz Literary Geopolitics
w: Nobody’s Home, prze . E. Elias-Bursa , London-San Francisco-Beirut 2007, s. 163–187.

9 Zob. A. Seyhan, Writing Outside the Nation, Princeton-Oxford, Princeton Univeristy Press, 2001.
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literatura szarej strefy (literature of the grey zone)10, literatura nowego nomady-
zmu i diasporyzmu, literatura transnarodowa (the literature of new nomadism or
diasporism, transnational literature)11 czy narracje nowej przynale no ci (narra-
tives for a new belonging)12. Mówi si  te  o tekstach, w których realizuje si
„trzecia warto ” (Danuta Mostwin), „trzecia przestrze ” (Homi Bhaba), „trzeci
scenariusz” (Stuart Hall). Zaproponowany przeze mnie termin „literatura transkultu-
rowych idiomów” podkre la przep yw mi dzy kulturami, ich wzajemne wymieszanie
i p ynny oraz wielokierunkowy ruch transgresyjny13. Wydaje mi si , e wa ne jest
w czenie tej literatury w istniej ce dyskursy (i akademickie programy), ujawnie-
nie jej potencja u kulturotwórczego, kulturoznaczeniowego i kreatywnego14.

Jak zatem powie Tajemnica ma si  do „literatury transkulturowych idiomów”
i p ynnej polsko ci? My l , e ilustruje jedn  i drug  w sposób do  szczególny
i sporny, bo w jej tkance fikcyjnego wiata polsko ci jako takiej jest niewiele,
a sposób, w jaki si  pojawia, jest mocno wieloznaczny. Transkulturowe idiomy
w my leniu i zachowaniach bohaterów nale  do sfery utopijnej przysz o ci,
a wi c poddane s  spekulacji i wyobra ni autorki. Niemniej jednak w dyskusjach
ze studentami sama wcze niej wielokrotnie, niejako si  tradycji, t umaczy am
niejasne lub intryguj ce kwestie poprzez odwo ania do polsko- ydowskich korzeni
autorki. Robili to tak e inni badacze, o czym wiadczy wywiad z Hoffman przepro-
wadzony przez Brend  Webster i poruszana w nim kwestia stosunku protagonistki Iris
do matki oraz jej w asnego pochodzenia. Badaczka postrzega obsesyjn  potrzeb
dotarcia do swoich korzeni jako cech  zwi zan  z polsko ci  autorki15.

S  te  inne przyk ady wiadcz ce o transkulturowej tkance tej powie ci. Otó
jednym z partnerów Iris jest Piotr – posta  o takim w a nie imieniu w angielskim
oryginale. Piotr ma wschodnioeuropejskie korzenie (podobno bo nie sko-
-ukrai sko-galicyjskie) i wiadomo  Holocaustu. Jest te  pocz tkuj cym pisa-
rzem, który poprzez swoj  twórczo  literack  chce ocali  pami  Holocaustu

10 D. Ugreši , Nobody’s Home…, s. 172.
11 E. Hoffman, The New Nomads w: Letters of Transit: Reflections on Exile, Identity, Language and

Loss, red. A. Aciman, New York, New Press, 1997. Por. te P.S. w: Lives in Translation, red. I. de
Courtivron, New York 2003, s. 49–54, gdzie Hoffman komentuje dwuj zyczn  egzystencj  jako
proces, w którym nie ma atwych powrotów do ojczystego j zyka.

12 R. Bromley, Narratives for a New Belonging: Diasporic Cultural Fictions, Edinburgh, Univer-
sity Press, 2000.

13 Zjawisko to omawiam szerzej w Blaski i cienie globalizacji, czyli problemy polonistyki w bada-
niach komparatystycznych, „Teksty Drugie” 2009, nr 6, s. 66–78.

14 Oto kilka innych przyk adów z kr gu angloj zycznego, które ilustruj  omawiane tu zjawisko i w któ-
rych pojawia si  p ynna polsko  w ró nych i cz sto trudnych do jednoznacznego zdefiniowania odmia-
nach: E. Stachniak, Necessary Lies/Konieczne k amstwa; E. Kuryluk, Century 21/Wiek 21; L. Appi-
gnanesi, The Memory Man; J. Czechowska, The Black Madonna of Derby/Goodbye Polsko! i wiele
innych.

15 Zob. B. Webster, Conversation with Eva Hoffman, „Women’s Studies” 2003, nr 32, s. 762.
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i innych XX-wiecznych ludobójstw. Jego wschodnioeuropejskie pochodzenie
zaznacza si  tak e w tym, e reprezentuje pogl dy o twórczym pisaniu, które
nawi zuj c do tradycji formalizmu i strukturalizmu, s  jednocze nie trawestacj
Morfologii bajki Vladimira Proppa. Piotr pojawia si  obok postaci Roberta arche-
ologa, odczytuj cego ze skamielin lady cywilizacji – historii rodu ludzkiego,
który jawi si  jako ród m ski – a wi c przeciwie stwo sklonowanej e skiej Iris.
Jeszcze innym przyk adem jest irracjonalny l k sklonowanej bohaterki przed
„piek em tego samego”, w czym tkwi ukryte pragnienie wielorodno ci i ró no-
rodno ci jako warunku zapewniaj cego wieloetniczny tlen dla cywilizacyjnego
rozwoju. W tym elemencie fikcyjnej rzeczywisto ci mo e mie ci  si  odwo anie
do sztucznie konstruowanej monolitycznej polsko ci Polski powojennej, chocia
to tylko jedna z wielu interpretacyjnych mo liwo ci.

Czytaj cym t  powie  nasuwaj  si  tak e pytania ogólniejszej natury: czy e -
ski „Frankenstein”16 jest ulepszeniem m skiego pierwowzoru, czy te  zaprzecze-
niem humanizmu? Jaki b dzie wiat, nad którym ludzie zapanuj  genetycznie?
Czy sklonowane istoty s  jeszcze lud mi? Jak si  tworzy i jakie znaczenie ma
wielokulturowo , która wpisuje si  w osobowo  i wiatopogl d Iris, czyli klo-
nu? Do jakiej tradycji i pami ci przynale y sklonowany cz owiek? Czy jest ska-
zany na pami  amputowan , czy te  ma dost p do pami ci historycznej? Tajem-
nica to forma eksperymentu z to samo ci  ludzk , kulturow  i przestrzenn ,
o któr  pytaj  prawie wszystkie postaci z lektur omawianego tu modu u i to w a-
nie stanowi p aszczyzn  umo liwiaj c  odczytanie porównawcze tej intryguj cej

powie ci. Kwestia, na ile polsko/ ydowskie pochodzenie autorki pozwala zali-
czy  t  powie  do lektur naznaczonych polsko ci , pozostaje pytaniem otwar-
tym. I nie chodzi tutaj o jego jednoznaczne rozstrzygni cie, ale o zaproponowanie
kolejnej p aszczyzny rozwa a , która uwra liwia studentów na unikaln  warto
odmienno ci etnicznej i narodowej.

Rok trzeci stanowi  modu y 3A Constructing the Literary Self oraz 3B Self and
History. Zaj cia te kontynuuj  zagadnienia paradygmatów pami ci i historii,
które pojawiaj  si  w dyskusjach lektur drugiego roku studiów, ale na tym etapie
wprowadzane s  te  teoretyczne uj cia takich badaczy, jak: Barthes, Foucault,
Marion Hirsch, czy te  Edward Carr z klasycznym zapytaniem Czym jest histo-
ria? W pierwszym bloku zaj , po wi conym konstrukcji podmiotu literackiego,
list  lektur stanowi  takie utwory, jak: Rousseau, Wyznania; Svevo, Zeno Cosini;
Pirandello, Henryk IV; Woolf, W asny pokój; Grillparzer, The Poor Musician
(oryg. Der arme Spielmann). W kontek cie historycznych do wiadcze  omawia-
na jest te  powie  Ignacego Krasickiego, Miko aja Do wiadczy skiego przypad-
ki (1776). Utwór s u y jako przyk ad powie ci dydaktycznej o tradycji sowi-

16 Zwrot ten zaczerpn am z recenzji B. Frankowskiej pt. Siostra Frankensteina, „Nowe Ksi ki”
2003, nr 5.
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zdrzalskiej, która promuje idea y filozofii o wieceniowej wzorowanej na modelu
francuskim. Ciekawym kontekstem s  nie tylko tradycyjne odwo ania do Volta-
ire’a, Rousseau, Fieldinga i Swifta, ale tak e porównanie tej powie ci z Malwin
(1816) Marii Wirtemberskiej.

Ramy dyskusji seminaryjnych stanowi zestawienie „do wiadczenie i rozum”
versus „domy lno  serca”, które uwspó cze nia rozwa ania dawnych lektur bez
pomijania ich historycznych kontekstów. Wprawdzie to akurat zestawienie jest
wewn trzkulturowe, ale tekst Krasickiego poddany jest ostrej rekontekstualizacji
poprzez porównanie go z esejem Virgii Woolf W asny pokój (1929). Taki zabieg
interpretacyjny zmusza do przemy le  z zakresu historii idei i wp ywu edukacji
na kszta towanie kulturowych ról genderowych oraz stereotypowej m sko ci
i e sko ci. Jak gromadzi si  do wiadczenia rodz ce yciow  m dro ? Czym
ona jest? Jakie znaczenie odgrywaj  w niej p e  i patriarchalne struktury spo ecz-
ne? Na ile m dro  oparta na do wiadczeniach jest uniwersalna, transkulturowa
i ponadczasowa? Jak sama konstrukcja narracji i fabu y wp ywa na czytelnicze
do wiadczenie? Celem dyskusji jest poszerzenie refleksji teoretycznoliterackiej,
która u atwia lektur  tekstów dotycz cych kulturowej teorii literatury na ostatnich
dwóch latach studiów.

Lata te skupiaj  si  na problemach lektury interkulturowej z elementami trans-
latoryki. Kluczow  pozycj  w ramach zaj Intercultural Readings jest na po y bio-
graficzna ksi ka Evy Hoffman Zagubione w przek adzie17 (Lost in Translation,
1989). Ten sam katalog pyta  i zagadnie , jaki przytoczy am powy ej, omawiaj c
powie Tajemnica, mo na by przywo a  i tutaj, chocia Zagubione w przek adzie
jest intelektualn  autobiografi , a nie fikcj  per se i pojawia si  w niej wizerunek
Polski, czego w Tajemnicy nie by o. Wspomnienia z Krakowa figuruj  tu pod
znamiennym tytu em „Raj”, co jest odwróceniem tradycyjnych kwalifikatorów,
bo to Ameryka jest zwykle nazywana „rajem”, a ojczyzna emigranta „starym
krajem”. Tutaj rozdzia  ostatni, opisuj cy Ameryk , nosi tytu  „Nowy wiat”.

Ksi ka ta – poza wieloma walorami estetyczno-artystycznymi – jest tak e do-
skona ym ród em wiedzy na temat skomplikowanych mechanizmów sk adaj -
cych si  na proces czytania interkulturowego. Hoffman pisze o wielu jego aspek-
tach, ale s  trzy podstawowe, które zwykle pojawiaj  si  na seminaryjnych dys-
kusjach: (1) klasyczne t umaczenie z j zyka ojczystego na docelowy: Ewa szuka
w nowym j zyku s ów wyra aj cych to, co najpierw przychodzi jej na my l po
polsku; (2) zauwa a jednak, e kiedy ju  je w nowym j zyku znajdzie, to towa-
rzyszy im brak emocjonalnego odd wi ku. Narratorka Ewa „musi sobie siebie
przet umaczy ”, zauwa a te , e „obce s owa pozbawione s  ‘cielesno ci’, s  jak
„s owa-patyki”, a gdzie indziej dodaje: „musz  doda  spód do j zyka, którego
nauczy am si  z wierzchu”. Jest to oczywi cie etap pocz tkowy, obejmuj cy

17 Zob. Zagubione w przek adzie, prze . M. Ronikier, Londyn, Wyd. Aneks, 1995.
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pierwsze lata zmagania si  z j zykiem. Nawet je li z czasem bohaterka powie ci
osi ga wy szy stopie  znajomo ci j zyka, to pozostaje (3) trzeci, bardzo cz sto
pomijany aspekt interkulturowego procesu translatorskiego: Eva (ju  nie Ewa),
mówi ca biegle po angielsku, jest w dalszym ci gu t umaczona przez kultur
„nowego wiata”, w którym yje i proces ten, cho  zmieniaj  si  jego parametry,
prawie nigdy si  nie ko czy. Tak przynajmniej postrzega i odczuwa t  kwesti
narratorka Eva. Ka dy „inny” (a wyró nikiem inno ci, czy te  zaakceptowanej
obco ci mo e by  akcent, gest, sposób zachowania lub ubrania, a wi c szeroko
rozumiane kody kulturowych zachowa ) jest t umaczony przez ludzi z kultury
docelowej, bo ka dy z nas jest jakim wiatem tekstu. Wartym u wiadomienia
i podkre lenia jest tu przede wszystkim fakt, e t umaczenie interkulturowe jest
procesem dwukierunkowym18. Kulturowo obcy tekst, który staje si  cz ci  czy-
telniczego do wiadczenia w kulturze docelowej, mo e zmieni  z czasem dynami-
k  tej kultury, przewarto ciowa  stereotypy, uwra liwi  na inno  i doprowadzi
w rezultacie do stworzenia nowych warto ci.

Polsko  rozwa anych powy ej utworów mo na atwo zakwestionowa , je li to
w a nie j zyk uznamy za g ówne kryterium kwalifikacyjne. Zarówno bowiem
powie Tajemnica, jak i intelektualna biografia Hoffman, powsta y w j zyku
angielskim. Przywo a am je jednak w tym kontek cie, aby powróci  do g ównej
kwestii: co wynika dla polonisty z takich utworów? Czy mog  wzmocni  obec-
no  polskiej literatury na uczelniach poza Polsk ? I odwrotnie, czy mog  wzbogaci
perspektyw  odbioru tego, co przekazuje literatura pisana w Polsce po polsku? Inny-
mi s owy: co nowego mog  u wiadomi  Polakom o nich samych i ich to samo ci?
Na ile refleksja o p ynnej polsko ci zmusza do pewnych przewarto ciowa ?

Ze wzgl du na g ówny w tek moich rozwa a  skupi  si  tu jednak na zasadni-
czym pytaniu: czy utwory transkulturowe mog  u atwi  inicjacj  w polsk  kultur
osobie, która jej nie zna? Opieraj c si  na do wiadczeniach w asnych i innych,
nie waham si  twierdzi , e tak19 i to bez wzgl du na ilo  argumentów przeciw-
nych, jakie klasyczny filolog polonista móg by tu przywo a . Kieruje mn  prze-
konanie, e trudno jest wprowadza  polsk  literatur  przez polsko , która przy
pierwszym kontakcie odbierana jest jako bardziej obca (w sensie negatywnym)
ni  egzotyczna (w sensie pozytywnym). Jeszcze trudniej jest przedstawia  to, co

18 Omawiaj c kontekst interkulturowego odczytania wiata w ksi ce Hoffman, proces ten ciekawie
analizuje K. Marciniak, zob. The Dialectics of Exile, w: Alienhood: Citizenship, Exile, and the Logic
of Difference, University of Minesota, Minneapolis–London 2006, s. 77–99.

19 Por. argumenty H. Filipowicz, która proponuje w czy  proz  polsko-ameryka sk  do programu
polonistyki ameryka skiej w ramach zaj  zatytu ownaych np. ‘American ImagiNations’. Zob. What
Good are Polish Literary Studies in the United States?, „Slavonic and East European Journal” 2006,
vol. 50, nr. 1, s. 117–134.
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obce i nieznane w taki sposób, aby rozbudzi  intelektualn  ciekawo  u poten-
cjalnych studentów polonistyki.

Transgresyjne czy te  transkulturowe utwory literackie, do których powy ej
nawi za am, mog  odegra  w tym wst pnym procesie poznawczym pomocn  rol
inicjacyjn . Mog  zaciekawi  inno ci , która wi e si  z kultur  rodzim  (lub
inn , ale kulturowo Brytyjczykom bli sz ) w sposób niewywo uj cy niech ci czy
nawet l ku. Takie pierwsze pozytywne uczucie zwykle wystarcza, aby zainicjo-
wa  dalsz  prac  z polskim tekstem nawet wtedy, kiedy jest to tekst czytany wy-

cznie w przek adzie. Sprowokowanie wst pnego zainteresowania czy to przez
oswajanie, czy te  przez promowanie polskiej egzotyki, wydaje si  najtrudniejsze
w a nie w pocz tkowych latach studiów. Niestety, obiegowa opinia o polskiej
literaturze jako literaturze nie-do-zrozumienia dla czytelników spoza Polski, nie
sprzyja rekrutowaniu nowych studentów. Nie sprzyja mu tym bardziej polityczna
rzeczywisto , w jakiej yjemy. Nowo cz onkowskie kraje Unii Europejskiej
wraz z ich kulturow  tradycj  nadal s  postrzegane jako „ubodzy krewni” wiel-
kiego („zachodniego”) brata. Wbrew powszechnemu przekonaniu to stereotypo-
we my lenie jest mocno zakorzenione nie tylko w umys ach studentów. wiado-
mo  tego, e literatura rz dzi si  innymi prawami i cz sto funkcjonuje w innym
wymiarze, gdzie warto ci artystyczne i estetyczne sytuuj  si  poza wiatem poli-
tycznej dominacji, nie jest tak oczywista, jak mo na by tego oczekiwa . Moje
dotychczasowe do wiadczenie potwierdza, e studenci wst pnie zach ceni do
polskiej kultury za spraw  tego, co bardziej swojskie i znajome, ch tniej nawi -
zuj  z ni  g bszy dialog w latach pó niejszych, atwiej otwieraj  si  na jej kultu-
row  odmienno , dojrzewaj c emocjonalnie i intelektualnie. Wtedy te  rozwija
si  ich wiedza z zakresu metodologii bada , a na ostatnim roku studiów kompa-
ratystycznych maj  szans  wybra  tak  tematyk  pracy badawczej i takie zaj cia
specjalizacyjne, które ich prawdziwie pasjonuj . Cieszy fakt, e coraz cz ciej
wyborem tym s  zaj cia po wi cone polskiemu kinu lub polskiej literaturze.

To w a nie ten bardziej zaawansowany etap studiów sprzyja nawi zaniu
twórczego dialogu pomi dzy wybran  metodologi  „zachodni ”, a tekstem od-
miennym kulturowo. Nie chodzi wi c tutaj o „przeszukiwanie polskich utworów
pod k tem zachodniej metodologii” (jak nazwa  to kiedy  Bogdan Czaykowski)20,
ale o wzajemne wzbogacanie si . Z mojego do wiadczenia wynika, e „obca”
metodologia mo e ujawni  obecne w utworze nowe obszary dyskursywne, za  sam
utwór mo e urozmaici  i wzbogaci  „obc ” metod  analityczno-interpretacyjn .
Dzieje si  tak dlatego, e – cho  nie zawsze jeste my tego wiadomi – to w a nie
czytanie w kontek cie interkulturowym inicjuje poznanie o charakterze dwukie-

20 Sformu owania takiego u y  Bogdan Czaykowski w rozmowie z Adamem Czerniawskim. Zob.
O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach rozmawiaj  Bogdan Czaykowski i Adam Czerniawski, red.
M. Rabizo-Birek, Toronto-Rzeszów, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2006, s. 148.
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runkowym. I do takiego poznania pragniemy studentów zach ci  poprzez pro-
gram literatury komparatystycznej. Je li jednak gdzie  ta dwukierunkowo  zo-
staje zatracona, wówczas mamy do czynienia z dominacj  i hegemoni  (inaczej
mówi c – swoist  kolonizacj ), a nie partnerskim dialogiem, który potrafi wzbo-
gaci  obie strony. Chc  zatem wierzy , e ró ne formy p ynnej polsko ci, obecne
na wiele sposobów w wiecie zglobalizowanej kultury, bardziej nam w nawi zaniu
wspólnego dialogu pomog , ni  zaszkodz . Mo e wi c warto wprowadza  na list
lektur teksty z polsko ci  ró nie powi zane, aby u atwi  inicjacj  w ich odmienn ,
specyficzn  tradycj , wierz c jednocze nie, e potrzeba bli szego jej poznania
b dzie naturaln  konsekwencj  takich w a nie interkulturowych rozwa a .

Dr Elwira M. Grossman, pracuje na stanowisku Stepek Lecturer in Polish Studies na Wydziale
Slawistyki Uniwersytetu w Glasgow (Wielka Brytania). Autorka prac z zakresu metodologii bada
literackich, interkulturowo ci oraz polskiej literatury XX wieku ze szczególnym uwzgl dnieniem
dramatu. Inicjatorka i redaktorka tomu zbiorowego pt. Studies in Language, Literature and Cultural
Mythology in Poland. Investigating‘The Other’ (2002).

S O M E R E M A R K S  O N  ‘ L I Q U I D  P O L I S H N E S S ’ ,
N E W  D I A S P O R I C  H O R I Z O N S  A N D  T H E

C O M P A R A T I V E  L I T E R A T U R E  P R O G R A M M E  A T  G L A S G O W  U N I V E R S I T Y

The essay presents an overview of the Comparative Literature programme at Glasgow University
and pays special attention to its Polish component and the way it features within the larger design of
the four-year programme. Grossman outlines the general methodological approach and various com-
parative platforms for the discussion of diverse texts whose ‘Polishness’ often defies simple defini-
tion. The examples discussed include Interrogation, a film by R. Bugajski which is offered as a part of
the Heroic Women course; J. G owacki’s play Antigone in New York, being one of the reading texts
for the Crossing Borders module, and Eva Hoffman’s novel The Secret which features within the
Exploring Identity paradigm. Two additional texts: The Adventures of Nicholas Wisdom by I. Krasicki
and Malvina, or The Heart’s Intuition by M. Wirtemberska are considered for the theme of Con-
structing the Literary Self in a historical perspective. Lost in Translation by Eva Hoffman presents one
of the core texts for the Honours module entitled Intercultural Readings.

While presenting these texts within a comparative context, Grossman stresses the importance of
introducing the notion of ‘liquid Polishness.’ This notion refers to both (1) Polish-inflected texts
written outside of the home country and (2) the ever-changing nature of a broadly understood ‘Polish-
ness’ which faces numerous challenges in an enlarged post-2004 Europe. She proposes the inclusion
of intercultural texts with Polish roots as a means of introducing foreign students to a more hermetic
notion of a home-made ‘Polishness’ which can then be studied with the aid of Polish at postgraduate
level.



C H E O N G  B Y U N G  K W O N

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

KO R E A S K I E  B A D A N I A
N A D  L I T E R A T U R  P O L S K *

P O W S TA N I E  I  D Z I A A L N O
D E PA R TA M E N T U  P O L S K I E G O  H U F S

POCZ TKI STUDIÓW POLONISTYCZNYCH W KOREI TO ROK 1987, KIEDY TO
otworzono pierwszy i jedyny Departament Polski na wy szej uczelni korea skiej.
Po studiach w Berlinie Zachodnim stara em si  od 1983 roku za o y  Departa-
ment Polski na Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) w Seulu, ale
inicjatywa moja i w adz uczelni spotka a si  z odmow  ze strony rz du korea -
skiego. Polityka ówczesnego rz du mia a na celu zahamowanie gwa townego
przyrostu ludno ci w Seulu i w okolicach stolicy, wi c nie zgadzano si  w tym
czasie na otwarcie nowych kierunków studiów. Od roku 1983 HUFS co roku
sk ada  wniosek o wyra enie zgody na otwarcie polonistyki na naszej uczelni.
Nasze podanie by o odrzucane przez Ministerstwo Edukacji Korei przez trzy
kolejne lata. Dopiero w 1986 roku rz d wyda  pozwolenie na otwarcie poloni-
styki w kolejnym roku akademickim. Przedtem nauka j zyka polskiego nawet
w innej formie nie by a mo liwa w naszym kraju. Studia polskie w Korei by y
wtedy czyst , niezapisan  kart .

Osoby, które chcia y wówczas studiowa , praktycznie nie dysponowa y adn
wiedz  na temat Polski i j zyka polskiego. Kandydaci na studia nie wiedzieli
nawet, jak wygl da polski alfabet. Pierwszy rocznik naszej polonistyki to 26
osób. Kolejne roczniki by y ju  liczniejsze i liczy y po oko o 40 osób.

W pierwszym roku akademickim kadra Departamentu Polskiego liczy a tylko
dwie osoby, wyk adowcami byli: prof. Rafa  Go dzik i ja. Prof. Go dzik w tym

* Praca sponsorowana przez Hankuk University of Foreign Studies Research Fund of 2009.
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czasie by  równie  profesorem w Departamencie Rosyjskim HUFS. W naszym
departamencie prowadzi  laboratorium j zykowe i konwersacje dla pierwszego
i drugiego rocznika. Pomóg  w nawi zaniu kontaktów naszej akademickiej polo-
nistyce z Polsk . W tym czasie nasze kraje nie utrzymywa y ze sob  stosunków
dyplomatycznych. Kiedy prof. Go dzik wybiera  si  do Polski w 1987 roku,
poprosi em go o poszukanie mo liwo ci wys ania naszych studentów na waka-
cyjne kursy j zyka polskiego. Prof. Go dzik nawi za  kontakt z Domem Polonii,
a ta instytucja poinformowa a o naszym zamiarze ró ne uczelnie w Polsce.
Szko a Letnia Uniwersytetu Jagiello skiego wyrazi a gotowo  przyj cia stu-
dentów, niestety w adze po udniowokorea skie nie wyrazi y zgody na wyjazd
studentów do komunistycznego kraju. Dopiero w 1989 roku wyra ono zgod  na
wy cznie mój wyjazd (bez studentów) do Polski na ponowne zaproszenie Uni-
wersytetu Jagiello skiego. Pierwsza grupa studentów (13 osób) mog a studiowa
na zimowym kursie j zyka polskiego w UJ w 1990 roku.

Obecnie w naszym departamencie wyk ada w sumie dziesi  osób, w tym
czworo wyk adowców zajmuje si  g ównie literatur , cztery osoby praktyczn
nauk  polskiego i j zykoznawstwem, a dwie osoby wyk adaj  histori  i wiedz
o Polsce. Wszyscy nasi korea scy wyk adowcy studiowali w Polsce. Dodatkowo
zatrudniamy równie  dwóch wyk adowców z Polski, przy czym jedna z tych osób
jest zaproszona w ramach polsko-korea skiej wspó pracy mi dzyuczelnianej. Od
1990 roku do tej pory w naszym departamencie pracowa o 16 naukowców z Pol-
ski – 13 z nich by o polonistami. Wszyscy z nich byli zaproszeni z UJ lub UAM
w ramach wspó pracy mi dzy HUFS i polskimi uczelniami. HUFS wspó pracuje
z UJ od 1989 r. i z UAM i UW od 1998 roku.

Studia licencjackie trwaj  4 lata. Po ich zako czeniu absolwenci uzyskuj  tytu
licencjata (B.A.). Do tego roku studia na tym poziomie uko czy o ponad 600
osób. Nasi absolwenci znajduj  zatrudnienie g ównie w firmach – wielu z nich
pracuje w przedsi biorstwach maj cych kontakty z Polsk , oko o 80 absolwentów
pracuje w Polsce. Liczba studentów wykorzystuj cych swoj  specjalizacj
w pracy zawodowej jest wyj tkowo du a jak na warunki korea skie.

Natomiast kurs magisterski trwaj cy cztery semestry i ko cz cy si  obron
pracy magisterskiej wybiera do  ma o osób ze wzgl du na inny model studiów
w Korei ni  w Polsce. Na przyk ad studia magisterskie na naszym kierunku
o specjalno ci literaturoznawczej do tej pory uko czy y tylko trzy osoby. Obecnie
mamy dwie magistrantki, które specjalizuj  si  w literaturze polskiej.

Poza tym 12 naszych absolwentów uzyska o tytu  doktorski – trzy osoby w Ko-
rei, a dziewi  osób w Polsce, w tym dwie osoby w zakresie literaturoznawstwa.
Kurs doktorancki w naszym departamencie otworzono dopiero kilka lat temu.
Trwa dwa lata. Obecnie studiuje jedna doktorantka.
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Z A J C I A  Z  L I T E R AT U R Y  P O L S K I E J  N A  N A S Z E J  U C Z E L N I

S T U D I A  L I C E N C J A C K I E

Pierwsze dwa lata studiów na naszym kierunku to g ównie praktyczna nauka
j zyka polskiego, a na trzecim roku studenci zaczynaj  czyta  dzie a literatury
polskiej. Zaj cia z literatury polskiej w curriculum Departamentu Polskiego
wprowadzono na trzecim i czwartym roku. Nasi studenci ucz  si  nie tylko lite-
ratury i praktycznego j zyka polskiego, ale maj  tak e zaj cia z j zykoznawstwa,
historii i wiedzy o Polsce.

Studenci trzeciego i czwartego roku maj  do wyboru siedem przedmiotów z li-
teratury:

1. Historia literatury polskiej,
2. Wybrane dzie a literatury polskiej,
3. Polscy pisarze XX wieku,
4. Literatura polska po II wojnie wiatowej,
5. Polski pozytywizm,
6. Analiza Pana Tadeusza,
7. Polska powie  wspó czesna.
Ka dy kurs trwa jeden semestr (30 godzin wyk adowych w semestrze) i jest fakul-

tatywny. Wi kszo  naszych studentów bierze udzia  w tych zaj ciach i ma du
motywacj , chocia  nie jest im atwo czyta  dzie a literackie w oryginale. Nie-
wiele polskich ksi ek jest dost pnych w t umaczeniu na j zyk korea ski, ale wy-
kszta ceni Korea czycy wiedz , e poziom polskiej literatury jest wysoki, poniewa
w ci gu trzydziestu lat dwoje Polaków otrzyma o literack  Nagrod  Nobla.

Zaj cia literaturoznawcze maj  form  seminarium i konwersatorium. Ka dy
student zobowi zany jest do napisania i zaprezentowania na forum grupy w asne-
go referatu. Prezentacje zako czone s  dyskusj . Pierwsze tygodnie ka dego
kursu to ogólne wprowadzenie do przedmiotu – wyk adowca prezentuje charakter
i tre  wybranych utworów na tle ogólnych uwarunkowa  polityczno-kulturalnych.

W naszym departamencie wyk adamy literatur  polsk  g ównie od okresu ro-
mantyzmu, poniewa , po pierwsze, nie ma specjalisty zajmuj cego si  wcze niej-
szymi epokami a, po drugie, brak zainteresowania ze strony studentów dawniej-
szymi okresami literackimi. Przy czym nale y doda , e studenci nie interesuj
si  nawet korea sk  klasyk  narodow . Takie zjawisko w ród m odzie y jest
charakterystyczne nie tylko dla Korei. W czasie globalizacji m odzi ludzie kon-
centruj  si  bardziej na tera niejszo ci.

S T U D I A  M A G I S T E R S K I E  I  D O K T O R A N C K I E

W naszym systemie edukacji nie ma sztywnego rozgraniczenia mi dzy kursami
przeznaczonymi dla magistrantów i doktorantów – na te same seminaria mog  ucz sz-
cza  obie grupy studentów. Do wyboru maj  nast puj ce zaj cia literaturoznawcze:
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1. Polska literatura XIX wieku,
2. Polska literatura XX wieku,
3. Dramaturgia polska XX wieku,
4. Polski romantyzm,
5. M oda Polska,
6. Polska literatura ludowa,
7. Polska poezja wspó czesna,
8. Historia literatury.
Zaj cia maj  charakter seminaryjny, form  realizacji jest równie  kolokwium,

to znaczy prowadzone s  w podobny sposób jak w Europie.

T H E  K O R E A N A S S O C I AT I O N  O F  T H E
C E N T R A L  A N D  E A S T  E U R O P E A N  S T U D I E S

Stowarzyszenie powsta o w 1999 roku. By em jednym z jego za o ycieli i jego
pierwszym prezesem. Cz onkami stowarzyszenia s  specjali ci zajmuj cy si  Europ

rodkow  i Wschodni . S  to naukowcy pracuj cy na ró nych uczelniach w Korei.
Na przyk ad specjali ci zajmuj cy si  Polsk  to nie tylko nasi poloni ci z HUFS, ale
tak e historycy, politolodzy czy socjolodzy z innych uniwersytetów korea skich.

Nasze stowarzyszenie wydaje dwa razy w roku „Journal of Central & East Eu-
ropean Studies”. Czasopismo znajduje si  na li cie najwy ej punktowanych cza-
sopism naukowych w Korei. Prawie w ka dym numerze czasopisma publikowane
s  artyku y polonistyczne. Poza tym stowarzyszenie cztery razy w roku organi-
zuje mi dzynarodowe konferencje naukowe, w tym zawsze jedn  w Europie.
Bierze w nich zawsze udzia  oko o 50 naukowców z wi cej ni  pi ciu krajów.
Dotychczas konferencje odby y si  w nast puj cych krajach europejskich:
w Czechach, Polsce, Bu garii, Estonii, Rosji, Rumunii i na W grzech. W tym
roku (2009) konferencja odb dzie si  w Serbii. Prawie za ka dym razem na kon-
ferencjach prezentowano referaty dotycz ce literatury polskiej.

E A S T  E U R O P E A N  A N D  B A L K A N  I N S T I T U T E H U F S

Instytut dzia a od 1989 roku w Center for International Area Studies HUFS
(w latach 1989–1991 pod moim kierunkiem). Dwa razy w roku wydaje czasopi-
smo „East European Studies”. Jest ono równie , podobnie jak „Journal of Central
& East European Studies”, na rz dowej li cie najlepszych czasopism naukowych
w Korei. Co roku publikowane s  w nim artyku y dotycz ce literatury polskiej.
Instytut organizuje dwa razy w roku konferencje, na których zawsze prezentowa-
nych jest ponad dziesi  referatów. Ka da osoba zajmuj ca si  tematyk  zwi za-
n  z Europ rodkowo-Wschodni  i Ba kanami mo e publikowa  swoje prace
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w tym czasopi mie oraz bra  udzia  w konferencjach organizowanych przez ten
Instytut. Cz sto w konferencjach bior  udzia  zagraniczni naukowcy. Poza tym
Instytut realizuje rz dowe projekty zwi zane z badanym przez nas regionem.

T U M A C Z E N I E  L I T E R AT U R Y  P O L S K I E J  N A  J Z Y K  K O R E A S K I

Literatura polska jest jeszcze niezbyt znana w Korei, ma o jest t umacze  dzie
polskich na j zyk korea ski. Przed powstaniem Departamentu Polskiego na na-
szym uniwersytecie kilka polskich dzie  zosta o przet umaczonych na j zyk kore-
a ski z j zyka angielskiego i japo skiego – na przyk ad Quo vadis Sienkiewicza
i Ch opi Reymonta. Do tej pory bezpo rednio z j zyka polskiego przet umaczono
dzie a: Pan Tadeusz A. Mickiewicza (2005), Brzezina J. Iwaszkiewicza (2009),
Panny z Wilka J. Iwaszkiewicza (2009), Narzeczony Beaty A. Rudnickiego
(1992), Z pami tnika pozna skiego nauczyciela H. Sienkiewicza (1991), Organi-
sta z Ponik y H. Sienkiewicza (1990), Grzech T. Ró ewicza (1990), Nawrócony
B. Prusa (1991), Na pe nym morzu i Wdowy S. Mro ka (2008), Koniec i pocz tek.
Wiersze wybrane W. Szymborskiej (2008), Otwórz oczy, ju  nie yjesz O. Tokarczuk
(2006), Quo vadis H. Sienkiewicza (2005), Tryptyk Rzymski Jana Paw a II (2003) oraz
wydano: Wybór wierszy Z. Herberta (1990), Wybór wierszy L. Staffa (1990), Wybór
wierszy A. S onimskiego (1990), Wybór wierszy K.I. Ga czy skiego (1990), Wybór
wierszy A. Wa yka (1990), Wybór wierszy Cz. Mi osza (1990), Wybór wierszy
T. Karpowicza (1990), Wybór wierszy T. Ró ewicza (1990), Wybór wierszy M. Bia o-
szewskiego (1990), Wybór wierszy W. Szymborskiej (1990), Wybór wierszy T. Nowa-
ka (1990), Wybór wierszy J. Harasymowicza (1990), Wybór wierszy S. Grochowiaka
(1990), Wybór wierszy S. Bara czaka (1990), Wiersze wybrane T. Ró ewicza (2008),
Wiersze wybrane Z. Herberta (2008), Wybrane bajki i legendy polskie (2003).

W Y B R A N E  A R T Y K U Y  O  L I T E R AT U R Z E  P O L S K I E J
O P U B L I K O WA N E  P R Z E Z  K O R E A S K I C H  P O L O N I S T Ó W

W Korei o literaturze polskiej pisze i publikuje artyku y tylko kilka osób. Do tej
pory wydano ponad 100 prac naukowych z tej dziedziny. Poni ej przedstawiam
spis wybranych prac:
Cheong, B.K., Problemy z nauczaniem literatury polskiej w Korei, tom pokonferencyjny z konferencji

Stowarzyszenia „Bristol”, Kraków 2009.
Cheong, B.K., Historia Polski w nauczaniu literatury polskiej w Korei, IV Kongres Polonistyczny,

Uniwersytet Jagiello ski, Kraków 2008.
Cheong, B.K., Wielki Inkwizytor Torquemada w „Ciemno ci kryj  ziemi ” Andrzejewskiego, „Journal

of Central & East European Studies”, Vol. 10, No. 2, 2008.
Cheong, B.K., Epilogue of „Pan Tadeusz” by Adam Mickiewicz, International Conference of KACE-

EBS, Bucharest University, 2007.
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Cheong, B.K., ydzi w „Pocz tku” Szczypiorskiego, „Journal of Comperative Studies of World
Literature”, Vol. 21, 2007.

Cheong, B.K., Muzu manie w „W pustyni i w puszczy” Sienkiewicza, „Journal of Central & East
European Studies”, Vol. 9–2, 2007.

Cheong, B.K., Strategia prze ycia w utworze „Na pe nym morzu” Mro ka, „Segye-munhak-bigyo-
-hakhoi” („Journal of Comperative Studies of World Literature”), Vol. 17, 2006.

Cheong, B.K., Analiza charakterów w „Brzezinie” Iwaszkiewicza, „East European Studies”, Vol.
8–1, 2006.

Cheong, B.K., The Problems of Translating „Pan Tadeusz” into Korean, „Journal of Central
& East European Studies”, Vol. 5, 2005.

Cheong, B.K., Analiza charakterów w „Pannach z Wilka” Iwaszkiewicza, „Journal of Central
& East European Studies”, Vol. 15, 2005.

Cheong, B.K., Analiza dzie a „Z pami tnika pozna skiego nauczyciela” Sienkiewicza, „East Euro-
pean Studies”, Vol. 7–2, 2005.

Cheong, B.K., Polacy w powie ci „Shosha” Singera, „Journal of Central & East European Stu-
dies”, Vol. 4, 2004.

Cheong, B.K., Polsko  w „Trans-Atlantyku” Gombrowicza, „Journal of Central & East European
Studies”, Vol. 6–2, 2004.

Cheong, B.K., Korean villages in the book „Korea, klucz do Dalekiego Wschodu Sieroszewskie-
go”, „Journal of Central & East European Studies”, Vol. 3, 2003.

Cheong, B.K., Obraz polskiej wsi w „Na wsi wesele” D browskiej, Journal of Central & East
European Studies, Vol. 5–2, 2003.

Cheong, B.K., Wernyhora w „Weselu” Wyspia skiego, „East European Studies”, Vol. 11–2, 2003.
Cheong, B.K., Analiza charakterów w utworze „Popió  i diament” Andrzejewskiego, „Journal of

Central & East European Studies”, Vol. 4–2, 2002.
Cheong, B.K., Porównanie „Nawróconego” Prusa i „Christmas” Charlesa Dickensa, „Journal of

Central & East European Studies” (wydanie zimowe), 2001.
Cheong, B.K., Obraz Niemców w „Rodzinnej Europie” Mi osza, „Journal of Central & East Euro-

pean Studies”, Vol. 1, 1999.
Cheong, B.K., Polsko-niemieckie stosunki literackie, „German Literature and World Literature”,

Vol. 3, 1995.
Cheong, B.K., wiat literacki Wis awy Szymborskiej, HUFS Institute of Foreign Literature, „Rese-

arch on Foreign Literature”, Vol. 3, 1997.
Cheong, B.K., Cz owiek i jego otoczenie w poezji Wis awy Szymborskiej, HUFS Institute of Fore-

ign Literature, „Research on Foreign Literature”, Vol. 2, 1996.
Choi, Sungeun, Metodyka nauczania poezji polskiej studentów korea skich: na przyk adzie analizy

wiersza Wis awy Szymborskiej „Widok z ziarnkiem piasku” za po rednictwem idei Lao Zhuanga,
w: W poszukiwaniu nowych rozwi za . Dydaktyka j zyka polskiego jako obcego u progu XXI
wieku, red. W. Miodunka, A. Seretny, Kraków 2009.

Choi, Sungeun, The study on the meaning of Mr. Cogito in Zbigniew Herbert's poetry, „Studies on
Foreign Literature”, Vol. 33, 2009.

Choi, Sungeun, The study on the elements of criticism against reality in Zbigniew Herbert's poetry,
„The Comparative Studies of World Literature”, Vol. 25, 2008.

Choi, Sungeun, View from a distance appearing in poems of Wislawa Szymborska, The 8th Interna-
tional Conference of KACEEBS, KACEEBS, Prague: Charles University, 2008.

Choi, Sungeun, Study on the image of displaced Germans in postwar Poland depicted in Pawel
Huelle's „Przeprowadzka”, „East European Studies”, Vol. 20. (2008)
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Choi, Sungeun A Study on figurative motifs in the poetry of Wis awa Szymborska, „The Compara-
tive Studies of World Literature”, Vol. 22, 2008.

Choi, Sungeun, 20-lecie Departamentu Polskiego w Hankuk University of Foreign Studies w Seulu,
„Kwartalnik Polonicum”. Vol. 6, 2008.

Choi, Sungeun, The Settlement of Nazism Shown in Polish Literature, „The Comparative Studies of
World Literature”, Vol. 19, 2007.

Choi, Sungeun, The Present Status and Prospects of Translating Korean Literature in Poland, „East
European Studies”, Vol. 8, 2007.

Choi, Sungeun, A Study on the Poetry of Wis awa Szymborska and the Awareness of Existence
through 'Naught' found in Lao-tse and Changtsu's Philosophy, „The Comparative Studies of World
Literature”, Vol. 14, 2006.

Choi, Sungeun, A Study on Patriotic Allegory Found in – Commemorating the Centennial of the
Awarding of the Nobel Prize for Literature to H. Sienkiewicz, „Journal of Central and East Europe-
an Studies”, Vol. 7, 2005.

Choi, Sungeun, A Study on Mind's Eye gazing on the essence of matter in the poetry of Wislawa
Szymborska, „The Comparative Study of World Literature”, Vol. 12, 2005.

Choi, Sungeun, A Study of existential consciousness of human-being in Wislawa Szymborska's poetry
– by analyzing her masterpieces of the days, „East European Studies”, Vol. 13, 2004.

Choi, Sungeun, A Comparative Study on the motive of 'room' and countermove of self alienation
shown in Marek H asko's „Ósmy dzie  tygodnia” and Kang Seok Kyun „Pokój w lesie”, „The
Comparative Study of World Literature”, Vol. 10, 2004.

Choi, Sungeun, Study on the „Bramy Raju” by Jerzy Andrzejewski – focused on the political allegory,
„East European Studies”, Vol. 12, 2003.

Choi, Sungeun, The Korean War appeared in the Polish Socialist Realism poems, „East European
Studies”, Vol. 11, 2002.

Choi, Sungeun, A comparative study between the resistance poems of Polish Columbus Generation
and Yoon Dong Joo. „Journal of Central and East European Studies”, Vol. 4, 2002.

Choi, Sungeun, A Study on the influence of Japanese Poetry 'Haiku' in the modern Polish poems,
„East European Studies”, Vol. 11, 2002.

Choi, Sungeun, An Oriental culture boom in the Western literature between the late 19th and the early
20th centuries discovered by a study focused on Polish literature, „Journal of Central and East Eu-
ropean Studies”, Vol. 4, 2002.

Choi, Sungeun, Scars of the War and the Recovery of the Identity in the Tadeusz Rozewicz's Poems,
„East European Studies”, Vol. 10, 2001.

O, Kyung-Geun, Trendy w literaturze polskiej po prze omie w 1989 roku, „East European Studies”,
Vol. 10, 2001.

O, Kyung-Geun, Rosyjsko-niemieckie epizody w yciu Ferdynanda A. Ossendowskiego, „Wschód–
Zachód”, Vol. 443 (Pomorska Akademia Pedagogiczna), 2002.

O, Kyung-Geun, Studia nad polsk  literatur  ludow , „Journal of Central and East European Stu-
dies”, Vol. 4, 2002.

O, Kyung-Geun, Rosja w koncepcjach F.A. Ossendowskiego, „Rosja-Polska – z zagadnie  kompara-
tystyki”, Vol. 466 (Uniwersytet Szczeci ski), 2003.

O, Kyung-Geun, Konflikt narodowo ci i to samo ci przedstawiony w utworze „Jezioro Bode skie”
S. Dygata, „East European Studies”, Vol. 12, 2004.

O, Kyung-Geun, Wp yw artyku u „O S owia szczyznie przed chrze cija stwem” Chodakowskiego na
„Dziady” A. Mickiewicza, „East European Studies”, Vol. 13, 2004.

O, Kyung-Geun, Rozwa ania nad polsk  literatur  pozytywizmu na tle romantycznej my li o historii
i narodzie, „Journal of Central and East European Studies”, Vol. 6, 2004.
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S O W O  K O C O W E

W Korei tylko kilka osób zajmuje si  literatur  polsk . Polskie dzie a literackie
s  t umaczone na j zyk korea ski dopiero od 1990 roku. Oczywi cie przedtem
polska literatura dociera a do czytelnika korea skiego, ale nie t umaczona bezpo-
rednio z j zyka polskiego, a za po rednictwem t umacze  z j zyków angielskie-

go, japo skiego i chi skiego. W ostatnim czasie zacz y pojawia  si  w Korei
polskie ksi ki t umaczone z j zyka francuskiego i nadal t umaczone s  z j zyka
angielskiego. T umacze ci nie znaj  ani j zyka polskiego, ani polskiej kultury,
wi c ich t umaczenia s  niekiedy kontrowersyjne. By em kilka razy recenzentem
takich ksi ek. Zbiór polskich dzie  przet umaczonych na j zyk korea ski jest
jeszcze ma y, ale od kilku lat co roku wydawanych jest kilka ksi ek. Moim zda-
niem przy przek adach polskich utworów niezb dna jest wspó praca korea skiego
t umacza z Polakami. Co roku w Korei wydawanych jest równie  kilka artyku ów
naukowych dotycz cych literatury polskiej. Polsko-korea skie badania porów-
nawcze w zakresie literatury rozwijaj  si  dobrze i maj  dobre perspektywy.
Szczególnie m odzi badacze wybieraj  taki rodzaj analizy. Obecnie, oprócz
HUFS, aden inny uniwersytet korea ski nie ma polonistyki ani nie planuje
w najbli szej przysz o ci otworzy  tego kierunku. Polonistyka, podobnie jak inne
kierunki humanistyczne, boryka si  z problemami. Konferencje literaturoznawcze
organizowane w Polsce s  bardzo wa ne i motywuj ce dla zagranicznych bada-
czy literatury polskiej.

Prof. dr Cheong Byung Kwon, Hankuk University of Foreign Studies, Departament Polski, dyrektor Bi-
blioteki Uniwersyteckiej HUFS. Autor rozpraw z zakresu literatury polskiej XIX i XX wieku. Autor ksi ek:
S ownik polsko-korea ski (2002), Rozmówki polsko-korea skie (1997), Historia Polski (1996), wspó autor
i red.: Demokratyzacja i konflikty kultur w Europie Wschodniej i na Ba kanach (2005), Studia porównawcze
nad folklorem Europy Wschodniej i Korei (2003), redaktor czasopisma: East European Studies.

K O R E A N S T U D I E S  O F  P O L I S H  L I T E R A T U R E

The article outlines the history of research into Polish literature in Hankuk University of Foreign
Studies in Seoul. Polish studies in Korea began in 1987. Currently, the Polish Department at HUFS
admits 34 students annually, and classes are taught by 11 lectures, including two persons from Poland.
In the current academic year, Polish Philology at HUFS has over 120 students in undergraduate
courses, and 5 post-graduate with 1 person being a doctoral student.

Before the Polish Department was established at HUFS, several works of Polish literature had been
translated in Korea, mainly indirectly from English. Since 1990s, numerous Polish literary works have
been translated directly from the Polish language. Moreover, over a hundred articles have been pub-
lished on Polish literature.



L I D I A  T A N U S Z E W S K A

U n i w e r s y t e t  w .  w .  C y r y l a  i  M e t o d e g o
S k o p j e

NA U C Z A N I E  L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J
N A  P O L O N I S T Y C E  W  MA C E D O N I I

POLONISTYKA W MACEDONII STANOWI CZ KATEDRY SLAWISTYKI NA WYDZIALE
Filologicznym Uniwersytetu w. w. Cyryla i Metodego w Skopju jako jedyny
takiego typu kierunek studiów w kraju. Studenci, którzy zapisuj  si  na kierunek,
wychodz  z Uniwersytetu jako poloni ci, którzy w czasie czteroletnich studiów
ucz  si  wspó czesnego j zyka polskiego, gramatyki j zyka polskiego (od fone-
tyki do gramatyki historycznej i dialektologii) i literatury polskiej (od rednio-
wiecza do wspó czesnej literatury XX wieku). Programy dydaktyczne wszystkich
przedmiotów polonistycznych s  skonstruowane na wzór programów uniwersy-
teckich na polonistykach w Polsce.

Na pierwszym roku, ju  w pierwszym semestrze, studenci spotykaj  si  z lite-
ratur  polsk  w zakresie przedmiotu, który nosi nazw redniowieczne pi mien-
nictwo polskie. Przedmiot ów obejmuje zagadnienia: kultura Polski rednio-
wiecznej, kronikarze i publicy ci, aci sko-polska literatura wiecka, Akademia
Krakowska, literatura i kultura Odrodzenia, Zygmuntowski z oty wiek polskiej
kultury, polsko- aci ska poezja Klemensa Janickiego, poezja mieszcza ska
(Biernat z Lublina), proza mieszcza ska, proza naukowa i polityczna (Miko aj
Kopernik, Andrzej Frycz Modrzewski), twórczo  Miko aja Reja i Jana Kocha-
nowskiego, Sielanki Szymona Szymonowica.

W a nie tu powstaj  pierwsze problemy zwi zane z nauczaniem literatury pol-
skiej. Maj c na uwadze, e chodzi o dosy  trudn  literatur , g ównie zwi zan
z religi  i filozofi  i jeszcze na dodatek pisan  w j zyku staropolskim, który sta-
nowi problem do zrozumienia nawet dla przeci tnego native speakera j zyka
polskiego, jest oczywiste, e Macedo czycy, którzy po raz pierwszy spotykaj  si
ze wspó czesnym j zykiem polskim i s  dopiero na pocz tkowym poziomie jego
nauczania, b d  mieli problem ze zrozumieniem takiej literatury. Niestety, nie
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istniej adne przek ady literatury tego okresu na j zyk macedo ski. Wyk adow-
cy, owszem, daj  sobie rad , przek adaj c fragmenty na potrzeby zaj , ale to nie
s  fachowe t umaczenia, które oddaj  styl i duch j zyka, w którym te utwory
napisano. Trudno wi c jest pokocha , na przyk ad Kochanowskiego, i mie  sto-
sunek podobny do tego, jaki maj  Polacy oraz zrozumie  jego wielko  dla lite-
ratury polskiej.

Oto problemy, z jakimi mierzy si  student, czytaj c nawet do atwy erotyk
Kochanowskiego:

Taka  ty w oczu moich. Szcz liwa to droga,
Po której chodzi  b dzie tak udatna noga;
Zaj rz  wam, g ste lasy i wysokie ska y,

e przede mn  b dziecie tak  rozkosz mia y:
Us yszycie wdzi czny g os i przyjemne s owa,
Po których sobie t skni biedna moja g owa.

Na poziomie pierwszego roku studenci dopiero mogli pozna  s owa: droga, no-
ga (ale nie udatna!?), las, s owo, g owa, ale je eli chodzi o czasownik zaj rz , to
nawet wspó czesne zazdroszcz stanowi dla nich s ownictwo zaawansowane.
Oczywi cie, mo na to wszystko wyt umaczy  studentom, ale wtedy wiczenia
z literatury staj  si  lektoratem i przy tym traci si  za du o czasu na wyt umacze-
nie ka dego s owa. Poza tym niepotrzebne jest na tym poziomie wprowadzanie
wyrazów, których si  we wspó czesnym j zyku nie u ywa. Tak samo jest z naj-
starszym tekstem, z którym si  nasi studenci maj  spotka  w pierwszym seme-
strze, czyli z Bogurodzic . We my fragment:

[…] Bogiem s awiena Maryja,
U twego syna Gospodzina matko zwolena, Maryja!
Zyszczy nam […]

Na poziomie pocz tkuj cym studenci powinni zna  s owo Bóg, ale niekoniecz-
nie Gospodzin, mo e s awna, ale nie s awiena, a eby zrozumie zyszczy nam
student powinien by  na daleko wy szym poziomie.

Rozwi zaniem problemu mog oby by  przesuni cie tego przedmiotu na wy szy
rok studiów. Do wiadczenie dowodzi, e studenci pó niej bardzo ma o pami taj
z tego okresu, poniewa  ani nie potrafi  przeczyta , ani nie rozumiej  tekstów,
a w ogóle nie ma mowy o samodzielnej lekturze poza zaj ciami, bo utwory s  dla
nich zbyt trudne. Szkoda, bo s  to interesuj ce teksty dla studentów, przynajmniej
takie jak: ywoty wi tych, literatura wiecka o dworze króla, Rozmowa Mistrza
Polikarpa ze mierci , O zachowaniu si  przy stole.

W drugim semestrze wchodzi przedmiot, który nazywa si Literatura polska do
XVIII w. i obejmuje on zagadnienia: charakter kultury barokowej, liryka J.A. Morsz-
tyna, epika historyczna W. Potockiego, Pami tniki J. Ch. Paska, Stanis aw August
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i jego polityka kulturowa, publicystyka i politycznie zaanga owana literatura
(A. Naruszewicz, S. Staszic, H. Ko taj), twórczo  I. Krasickiego, komedia
stanis awowska i liryka sentymentalna.

Powtórnie spotykamy si  z problemem nieadekwatno ci poziomu znajomo ci
j zyka polskiego do trudno ci starych tekstów. Fircyk w zalotach móg by by
zabawn  literatur  dla studentów, ale co to jest fircyk i co to s zaloty? Tak samo
jest z Myszeid  i Monachomachi . Historyczne gatunki s  bardzo ma o znane
macedo skim studentom, poniewa  coraz mniej szczegó owo omawia si  literatu-
r wiatow  w szko ach rednich; trudno jest im wi c doceni  ich mistrzowskie
zastosowanie np. w twórczo ci Krasickiego. Problemem jest równie  to, e ma-
cedo scy studenci nie znaj  Biblii, a du o tekstów na pierwszym roku odwo uje
si  do tematyki biblijnej. Co si  tyczy O wiecenia – na marginesie albo rzadko
wspominany jest w programach R kopis znaleziony w Saragossie Potockiego,
a okaza o si , e w a nie ten utwór bywa najbardziej interesuj cy dla naszych
studentów (nawet je li zosta  napisany w j zyku francuskim).

Na drugim roku jest kurs Romantyzm w literaturze polskiej, który obejmuje:
charakterystyk  polskiej twórczo ci romantycznej, ycie i dzie a poetyckie A. Mic-
kiewicza, J. S owackiego, Z. Krasi skiego, C.K. Norwida, zagadnienie wp ywu
poezji romantycznej na twórczo  przysz ych pokole  twórców literackich, twór-
czo  dramatyczn  A. Fredry, twórczo  prozatorsk  J.I. Kraszewskiego.

Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z najwa niejszym okresem
literatury polskiej pod wzgl dem artystycznym i histori  polskiego narodu po nieuda-
nym powstaniu listopadowym. A eby to osi gn , potrzebna jest wiedza o realiach
historycznych tamtych czasów. Studenci poloni ci w Macedonii zaczynaj  studia bez
adnych przygotowa  z zakresu historii i kultury polskiej, a przedmiot Cywiliza-

cja polska jest wprowadzony dopiero na drugim roku studiów, czyli w tym sa-
mym czasie, kiedy zaczynaj  si  zaj cia z romantyzmu. To te  jest problem
w nauczaniu, poniewa  zaj cia z literatury po wi ca si  historii i kulturze.

Bardzo cz sto w literaturze polskiej przejawia si  patriotyzm i d enie Polaków
do niepodleg o ci. Mo na to porówna  z narodow  walk  Macedo czyków, ale tu
pojawia si  kolejny problem w naszym rodowisku. Mamy bowiem ostatnio gru-
py polonistów niejednolite wyznaniowo, wi c rozwa ania zwi zane z katolicy-
zmem i chrze cija stwem mog  kogo  zrazi , np. studentów muzu ma skich.

Mickiewicz jest t umaczony na j zyk macedo ski, ale jego najwa niejsze dla
Polaków dzie a: Pan Tadeusz i Dziady nie maj  przek adów. Jako  przek adów
te  pozostawia wiele do yczenia. Ma to wp yw na stosunek studentów do Mic-
kiewicza – nierozumiana twórczo  nie jest szczególnie lubiana.

Takie same trudno ci spotyka si  te  w nast pnym semestrze, w którym przedmiot
nosi nazw Pozytywizm i naturalizm, a obejmuje: rozwój publicystyki, opowiada-
nia i powie ci, twórczo  literack  E. Orzeszkowej, B. Prusa, H. Sienkiewicza,
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poezj  „niepoetyckich czasów”, czyli twórczo  A. Asnyka i M. Konopnickiej,
a tak e pobie nie twórczo  A. Sygiety skiego, A. Dygasi skiego, G. Zapolskiej.

Dopiero na trzecim roku studenci s  w stanie czyta  literatur  pi kn . W a nie
wtedy to spotykaj  si  z takimi tekstami, które mog  rozumie  bez wi kszych
problemów. W pierwszym semestrze jest to Literatura M odej Polski, która obej-
muje omawianie pr dów (neoromantyzm, modernizm i symbolizm), liryki (K. Prze-
rwa-Tetmajer, J. Kasprowicz, L. Staff), teatru (S. Wyspia ski), rozwoju powie ci
o tematyce spo ecznej (S. eromski) i o tematyce wiejskiej (W.S. Reymont).

Wydaje si  jednak, e znów pojawia si  problem, który by  ju  wspomniany –
kontekstów lekturowych. Przez ca y modernizm przejawia si  motyw Salome,
czyli konieczno  odwo ania si  do Biblii, szczególnie do Ewangelii wg w. Ma-
teusza, a z drugiej strony – Androgyne, czyli odwo ywanie si  do filozofii Plato-
na. Studenci w Macedonii nie maj  filozoficznego wykszta cenia, tylko niektóre
szko y rednie realizuj  taki przedmiot, a na studiach filologicznych w ogóle nie
zwraca si  uwagi na potrzeb  kszta cenia w zakresie filozofii jako oddzielnego
przedmiotu. Przez ca e studia polonistyczne, od pierwszego do ostatniego roku,
widoczny jest brak tej wiedzy i narzuca si  potrzeba zaradzenia takiemu stanowi
ze wzgl du na zwi zek literatury i filozofii.

W drugim semestrze III roku wyk ada si Literatur  polsk  pomi dzy dwoma
wojnami wiatowymi, a przedmiot obejmuje zagadnienia: grupa poetycka Ska-
mander, Awangarda krakowska, grupa agary, teoria czystej formy, krytyka nowo
powsta ego pa stwa i walki o w adz , refleksja nad zmianami psychologicznymi
i moralnymi w rodowisku spo ecznym, wielki kryzys ekonomiczny i poczucie
zagro enia, krytyka tradycyjnego pojmowania moralistyki.

Widoczne jest, e tu studenci ju  nie maj  du ych problemów z j zykiem i z polsk
kultur , a nawet je li maj , potrafi  korzysta  ze s ownika i mog  poradzi  sobie
z samodzieln  lektur .

Okazuje si , e najbardziej interesuj ca dla macedo skich studentów jest lite-
ratura polska na czwartym roku, czyli literatura polska okresu drugiej wojny
wiatowej i powojenna, a wi c okres od 1939 do 1970 r. Zagadnienia omawiane

na zaj ciach to: ycie literackie w nowym pa stwie, Polska Rzeczpospolita Ludowa,
lata budowy i nadziei (1945–1948 r.), stalinizm i socrealizm (1949–1956 r.), lite-
ratura dyrygowana z góry, okres pomi dzy pa dziernikiem 1956 r. a grudniem
1970 r., odchodzenie od socrealizmu i d enie ku psychologizmowi, mitologiza-
cji, rzeczywisto ci kreowanej i na ko cu – przegl d dzie  znakomitszych pisarzy
zwi zanych z tym okresem. Podobnie sytuacja wygl da w ostatnim semestrze,
kiedy jest wyk adana najnowsza literatura polska, czyli ostatnie trzydziestolecie
XX wieku i takie zagadnienia, jak: zaostrzenie kryzysu politycznego, konflikt
z cenzur , powstanie niepodleg ego wydawnictwa KOR, publikowanie zabronio-
nych autorów i dzie , powstawanie literatury drugiego obiegu, lata prze omowe
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i powstanie „Solidarno ci”, poezja Nowej Fali, rzeczywisto  metaforyzowana;
okres od stanu wojennego do suwerennej Polski (1982–1991), reakcja twórców
na now  sytuacj  polityczn  i odzwierciedlenie stanu wojennego w poezji i prozie.

Podsumowuj c ten krótki przegl d do wiadcze  w nauczaniu literatury pol-
skiej, dochodzimy do wniosku, e potrzebne s  zmiany w programach. S  one
zamkni te w odpowiedzi na nast puj ce pytania: Czy mo na zacz  spotkania
studentów macedo skich z literatur  polsk  w odwrotnej kolejno ci, proponuj c
wiedz  o literaturze wspó czesnej na pierwszym roku, a zostawiaj c literatur
dawn  na koniec edukacji (co zbiega si  w programie studiów z zaj ciami z gra-
matyki historycznej j zyka polskiego)? Jak wype nia  luki w znajomo ci mitolo-
gii greckiej, filozofii i religioznawstwa studentów? Czy mog  to robi  jedynie
wyk adowcy literatury? Czy program nauczania literatury polskiej w ród obco-
krajowców nie powinien si  ró ni  od programu dla Polaków?

Dr Lidia Tanuszewska, Uniwersytet w. w. Cyryla i Metodego w Skopju, Wydzia  Filologiczny
Bla e Koneskiego. Autorka artyku ów z zakresu polsko-macedo skiego j zykoznawstwa porów-
nawczego i teorii przek adu, wspó autorka podr cznika do nauczania j zyka macedo skiego i t u-
maczka literatury polskiej. Przek ady na j zyk macedo ski: Sklepy cynamonowe B. Schulza, Bia a noc
mi o ci G. Herlinga-Grudzi skiego, Prawiek i inne czasy O. Tokarczuk.
W serii Literatura polska w wiecie opublikowa a: Kultowy wymiar odbioru literatury polskiej
w Macedonii. Casus wybranych przek adów (t. 1, Zagadnienia recepcji i odbioru).

T E A C H I N G  P O L I S H  L I T E R A T U R E  T O  S T U D E N T S  O F
P O L I S H S T U D I E S  I N  M A C E D O N I A

The article outlines the problems of teaching Polish literature to foreigners. The subject of a thorough
analysis, are Polish literature programmes taught at the Department of Polish Studies in Skopje. Appar-
ently, teaching Old Polish literature is a problem for the first year students whose language competence is
not sufficient yet. Also, a rather poor knowledge of literary genres, Greek mythology, philosophy and
religious studies creates problems with an analysis of literary work. This is caused by the curricula in
secondary schools. Thus, a question arises if the didactic programmes designed for teaching Polish
literature to foreign students should not vary from traditional curricula prepared for Poles.





RÓ NE RODZAJE OBECNO CI





M A G O R Z A T A  A N N A  P A C K A L É N  P A R K M A N

U n i w e r s y t e t  w  U p p s a l i

RÓ N E  O B E C N O C I  L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J
W S Z W E C J I

ZATYTU OWA AM NINIEJSZY ARTYKU RÓ NE OBECNO CI LITERATURY POLSKIEJ
w Szwecji, cho  tytu Ró ne literackie wymiary polsko ci obecnej w Szwecji by -
by zapewne bardziej adekwatny do tre ci moich refleksji. Wiadomo, e polskie
utwory literackie, które ukazywa y si  w przek adach w Szwecji, kszta towa y
wizerunek Polski i Polaków: przez wiele lat na poj cie Szwedów o Polsce wp y-
wa  obraz literatury i kultury polskiej w roli moralnego przewodnika w warun-
kach ideologicznej niewoli.

Trudno przeceni  kluczow  rol  i wag  przek adów literatury pi knej w przybli a-
niu szwedzkiej spo eczno ci wizerunku polskiej kultury i „polsko ci”. Je li chodzi
o wybór t umaczonych utworów, mo na wyró ni  w ród nich dwie grupy. Jedn
z nich tworzy literatura powojenna starszej generacji, a wi c utwory pisarzy takich,
jak m.in.: Tadeusz Ró ewicz, Zbigniew Herbert, Czes aw Mi osz, Wis awa Szymbor-
ska, Tadeusz Konwicki, Jerzy Andrzejewski. Drug  grup  reprezentuj  pisarze na-
st pnego pokolenia, z poezji g ównie przedstawiciele Nowej Fali, a w ród nich
w pierwszym rz dzie wiersze Stanis awa Bara czaka, Juliana Kornhausera, Ryszarda
Krynickiego i Adama Zagajewskiego. Z prozy wymieni  mo na przede wszystkim
utwory Hanny Krall, S awomira Mro ka, Stefana Chwina i Ryszarda Kapu ci skiego.
Je li chodzi o poezj , przet umaczono w ostatnich latach sporo wierszy poetów
z generacji najm odszej, debiutuj cej w latach 80. i 90. Ukaza y si  te  niedawno
w Szwecji dwie cenne antologie poezji polskiej, zawieraj ce utwory starszej i m od-
szej generacji poetów1. Jest te  wiele przek adów prozy najnowszej, w tym powie ci
Tomka Tryzny, Andrzeja Stasiuka, Antoniego Libery oraz Olgi Tokarczuk – eby
wymieni  tylko kilka najwa niejszych nazwisk.

1 17 polska poeter, red. I. Grönberg, Stockholm, FIB: s Lyrikklubb, 2003; Jag i första och sista
person. 20 polska kvinnliga poeter, red. I. Grönberg, S. Ingvarsson, Stockholm 2008.
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Ogólnie rzecz bior c, wspó czesn  literatur  polsk  reprezentuje w Szwecji kil-
kudziesi ciu pisarzy. To niema o. Czy jednak oznacza to, e polskim pisarzom
uda o si  zaistnie  na szwedzkim rynku wydawniczo-czytelniczym i zaw adn
wiadomo ci  jego odbiorców? A tak e wp yn  w istotny sposób na ogóln

wiedz  i zrozumienie polskiej to samo ci kulturowej w Szwecji?
Nie odpowiem na to pytanie, nie to jest bowiem celem moich rozwa a . Intere-

suje mnie kwestia: jak jest teraz, tzn. jak reaguj  czytelnicy szwedzcy na wspó -
czesn  poezj  i proz  polsk ? I w jaki sposób (o ile w ogóle) polska literatura
przyczynia si  do weryfikacji czy wzbogacenia wizerunku Polski, nie zawsze dla
tego kraju pochlebnego?

Przemiany polityczne ostatnich lat (w tym oczywi cie przyst pienie Polski do Unii
Europejskiej) powoli wp ywaj  na zniuansowanie obrazu Polski w oczach Szwedów:
stare stereotypy straci y lub powoli trac  racj  bytu. Równie  obraz bogatej i wyrafi-
nowanej kultury wysokiej, w ci g ej walce z „przemoc ”, który na d ugi czas zdomi-
nowa  poj cie Zachodu o literaturze polskiej, ulega powoli weryfikacji. Dzisiejsi
polscy pisarze mog  si  te  wreszcie wyzwoli  od specyficznego „kodu polsko ci”.
Jednocze nie jednak literatura i kultura polska musz  w pewnym sensie wpasowa  si
w kod europejski. Jest to ogromne zadanie i wyzwanie zarówno dla pisarzy, jak i dla
literaturoznawców – i jedni, i drudzy musz  wypracowa  nowe perspektywy nadaw-
cze i odbiorcze, nowe kanony lektur i now  ich interpretacj . Nie mówi c ju  o no-
wych zadaniach dla poezji, tak w ko cu wa nego po rednika w utrwalaniu przez
wieki czy nawet pewnym demonizowaniu „polsko ci” w wiadomo ci narodowej.
Nadal jednak odnosz  cz sto wra enie, e krytycy szwedzcy maj  problemy z usytu-
owaniem najnowszej literatury polskiej w jakim  ogólnym uniwersalnym kontek cie.
Czy to dlatego, e (obym si  myli a) bez politycznego punktu odniesienia Polska jest
dla Szwedów nadal w du ym stopniu niezrozumia a?

Równie  i te pytania traktuj  jako otwarte. Chcia abym bowiem poruszy  tutaj inny
aspekt obecno ci owej ogólnie poj tej „polsko ci”, tzn. pokaza , jak funkcjonuje ona
poza Polsk  i przedstawi  trzy utwory, które – ka dy na swój sposób – odnosz  si  do
tego poj cia. W ostatnich latach ukaza o si  w Szwecji sporo ksi ek w taki czy inny
sposób poruszaj cych tematyk  polsk . Jeszcze niedawno zaliczyliby my je do tzw.
„literatury emigracyjnej”. Co jednak ukrywa si  dzi  pod tym okre leniem?

Literatura emigracyjna przez ca e dziesi ciolecia stanowi a zarówno przeciw-
wag , jak te  uzupe nienie literatury krajowej. Dzisiaj – wraz ze zmianami poli-
tycznymi w pa stwach by ego bloku komunistycznego – sytuacja wygl da zupe -
nie inaczej. Literatura emigracyjna postrada a swój specyficzny status, wiele za
z utworów powsta ych poza krajem straci o na sile oddzia ywania w momencie,
kiedy znikn  negatywny punkt odniesienia, z my l  o którym je pisano. Podob-
nie te  honorowe szwedzkie okre lenie „exilförfattare” (‘pisarz na wygnaniu’)
czy w ogóle s owo „uchod ca” straci o (przynajmniej je li chodzi o Polsk ) swój



MA GORZATA ANNA PACKALÉN PARKMAN: Ró ne obecno ci literatury polskiej…     375

punkt odniesienia. Dzisiejszy rodzaj emigracji z Polski, zw aszcza w dobie jej
przynale no ci do krajów Unii Europejskiej, mo emy raczej okre li  bardziej
jako emigracj  „zarobkow ” lub „egzystencjaln ”, zw aszcza kiedy mobilno
geograficzna staje si  cech  ca ego m odego pokolenia.

Czy jednak zbli enie krajów oznacza automatycznie zatarcie granic kulturo-
wych mi dzy nimi? Czy oznacza te  zniesienie, czy zminimalizowanie proble-
mów zwi zanych z okre leniem w asnej to samo ci i przynale no ci kulturowej?
Czy oznacza w ko cu, e tematyka emigracyjna zosta a wyczerpana i e literatura
tego typu bardziej dzi  interesuje badaczy literatury ni  czytelników?

Te i wiele podobnych pyta  nasuwa o mi si , kiedy czyta am powie  Katarzy-
ny Tubylewicz pt. W asne miejsca2. Autorka ksi ki jest z zawodu dziennikark ,
pisark  i t umaczk , z pochodzenia Polk , cho  od dawna mieszka w Sztokhol-
mie. Od kilku lat piastuje te  stanowisko dyrektora Instytutu Polskiego w Sztok-
holmie, a wi c jednostki promuj cej Polsk  w tym kraju.

Akcja powie ci Katarzyny Tubylewicz przebiega jak gdyby dwutorowo: jedna
z g ównych postaci utworu, m ody m czyzna o imieniu Pawe , urodzony i wycho-
wany w Szwecji przez matk  Polk  i ojca Szweda, przebywa cz sto, w zwi zku ze
swoj  prac , w obu krajach. Sytuacja ta zmusza go do konfrontacji obrazu Polski
przekazanej mu w okresie dorastania przez matk  z wizerunkiem Polski wspó cze-
snej, jak równie  do konfrontacji obu swoich duchowo-kulturowych spu cizn:
szwedzkiej i – w jakim  stopniu obecnej – polskiej. Konfrontacja ta przebiega niejako
równolegle z odczytywaniem przez niego znalezionego po mierci matki Marianny
jej pami tnika, w którym zawarte s  zwierzenia i refleksje dotycz ce problemów
z zaaklimatyzowaniem si , w sensie dos ownym i przeno nym, w obcym kraju.

Kolejny, trzeci w tek powie ci, to opis rozterek duchowych i borykania si
z codzienno ci  m odej kobiety w Polsce, Dominiki, samotnej matki sze ciolet-
niego syna Kajtka. Samotnej w tym sensie, e pozbawionej pomocy ojca Kajtka,
otoczonej jednak z nawi zk  trosk  i pomoc  swoich rodziców. Mieszkaj c
z synem w ich warszawskim domu, trudno Dominice uwolni  si  od nadopieku -
czej, wr cz toksycznej matki El biety.

Mo na by zapyta , co stanowi wspólny mianownik tych trzech równolegle
przebiegaj cych i nieustannie krzy uj cych si  w tków oraz losów literackich
postaci? Odpowied  nasuwa si  sama w trakcie lektury: jest to problem emigracji,
zarówno tej tzw. zewn trznej, spowodowanej konieczno ci  zmiany ojczystego
kraju na kraj osiedlenia, jak i wewn trznej, niezale nie od miejsca zamieszkania,
narzuconej czy to przez ró ne czynniki obiektywne, czy te  spowodowane nie-
przystawaniem rzeczywisto ci realnej do oczekiwa  lub marze  danej jednostki.

„Emigracja” i „uchod ca” to s owa-klucze ksi ki W asne miejsca. Katarzyna
Tubylewicz w subtelnie dyskretny, a jednocze nie zdradzaj cy du  znajomo

2 K. Tubylewicz, W asne miejsca, Warszawa, Santorski & Co., 2005.
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rzeczy, sposób podejmuje problem to samo ci zarówno pierwszej, jak i – co wa ne
– drugiej generacji imigrantów. Nie bez znaczenia jest tu fakt, e s  to problemy imi-
grantów z „niew a ciwego” kraju – nie trzeba chyba przypomina , e Polska, podob-
nie jak inne kraje zaliczane jeszcze do niedawna do tzw. „demoludów”, nie zajmuje
zbyt wysokiego miejsca w hierarchii spo ecznej pa stw zachodnioeuropejskich. Istot-
ny jest te  inny aspekt: dla dziecka urodzonego w Szwecji, jednak e maj cego
szwedzko-polskich rodziców, problem identyfikacji jest niejednokrotnie równie aktu-
alny, co dla dziecka drugiej generacji sensu stricto, tzn. takiego, którego oboje rodzice
s  imigrantami. Narzucona niejako konieczno  przebywania – czy si  chce, czy nie –
mi dzy dwiema kulturami, utrudnia nierzadko ycie, ale te  na pewno wzbogaca je
o dodatkowy cenny wymiar natury egzystencjalnej.

Oto refleksje bohatera na ten temat, pojawiaj ce si  za ka dym razem, kiedy
przyje d a on do Polski:

W tej chwili znajduj  si  w strefie ‘pomi dzy’. Pomi dzy Sztokholmem a Warszaw . Pomi -
dzy swoim dawnym, szwedzkim ‘ja’ i tera niejszym – polskim, a raczej – warszawskim. To cie-
kawe, e zmiana kraju i rodowiska mo e sprawi , e cz owiek staje si  kim  nowym. Niby ta-
kim samym, ale przecie  maj cym inne zwyczaje, inne powiedzonka, inny sposób mówienia3.

To s owa syna Marianny, Paw a, urodzonego i wychowanego w Szwecji. Co ma
zatem powiedzie  jego matka, która znalaz a si  w Szwecji nie z wa nych powo-
dów politycznych, ale z powodów o wiele l ejszego i jakby – w porównaniu
z tamtymi – banalniejszego kalibru: z powodu mi o ci, czyli „tylko” dlatego, e
zakocha a si  w Szwedzie. Nie mog c by  zaklasyfikowan  do „m czenników
historii”, musia a zadowoli  si  przynale no ci  do „ni szej” (bior c pod uwag
spo eczny status) grupy: „Ja by am on  Szweda – onk ; nale a am do innego
gatunku.”4 Co wi cej – emigracja odziera Mariann  (a z ni  ca e rzesze jej po-
dobnych) nie tylko z kulturowej to samo ci, ale te  odcina od korzeni i od rodzi-
ny, a wi c pozbawia ca ego kulturowo-spo ecznego zaplecza:

Szwecja zabra a mi przyjació , rodziców, wszystkie dalekie kuzynki, stryjków, s siadki – te,
które by y od zawsze, od pocz tku, prawie jak rodzina. Swojski t umek ciep ych, bezceremo-
nialnych ludzi; mogli irytowa , ale byli bezpiecznie pojmowalni, mo liwi do przewidzenia5.

Jednocze nie autorka bardzo trafnie oddaje powolny i pozornie niewidoczny,
acz nie mniej przez to nieub agany proces oddalania si  od w asnego kraju: „Nie
zauwa y am, kiedy Polska przesta a by  moim domem”6 – wyznaje szczerze
matka Paw a w swoim prowadzonym w tajemnicy przed rodzin  pami tniku.

3 K. Tubylewicz, W asne miejsca…, s. 40.
4 Tam e, s. 43.
5 Tam e, s. 42.
6 Tam e, s. 185.
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Wymowna i symboliczna jest scena, kiedy Marianna stwierdza z ca wiado-
mo ci  swojej ni szo ci jako obywatelki drugiej kategorii w szwedzkim „kraju
dobrobytu”, jednocze nie za  z poczuciem dumy (acz nie bez szczypty autoironii)
odno nie identyfikacji z w asn , polsk  kultur : „Czasami czu am si  jak skrom-
ny, ceramiczny koralik nanizany przez pomy k  na sznur z perfekcyjnie kszta t-
nymi, ch odnymi w dotyku per ami”7.

W powie ci Katarzyny Tubylewicz refleksje dotycz ce emigracji zajmuj  wiele
miejsca, bo te , jak czytamy:

podstawowa ró nica pomi dzy podró  a wyjazdem polega na tym, e podró  pozwala nam
uwierzy  […], e istniej  takie miejsca, gdzie niemo liwe s  pora ki. Miejsca, które umo liwi-
yby nam pozbycie si  raz na zawsze ci aru, znieczuli y, kaza y si  skupi  na ka dej minucie

istnienia. […] Emigracja jest odwrotno ci  podró y. Destylatem z realno ci. Ka de miejsce,
w którym znajduje si  emigrant, pe ne jest zadrapa , otar , stanów zapalnych8.

Jednak e problem emigracji – w szerszym i symbolicznym tego s owa znacze-
niu – mo e w równie du ym stopniu dotyczy  cz owieka, który na krok nie ruszy
si  ze swojego kraju. Tubylewicz podejmuje ow  kwesti  – spraw  tzw. „emigra-
cji wewn trznej” – niejako równolegle do tematyki uchod czej. Mieszkaj ca
w Polsce Dominika, kobieta nowej generacji, na pozór obdarzona mo liwo ciami,
jakich nie mia y poprzednie pokolenia kobiet, czuje si  nieszcz liwa i zawie-
dziona w swych yciowych ambicjach i nadziejach. Spe nia si  jedynie w mi o ci
do synka, ale te  nie do ko ca: brakuje jej odwagi, by wyprowadzi  si  z dziec-
kiem od rodziców i wzi  swój i syna los we w asne r ce.

Autorka porusza te  inn  wa n  spraw : problem j zyka, pojmowanego zarów-
no jako rodek komunikacji, jak te  czynnik wyznaczaj cy granic  mi dzy lud -
mi. Ale równie  okre laj cy to samo  jednostki i wp ywaj cy na jej wizerunek
w oczach innych. „Granice mego j zyka wyznaczaj  granice mego wiata” –
g osi jedna z najs awniejszych maksym filozofa Ludwiga Wittgensteina z jego
dzie a Tractatus Logico-Philosophicus. Czyli inaczej, trawestuj c z kolei polskie
powiedzenie, mo na rzec: „jak mnie s ysz , tak mnie widz  i odbieraj ”. Opano-
wanie j zyka kraju osiedlenia, a przede wszystkim jego „j zyka spo ecznego”, tzn.
j zyka zachowa  spo ecznych i kulturowych, jest niezb dnym, ale te  i najtrudniej-
szym momentem w yciu imigranta. Jeszcze wi kszy problem pojawia si  w momen-
cie, kiedy na wiat przychodz  dzieci: w jakim j zyku ma si  do nich zwraca  rodzic
cudzoziemiec? Problem ten jak e trafnie ilustruje wypowied  Marianny:

Kto powiedzia , e wiat musi by  tylko jeden? Dwa wiaty maj  siebie, a wi c s  mniej samotne.
Tylko e w mojej duszy, sercu czy g owie […] panowa  zam t. Dwa wiaty w stanie nieustaj cej woj-

7 Tam e, s. 120.
8 Tam e, s. 201–202.
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ny. Kiedy bawili my si  na pobliskim placu zabaw, czu am si  obco i nienaturalnie, mówi c do
Paw a po szwedzku, i jeszcze bardziej obco i nie na miejscu, kiedy rozmawia am z nim po polsku9.

Z kolei dla Paw a owo rozszczepienie wiata na dwa j zyki by o jedyn  mo li-
w  do zaakceptowania rzeczywisto ci , podstaw  jego poczucia to samo ci:
„W jego g owie szwedzki i polski uzupe niaj  si ; pozbawiony jednego z nich,
straci by wa ny kawa ek siebie”10.

Katarzyna Tubylewicz stawia w swej powie ci wa ne pytanie: czy mo liwe jest
zachowanie to samo ci narodowej i pozostania wiernym samemu sobie i w asnej
kulturze, przebywaj c na co dzie  w rzeczywisto ci i kulturze obcej? I jak ma si
sprawa owej kulturowej to samo ci w przypadku nast pnego pokolenia imigran-
tów? Jak mówi Marianna:

Wstyd przyzna , ale znajduj  pocieszenie w u wiadomieniu sobie, e nawet mieszkaniec
Parnasu staje si  na emigracji wyrwanym z kontekstu kosmit  i tak jak inni wygna cy skazany
jest na walk  o to, by by  kim  wi cej ni  tylko walcz cym z pu apkami j zyka obcego11.

Jednocze nie, co wa ne w tym kontek cie, g ówn  postaci  tej powie ci jest w a-
nie kobieta emigrantka, skazana z za o enia i tradycji na bycie w cieniu – m a czy

m czyzn w ogóle – bo warto pami ta , e o problemach emigracji pisali w Polsce
niemal zawsze m czy ni. W historii literatury polskiej nie mamy te  literackiego
odpowiednika kobiety emigrantki na podobie stwo tej, jaka istnieje w literaturze
szwedzkiej, mianowicie Krystyny, ony Oskara, bohaterki tetralogii powie ciowej
Emigranci Vilhelma Moberga (jak te  i filmu pod tym samym tytu em).

Katarzyna Tubylewicz mówi zatem w imieniu setek tysi cy kobiet emigrantek,
wydobywaj c z cienia wszystkie matki, ony i inne anonimowe kobiece postacie,
które równie  – za Mariann  – mog yby powiedzie :

Codziennie rozpadam si  na miliardy cz stek. Jestem jedn  z tych kobiet. Niem  emi-
grantk . Pozbawiona wyra nego kontekstu historycznego zmiana adresu. O takich kobietach
jak ja nie pisze si  wierszy. Moje wyrobione przez lata przekonanie, e nie jestem st d, […]
nie zape ni stron ksi ek. Notatki schowane g boko w szufladzie. Tylko tyle12.

Ksi ka Katarzyny Tubylewicz powsta a w Szwecji, jednak e napisana jest po
polsku i wydana w Polsce, przez co zwraca si  jakby automatycznie do czytelnika
polskiego. Ale nawet je li trudno by oby autork  ksi ki okre li  dzi  mianem
„pisarki na wygnaniu”, pozostaje ona (nawet gdyby ksi ka doczeka a si  wyda-
nia szwedzkiego) w szwedzkiej wiadomo ci ogó u zawsze – podobnie jak to jest
w przypadku innych cudzoziemców – imigrantem.

9 Tam e, s. 52.
10 Tam e, s. 120.
11 Tam e, s. 214.
12 Tam e, s. 216.
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Nie atwo bowiem zmy  z siebie pi tno „imigranta”. Nie wystarczy nawet, jak
mo na by si  by o spodziewa , pisa  po szwedzku i mieszka  w granicach tego
pa stwa. Wymownym tego przyk adem jest pisarz Zbigniew Kuklarz. Przed kil-
koma laty debiutowa  on powie ci  pt. Hjälp jag heter Zbigniew (Na pomoc!
Nazywam si  Zbigniew)13, wydan  de facto w tym samym roku, co powie  Kata-
rzyny Tubylewicz. W tej napisanej i wydanej w Szwecji i po szwedzku ksi ce
pisarz daje sugestywny obraz zderzenia si  dwóch to samo ci kulturowych: polskiej i
szwedzkiej. Mimo e Kuklarz wychowa  si  w Szwecji, w ka dej niemal recenzji
podkre lano jego emigranckie (czyli polskie) pochodzenie.

G ówn  postaci  ksi ki Kuklarza (nazwisko to pseudonim autora) jest swoiste al-
ter ego pisarza, a wi c Zbigniew Kuklarz, m ody cz owiek urodzony w Szwecji.
Oboje rodzice s  Polakami, ale ich syn usi uje znale  swoje miejsce w kraju, jakby
nie by o, swego urodzenia. Jednak e kiedy rodzice s  imigrantami i syn obdarzony
jest nazwiskiem nie tylko trudnym do wymówienia dla Szwedów, ale ponadto nasu-
waj cym skojarzenia z wulgarnym s owem okre laj cym m ski cz onek, sytuacja nie
jest atwa. Stara si , podobnie jak dzieci innych imigrantów, ukrywa  swoje polskie
pochodzenie. Wstydzi si  z powodu kulawego szwedzkiego rodziców i rzucaj cej si
w oczy odmienno ci zachowa  swego najbli szego otoczenia.

Akcja utworu rozgrywa si  wokó  przyj cia z okazji urodzin starszej siostry Zbi-
gniewa. W jednym z rachitycznych szeregowców w Haninge, podmiejskiej dzielnicy
Sztokholmu, zamieszka ej w du ej cz ci przez imigrantów, gdzie rodzina Kuklarzy
obchodzi uroczy cie urodziny 40-letniej Agnieszki, leje si ubrówka i k bi si  masa
doros ych plus pies rottweiler, pi  kotów, dwa warany i trójka pryszczatych nastolat-
ków. A tak e przyby a z tej okazji z Polski krewna Hanka, która zabawia wszystkich
nieustannym przytaczaniem dowcipów z serii „Przychodzi baba do lekarza” (w wi k-
szo ci, nawet w t umaczeniu, zupe nie niezrozumia ych dla Szwedów). Przyj cie,
wraz z post puj c  konsumpcj  alkoholu, przeradza si  szybko w prawdziw  polsk
fars  – oczywi cie je li patrze  na to oczami przeci tnego Szweda. Jeden z polskich
(podkre lam ten fakt) recenzentów porówna  ksi k  Kuklarza do Wesela Wyspia -
skiego, oczywi cie w ironicznej intencji, dodaj c sarkastycznie: „cho  nie jestem
pewien, czy Kuklarz wie, kto to Wyspia ski”14.

Recenzje zamieszka ych w Szwecji polskich krytyków by y bez wyj tku druzgoc -
ce. W przeciwie stwie do recenzji szwedzkich. Pomijaj c ju  znamienny fakt, e
ksi ka zosta a wydana przez jedno z najbardziej presti owych wydawnictw szwedz-
kich, wydawnictwo Bonniersa, reakcje szwedzkich krytyków by y bardzo pozytywne,
by nie powiedzie  wr cz entuzjastyczne. W jednym z najbardziej licz cych si  i opi-
niotwórczych dzienników szwedzkich, sztokholmskiej „Svenska Dagbladet” opubliko-
wano recenzj  czo owego krytyka szwedzkiego, Erika Löfvendahla, który pisze m.in.:

13 Z. Kuklarz, Hjälp jag heter Zbigniew, Stockholm, Albert Bonniers, 2005.
14 K. Mazowski, Zbigniew i inni nasi szwedzcy synowie, „Relacje” (Stockholm) 2005, nr 11.
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Wbrew temu, co mo na by s dzi , ludzie maj cy nieskomplikowany stosunek do j zyka,
rzadko staj  si  pisarzami. Najlepsi pisarze to mo e w a nie ci, którzy próbuj  zmierzy  si
z czym , co jest im cz ciowo obce. Zbigniew Kuklarz twierdzi, e warunki, w których wy-
rasta , przyczyni y si  do jego j zykowego kalectwa, ale humorystyczne opisy stosunku do
j zyka, szczególnie w przypadku jego ojca, wskazuj  na co  zupe nie przeciwnego15.

Có , Tata-Prostata – jak to syn nazywa ojca z powodu (za egnanego na szcz cie)
raka prostaty – boryka si  nieustannie z j zykiem szwedzkim, doprowadzaj c niejed-
nokrotnie do sytuacji, w których m ody Zbigniew bez wahania wypar by si , gdyby
móg , rodzonego ojca i nie tylko jego. Opisy cz onków rodziny i ca ego polskiego
rodowiska nie s  zbyt pochlebne dla Polski i Polaków. Oto par  przyk adów16:

[…] papieros miesza si  w jej ustach z oparami kiszonej kapusty i tworzy charakterystyczny
polski oddech17.

Polacy – kocham wrzuca  ich wszystkich do jednego worka – s  niez ymi hipokrytami.
Chodz  do ko cio a w niedziel , chlej  jak Rosjanie, spowiadaj  si , opowiadaj  spro ne ka-
wa y, spowiadaj  si , filozofuj , jak najlepiej oszuka  innych na pieni dze, spowiadaj  si ,
ogl daj  filmy porno w telewizorze, na którym stoi oprawiona fotografia ukochanego papie-
a. Spowiadaj  si 18.

Jest tak piekielnie du o Polaków, którzy nie robi  nic innego, tylko t skni  ca y czas do
domu. Wracajcie z powrotem, je eli tak cholernie si  tu le czujecie. Do katolickiego raju.
[…]. Do kultury, która stoi na o wiele wy szym poziomie ni  w analfabetycznej Szwecji. Do
Chopina, Curie i Wa sy. Spadajcie st d. Zje d ajcie st d w diab y!19

Ze wzgórza prze wituje moja stara szko a i jedna z ma ych klas, w której odbywa a si  na-
uka j zyka domowego […]. Pokój dla upo ledzonych intelektualnie. No bo jaka to przyjem-
no  uczy  si  j zyka domowego, kiedy ca e ycie polega o na tym, eby si  jak najbardziej
zeszwedzi ? […] Polski to by a kara. Nie wiem, ile razy b aga em mam , a eby nie musie
i  na to g… Czyta em g o no narodowy epos Pan Tadeusz… a  zadzwoni  dzwonek i ycie
stawa o si  znowu wietlane. Cholerna Polska20.

Jak mo na si  domy li , niemal ca e rodowisko polonijne pot pi o Zbigniewa
Kuklarza. Ksi k  odebrano jako szkalowanie ojczyzny i wizerunku kraju i Pola-
ków – i tych w Polsce, i tych w Szwecji. Negatywne emocje wzbudzi a nawet
utrzymana w kolorach flagi polskiej ok adka ksi ki, w dodatku z or em w koro-
nie na czo owym miejscu, co uznano za profanacj  ojczystego god a. Polska
recenzentka Dana Platter pisa a oburzona:

15 E. Löfvendahl, Debutant med utanförskapets dubbla blick, „Svenska Dagbladet”, 12.08.2005
[t um. moje – M.A.P.P.].

16 Korzystam tu cz ciowo z przek adu D. Platter w: Alergia na polsko , „Relacje Online”
(2005.08.22).

17 Z. Kuklarz, Hjälp…, s. 9.
18 Tam e, s. 32.
19 Tam e, s. 41.
20 Tam e, s. 99–100.
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Polskie symbole narodowe, drogie sercu ka dego (?) rodaka zosta y zbrukane i u yte do
legitymowania poni aj cego obrazu Polaków. Za polsk  flag  gin y pokolenia Polaków nie
po to, eby j  bezcze ci !21

Zarzucono autorowi dorzucenie kolejnej cegie ki do wszystkich ju  istniej -
cych pejoratywnych stereotypów na temat polskich uchod ców, stereotypów
powielanych tu – co gorsza – przez syna polskiego imigranta. A przecie  nieca e
dwa lata wcze niej Tadeusz Nowakowski, redaktor naczelny sztokholmskiej
polonijnej gazety „Nowa Gazeta Polska”, pisa  w artykule pt. Polski wstyd:

Rzadko kiedy Polak chce za granic  mieszka  ko o drugiego Polaka. […] Polak Polakowi
robi z  opini , a najgorzej gdy kto  pomyli nas z Polakami z Kraju! A przecie  MY i ONI to
dwie ró ne nacje. Ta lepsza cz  – mówi  ci na emigracji – ju  dawno wyjecha a z Polski,
by robi  karier  za granic ; ci gorsi zostali w Kraju. W Polsce mówi  to samo… tylko od-
wrotnie: PRAWDZIWI Polacy zostali w Kraju. […] Przesada? Stereotypy? Mo e. Kto  kie-
dy  napisa , e mity i obiegowe prawdy, powtarzane w niesko czono  bana y, to cz  na-
szej codzienno ci. I w a nie gdzie  pomi dzy mitem a prawd  toczy si  nasze szwedzkie
emigracyjne ycie…22

Dziwne, e na ten artyku  jako  nikt nie zareagowa . Mo e dlatego, e pisa  go
Polak o Polakach, w dodatku po polsku i dla Polaków? Có  z tego, e w Szwecji.
Ksi ka Kuklarza natomiast, ods aniaj ca ca e spektrum problemów zwi zanych
z to samo ci  i polsko ci  pojmowan  poza Polsk  bardziej jako balast ni  bo-
gactwo, poruszy a wszystkich polskich emigrantów do ywego. Nale y pami ta ,
e wybrane tu dla potrzeb zilustrowania niniejszych refleksji przyk ady s  wy-

rwane niejako z kontekstu, przez co nie oddaj , rzecz jasna, temu utworowi spra-
wiedliwo ci. Jest to bowiem ksi ka – wbrew pozorom i groteskowej zawarto ci
– w du ym stopniu tragiczna. Ods ania nie tylko problem z to samo ci  drugiej
generacji emigrantów, ale przede wszystkim grupy ich rodziców, których warto ci
i kody kulturowe nie przystaj  do nowej rzeczywisto ci, co wi cej, staj  si
obiektem pogardy i wr cz niech ci ich urodzonych i wychowanych w innym
kraju dzieci. Bóg, honor, ojczyzna nie maj  tutaj miejsca bytu czy zbytu, wypa-
daj  – na tle innej kultury i spo ecznych regu  – wr cz groteskowo. To w a nie
ukazuje Kuklarz w swojej ksi ce i fakt ten podchwycili niemal wszyscy szwedz-
cy recenzenci, by  mo e w a nie dlatego, e pozbawieni s  oni ca ego polskiego
balastu emocjonalnego. Jak to trafnie okre li  cytowany wcze niej szwedzki re-
cenzent Erik Löfvendahl:

Przyj cie dla Agnieszki, siostry Zbigniewa, tworzy niejako miejsce laboratoryjnego stu-
dium, które potrzebne jest pisarzowi po to, aby móg  on wzi  pod lup , a niekiedy nawet
pod mikroskop […] polskie cechy narodowe. Mamy tu do czynienia z kolektywem ró nych

21 D. Platter, Alergia na polsko …
22 T. Nowakowski, Polski wstyd, „Nowa Gazeta Polska” 2003, nr 9.
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indiwiduum, które [pisarz] na przemian darzy to mi o ci , to pogard . I od których sam chce
zarówno si  zdystansowa , jak i do nich przynale e 23.

W ostatnich latach ukaza o si  wi cej utworów, opartych na w tkach autobio-
graficznych, których autorzy dziel  si  swymi emigracyjnymi prze yciami, jak
cho by wydana dwa lata temu antologia poezji trojga polskich poetów starszej
generacji, od kilkudziesi ciu lat zamieszka ych w Szwecji: El biety cibor-
-Achenbach, Eugeniusza Wi niewskiego i Aleksandra Zorkrota, pt. Nostalgia-
-Nostalgi (2007)24. Tomik wydany jest jednocze nie po polsku i szwedzku, ude-
rza te  symboliczna wymowa ok adki: morze, jak mo na si  domy la , Ba tyk
i stoj ca na brzegu, zapatrzona w dal, posta . Obraz bardzo sugestywny, przywo-
dz cy na my l t sknot  za czym , co znajduje si  gdzie  hen za horyzontem.
Równie wymowny jest ty  ok adki, prezentuj cy ten sam widok morskiej dali,
tym razem jednak oprawiony w ramk : czy by obraz czego , co zastyg o? I co
jawi si  ju  tylko jako pewien powracaj cy w my lach, snach czy marzeniach
wizerunek czego  nieodwo alnie utraconego, obramowanego jednak na zawsze
wspomnieniami?

Nie ulega w tpliwo ci, e to w a nie nostalgia jest motywem przewodnim to-
mu wierszy. Jednym z bezustannie powracaj cych w tych wierszach w tków jest
motyw emigracji i osamotnienia. Nostalgia i t sknota za utraconym (czy porzu-
conym) krajem jest, jak wida , nieod czn  cz ci  losu emigranta. Pisze poetka
El bieta cibor-Achenbach:

Wci  mi si  zdaje, e powróc
do gniazda mojego
tam nad Wis  star .
Usi d  pod wierzb 25

Podobne motywy znajdujemy w poezji pozosta ych poetów tego tomiku: obraz
Wis y i wierzb (w domy le p acz cych), owe jak e symbolicznie nacechowane
polskie motywy narodowe, stanowi  lejtmotyw wierszy wszystkich tych trojga
poetów, jak np. w wierszu Eugeniusza Wi niewskiego:

y  – to znaczy
przy drodze si , gdzie wierzby zielone.
Gdzie w rowach kacze ce wiosn  si  z oc ,
gdzie ciany cha up wie o bielone,
a na kach bociany klekoc 26

23 E. Löfvendahl, Debutant… [t um. moje – M.A.P.P.].
24 E. cibor-Achenbach, E. Wi niewski, A. Zorkrot, Nostalgia-Nostalgi, Sandomierz, Polska Fö-

rfattarnas Förening i Sverige, 2007, t um./övers. S. Ahlgren.
25 Nostalgia…, s. 14. Wiele z wierszy zawartych w antologii nie ma tytu u, podaj  wi c przy cyto-

waniu poszczególnych ich fragmentów tylko numer strony.
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„Kacze ce”, „wierzby”, „ ciany cha up wie o bielone”, „bociany” – trudno
o wi cej skoncentrowanej polsko ci. Motyw nostalgii przepe niony jest ponadto
symbolami podkre laj cymi poczucie wyobcowania spo ecznego emigranta –
zarówno w starym kraju, jak i w nowym:

Mo e ju  nigdy nie wróc  tam,
gdzie wierzby k aniaj  si  dobrej rzece.
Tu samotny w ród obcych,
tam w ród swoich sam.
W wiecznej t sknocie i ci g ej ucieczce.27

Nostalgia emigranta znajduje, jak widzimy, uj cie w pe nych nastroju wier-
szach opiewaj cych „star ” ojczyzn . Nic w tym dziwnego, aspekt ten jest stale
obecny w yciu wszystkich emigrantów, niezale nie od epoki i narodowo ci.
Wydaje si  zatem naturalne, e wspomnienia zwi zane z ojczystymi stronami
zajmuj  tak wiele miejsca w yciu duchowym emigrantów i e towarzyszy im
t sknota i nierzadko nostalgiczny smutek. Droga emigranta jest d uga i zawi a,
pe na ponadto problemów pojawiaj cych si  przy zetkni ciu z inn  spo eczno ci
i kultur . Efekty tej mudnej drogi wida  dopiero po latach, kiedy to kraj, do
którego emigrant przyby , staje si  w najlepszym przypadku jego drug  ojczyzn .
Równie  ten aspekt poruszany jest w antologii. Druga ojczyzna, Szwecja, jest
w tych wierszach obecna na równi z ojczyzn  „star ”, inaczej mówi c – obie te
rzeczywisto ci, polska i szwedzka, nieustannie ze sob  wspó graj . A jednak, co
charakterystyczne w tym kontek cie, mimo polsko-szwedzkiej szaty j zykowej
antologi  nie zainteresowa  si  do tej pory aden ze szwedzkich recenzentów.

Wracaj c do problemu obecno ci literatury polskiej, a tym samym wizerunku
polsko ci, jaki wy ania si  z dost pnych na rynku szwedzkim utworów dotycz -
cych Polski, mo na powiedzie , e z jednej strony mamy t umaczone na szwedz-
ki utwory powsta e w Polce, w których sprawy to samo ci czy przynale no ci do
polskiej kultury s  jakby poza dyskusj , z drugiej strony utwory powstaj ce poza
Polsk , ukazuj ce ow  polsko  i zwi zane z ni  problemy niejako z zewn trz.
St d te  albo owiane s  nostalgicznym smutkiem, albo – jak w ksi ce Katarzyny
Tubylewicz – pe ne s  refleksji na temat trudno ci zwi zanych z przynale no ci
i prób  oddania sprawiedliwo ci obu kulturom, albo te  – jak w powie ci Zbi-
gniewa Kuklarza – nieub aganie pokazuj , jak owa ho ubiona przez pierwsz
generacj  imigrantów polsko  mo e by  odbierana przez kolejne, urodzone ju
w Szwecji, pokolenie. A tak e przez samych Szwedów.

Jak wida  – poj cie polsko ci jest p ynne i trudne w dzisiejszych czasach do
zdefiniowania. Nara aj c si  na zarzut prowokacji, zapytam, kto ma, e tak to

26 Tam e, s. 120.
27 Tam e, s. 126. (Wiersz E. Wi niewskiego).
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okre l , monopol na ow  „polsko ”, w dos ownym i przeno nym znaczeniu tego
poj cia? Czy Polacy w Polsce, czy te  mo e w a nie ci poza Polsk , pozbawieni
co prawda naturalnego kontekstu, za to konserwuj cy z nostalgiczno-
-sentymentalnych wzgl dów polskie symbole narodowe? Lub – przeciwnie –
maj cy do nich dystans obcy rodakom w kraju? Która zatem literatura – krajowa
czy emigracyjna – ma wi ksz  si  przebicia w kreowaniu wizerunku polsko ci?

Badania socjologiczne przeprowadzone niedawno w Szwecji w ród Szwedów
oraz wielu grup imigrantów pokazuj , e pod wieloma wzgl dami Polacy s
postrzegani bardziej obco czy wr cz negatywnie ni  inne grupy narodowo ciowe.
Trudno si  dziwi  rezultatom tych bada . Utwory np. Olgi Tokarczuk czy innych
wspó czesnych pisarzy czyta ma a garstka szwedzkich czytelników. Na co dzie
przewa a niestety w dalszym ci gu wizerunek Polski niezbyt dla niej pochlebny.
Polak kojarzy si  wi kszo ci Szwedom z pracuj cym na czarno robotnikiem
sezonowym czy sprz taczk . Mo na zatem po cz ci zrozumie  negatywn  reak-
cj  szwedzkiej Polonii na ksi k  Zbigniewa Kuklarza i zaprezentowany w niej
wizerunek Polaków, potwierdzaj cy wszystkie negatywne stereotypy. Jak pisa
jeden z polskich recenzentów w Szwecji, Krzysztof Mazowski:

Ta ksi ka b dzie si  nam jeszcze odbija  jak czkawka, przez d u szy czas. […] amie ta-
bu. Polacy bowiem wol  by  przedstawiani w literaturze jako dzielni szwole erowie, szar-
uj cy na armaty w w wozie Somosierra, a nie osobniki wymiotuj ce podczas alkoholowej

libacji w etnicznym getcie pod Sztokholmem. […] Co by jednak nie powiedzie  na jej temat
z ego, czy dobrego, to nasuwa si  nieodparty wniosek, e kto  powinien co  takiego napisa ,
aby obudzi  nas z pozornego samozadowolenia28.

Wa ne jest jednak to, e w Szwecji powoli tworzy si  nowy wizerunek Polski:
jako kraju niezale nego politycznie, prawowitego cz onka Unii Europejskiej.
Mo na mie  zatem nadziej , e rozwój polityczny, kulturalny i gospodarczy
przyczyni si  do tego, e stare, acz nadal w Szwecji ywotne i obdarzone nega-
tywnym adunkiem emocjonalnym powiedzenie „polski sejmik”, na okre lenie
ba aganu i ja owo ci dyskusji, przestanie mie  z czasem racj  bytu. By  mo e te
replika jednego z najbardziej znanych szwedzkich skaldów, Carla Michaela
Bellmana (1740–1795), z jego nadal niezwykle popularnej i piewanej w Szwecji
pie ni, mianowicie Co u diab a obchodz  mnie sprawy Polski?, symbolizowa
b dzie ju  niezad ugo wy cznie ducha przesz o ci.

Wiele konfliktów wywodzi si  przecie  z niedostatków interkulturowej kom-
petencji oraz braku wiedzy na temat wzajemnych krajów. Jak ju  podkre la am –
du o si  mówi i pisze o roli i wielkiej wadze przek adów utworów literatury
pi knej w kreowaniu wizerunku Polski, Polaków czy, ogólnie mówi c, kategorii
(a raczej fenomenu) „polsko ci” w innym kraju. Nie zapominajmy jednak o naj-

28 K. Mazowski, Zbigniew i inni nasi szwedzcy synowie…
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wa niejszym: literatura, i ta powsta a w Polsce, i ta pisana na obczy nie, jest
tylko odbiciem rzeczywisto ci, któr  to my sami, Polacy, kreujemy. A cudzo-
ziemcy? Jak nas widz , tak nas pisz …

Prof. dr hab. Ma gorzata Anna Packalén Parkman, kierownik Studiów Polonistycznych w Instytu-
cie Neofilologii (Department of Modern Languages/Slavic) na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja).
Autorka rozpraw z zakresu polskiej literatury wspó czesnej, komparatystyki, gender studies, recepcji
i glottodydaktyki. Najwa niejsze publikacje: Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdzie-
si tych (1987, 1997), praca z zakresu bada  komparatystycznych literatury szwedzkiej i polskiej
Under två kulturers ok (2001). Wspó redaktorka i wspó autorka antologii Swedish-Polish Modernism.
Literature – Language Culture (2003) oraz pracy zbiorowej The New Woman and the Aesthetic Ope-
ning. Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts (2004). Autorka ponad stu hase  dotycz cych
literatury polskiej w szwedzkiej Wielkiej encyklopedii powszechnej (Nationalencyklopedin, 1990–
1999, obecnie równie online) oraz t umaczka literatury szwedzkiej na j zyk polski.
W serii Literatura polska w wiecie opublikowa a: Polsko , europejsko  czy uniwersalizm? Litera-
tura polska w kontek cie szwedzkich kodów kulturowych (t. 1, Zagadnienia recepcji i odbioru) oraz
Dok d zmierzamy? Odczytywanie dwóch rzeczywisto ci przez pryzmat bada  genderowych (t. 2,
W kr gu znawców).

O N  V A R I O U S  F O R M S  O F  L I T E R A R Y  P O L I S H N E S S  I N  S W E D E N

In recent years, numerous literary texts on Polish subjects have been published in Sweden. At one
time, some would have been classified as “émigré literature” and treated as a supplement to works
originally printed in Poland. Today, many texts written outside Poland have lost their special status as
well as their political impact. After 2004, terms such as “writer in exile” or “refugee” became hard to
justify once Poland joined the EU and people began crossing geographical borders and moving freely
within Europe. However, this intensive mobility does not mean that cultural differences among vari-
ous countries have dissolved. In fact, it has thrown the question of individual and national identities
into sharp focus by reinforcing mutual similarities and differences as well as encouraging each nation
to revisit its roots, historical past and collective memory. A lot has been written and said about the role
of belles-lettres (both translations and writings on Polish matters written abroad) in creating an image
of Poland, Poles and generally speaking, the category of Polishness. In this article, the author examines
different forms of this literary phenomenon in order to reveal its diverse nature in Sweden. She does so
by discussing three works, each representing a different category of a broadly-defined Polishness.
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O P R O Z I E  I  P O E Z J I
RO M U A L D A  MI E C Z K O W S K I E G O

– A N I M A T O R A  K U L T U R Y  P O L S K I E J  N A  LI T W I E
1

ROMUALD MIECZKOWSKI, PUBLICYSTA, POETA, ANIMATOR KULTURY – URODZI
si  w 1950 r. w podwile skich Fabianiszkach, b d cych obecnie nowoczesn
dzielnic  sto ecznego Wilna. Ten obywatel litewski polskiego pochodzenia (we-
dle obowi zuj cej na terenach by ego Wielkiego Ksi stwa Litewskiego zasady:
gente Lituanus, natione Polonus2), którego rodzina podj a po wojnie nie atw
decyzj  o pozostaniu na Wile szczy nie, w najnowszym tomie opowiada  pt.
Objazdowe kino3 moc  pami ci i wyobra ni, odwo uj c si  do tradycji Mickiewi-
cza i Mi osza, podnosi rodzinn  wiosk  do rangi „ma ej ojczyzny”4, utraconej raz
na zawsze i wspominanej z nostalgi :

Nasze k opoty rozpocz y si  powa nie od czasu, kiedy wybudowano Fabianiszki. By o to
w drugiej po owie lat osiemdziesi tych. Miejscowi Polacy mówili, e wydziedziczeni zostali

1 Kilka dni po wyg oszeniu podczas cieszy skiej konferencji „Literatura polska w wiecie. Obecno-
ci” referatu po wi conego osobie i twórczo ci Romualda Mieczkowskiego, otrzyma em wiadomo ,
e w dniu 23 czerwca 2009 r. o godz. 17.00, w siedzibie Stowarzyszenia Polska – Wschód odb dzie

si  uroczysto  wr czenia redaktorowi naczelnemu pisma „Znad Wilii” Nagrody Ministra Kultury
i Spu cizny Narodowej RP – przyp. M.B.

2 Powiedzenie to przypomnia  Czes aw Mi osz, jeden z ostatnich obywateli i or downików idei
wielonarodowo ciowego Wielkiego Ksi stwa Litewskiego w literaturze polskiej prze omu XX/XXI
wieku. (Zob. Dwór i okolice, w: Czes awa Mi osza autoportret przekorny, rozmowy przeprowadzi
Aleksander Fiut, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1994, s. 153).

3 R. Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wile skie, Wilno, „Biblioteka »Znad Wi-
lii«” (1), 2007.

4 Poj cie to, które w literaturze polskiej jest odpowiednikiem niemieckiego okre lenia „Heimat”,
ma kilka ekwiwalentów takich, jak: „ ci lejsza ojczyzna”, „domowa ojczyzna”, „bli sza ojczyzna”.
(Zob. J. Olejniczak, Arkadia i ma e ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin – Mi osz, Kraków,
Oficyna Literacka, 1992, s. 158, przypis nr 35).
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specjalnie – w drugiej cz ci Fabianiszek, nowszej – tam, gdzie sta y domki nowo przyby-
ych, jako  nic nikt nie zaprojektowa . Stankiewiczowie, Ko oszewscy, Hrypi scy, Mackie-

wiczowie, Jurewiczowie, Szafranowiczowie, Gulbiccy, Matarewiczowie, no i moja rodzina,
dostali mieszkanka zast pcze w klatkach wie owców w ró nych miejscach. Spotykaj  si
w Kalwarii, dok d nie patrz c na przynale no  do nowych parafii, chodz  siwi i coraz mniej
liczni mieszka cy dawnych Fabianiszek5.

Dla Mieczkowskiego Fabianiszki, ostoja polsko ci na Wile szczy nie, bez-
my lnie zniszczone przez w adz  sowieck  w latach 80. XX w., u kresu panowa-
nia imperium6, to utracona Arkadia – miejsce mlekiem i miodem p yn ce, rajski
ogród, który w pami ci narratora jawi si  jako „kraina dostatku i krasy”:

Przy domu ros o kilka lip. Dwie, bardzo dorodne, tworzy y swymi splataj cymi si  koro-
nami naturaln  bram , latem pe n  zielonej wie o ci i cienia. W pobli u ros y jarz biny
i wiele krzaków bzu, który potem zosta  cz ciowo wykopany na rzecz krzewów bardziej de-
koracyjnych. Ganek obrasta o dzikie wino. Na tyle g sto i szczelnie, e wiatru za tak  os on
nie czu  by o, porusza y si  tylko listki w zielonej kotarze.

5 R. Mieczkowski, Drzewa ojczyste, w: tego , Objazdowe kino…, s. 39–40. Warto w tym miejscu przyto-
czy  znamienn  wypowied  Tomasa Venclovy z pocz tku lat 90. ub. stulecia: „ ywio  polski w Wilnie ju
raczej znika, jest nie wi cej ni  pi tna cie procent Polaków, do tego nie ka dy z nich mówi po polsku.

ywio  polski ocala  dooko a Wilna, a g ównie na po udnie od Wilna, w rejonie Solecznik…” (zob. Rozmo-
wa o Litwie, z Czes awem Mi oszem i Tomasem Venclov  rozmawiaj  Jan B o ski i Jerzy Jarz bski, w: Cz.
Mi osz, Rozmowy polskie 1979–1998, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2006, s. 202). O spo eczno ci
polskiej w Solecznikach pisz  w szkicu Co nam zosta o z dziedzictwa Rzeczypospolitej Jagiellonów?
(relacja z Mi dzynarodowych Spotka  Poetyckich „XV Maj nad Wili ”), „Bielsko- ywieckie Studia
Teologiczne”, tom 9., Bielsko-Bia a 2008, s. 313–324. Notabene, posta  Tomasa Venclovy, litew-
skiego poety-emigranta i przyjaciela Czes awa Mi osza powraca w opowiadaniu Romualda Miecz-
kowskiego pt. W restauracji, gdzie grano jazz. Jego tematem jest nostalgiczny opis kultowej restaura-
cji „Neringa”, w której w latach 60. XX w. skupia o si  niezale ne ycie artystycznego i intelektual-
nego Wilna: „Od lat nie zmieni  si  wystrój wn trz. Dwie sale. Ten sam przeszklony sufit, na cianach
pseudolakowane freski z drewnian  boazeri , troch  wygodniejsze krzes a. Na scenie fortepian.
Dawni bywalcy restauracji, którzy przypadkowo tu zaw druj  w poszukiwaniu swej m odo ci, maj
wra enie, e za chwil  wyjdzie Ganelin, eby przy akompaniamencie swego tria pogra  standardy
jazzowe. Jego popisy oklaskiwa  b dzie Venclova, przebywaj cy go cinnie w Wilnie akurat Brodski,
a wraz z nim ca a ta pstra cyganeria, która stale dawa a drobne apówki od wiernym, eby tu trafi ”.
(R. Mieczkowski, W restauracji, gdzie grano jazz, w: tego , Objazdowe kino…, s. 64).

6 Do obrazu zdewastowanych Fabianiszek z opowiada  Romualda Mieczkowskiego zastosowa
mo na komentarz Czes awa Mi osza wspominaj cego swój pierwszy po ponad pi dziesi ciu latach
powrót do miejsca urodzenia, Szetejni nad Niewia : „Po ród wielu definicji komunizmu by  mo e ta
by aby najbardziej odpowiednia: komunizm to wróg sadów, gdy  znikni cie wiosek i przekszta cenie
terenu doprowadzi y do wyci cia sadów, które kiedy  otacza y ka dy dworek i ka d  wiejsk  cha u-
p ” (zob. Cz. Mi osz, Szcz cie, t um. J. Jarniewicz, w: tego , O podró ach w czasie, Kraków, Znak,
2004, s. 266). Lidia Banowska, która gruntownie zbada a zwi zki poezji Mi osza z twórczo ci  Ada-
ma Mickiewicza, nazywa tak  konfrontacj  idyllicznego wspomnienia z nag  rzeczywisto ci  „bole-
snym sprawdzaniem mitu” (zob. L. Banowska, Mi osz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji, Pozna ,
Wyd. Naukowe UAM, 2005, s. 213).
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By  i sad, najwi kszy w okolicy. Ka da z jab oni, niczym krewna mia a swe imi  – by a
„s odka”, „malinowa”, ale i „dziczka”. Tak samo grusze. liwy nale a y ju  do drzew „bezi-
miennych”, nie mówi c o wi niach. A by y ich niezliczone ilo ci. Ojciec obsadzi  wi niami
dooko a ca e domostwo. Dwa razy do roku wzbudza y one wielki zachwyt – kiedy kwit y
i kiedy dojrzewa y. Po prostu nie nad ano wtedy zbiera  owoce, zapraszano na wi niobranie
krewnych, znajomych, pozwalano przypadkowym ludziom zbiera  je sobie do woli7.

Jednym z symbolicznych w tków, powracaj cym w najnowszym tomie opo-
wiada  Mieczkowskiego, jest powolne umieranie ukochanej jod y – drzewa,
które ros o niegdy  nieopodal rodzinnego domu, a pó niej, kiedy dom wyburzo-
no, sta o si  znakiem wydziedziczenia i zag ady spo eczno ci polskiej na Litwie:

Przewrotny figiel losu sprawi , e po latach zamieszka em obok miejsca, gdzie sta  mój
dom rodzinny, w bloku z widokiem na swe dzieci stwo, przysypane piaskiem, w którym do-
gorywa  sad. […]

Jod a pad a 13 maja 1998 roku. Dzie  przedtem, przeje d aj c obok, pozdrowi em drzewo
– by o ze wszystkich stron podkopane. Przyszed  cios ostateczny. Broni  jod y oznacza o na-
razi  si  na mieszno .

Tak sko czy a si  dawna epoka. Tyle ziemi wywieziono st d chyba i po to, a eby dotrze
do warstw, po których nikt nie st pa . egnam ciebie, jod o. Dzi kuj , e tak d ugo trwa a
jako zielony punkcik na skazanej ziemi8.

Poruszaj cy obraz demityzacji kresowej Arkadii, która – zgodnie z tez  Marii
Janion o wyczerpaniu si  paradygmatu romantycznego w kulturze polskiej9 –

7 R. Mieczkowski, Drzewa ojczyste, w: tego , Objazdowe kino…, s. 38–39. Opis istniej cego przez
wiele lat w Fabianiszkach sadu, zdewastowanego przez w adze sowieckiego Wilna, odwo uje si  do
motywu „ogrodu fruktowego” obecnego w tradycji romantycznej (np. w Panu Tadeuszu Mickiewi-
cza), ale tak e w poezji Mi osza, który jest ideowym spadkobierc  autora epopei (np. w jego wierszu
Bogini, rozpoczynaj cym cykl Litwa, po pi dziesi ciu dwóch latach, z tomu Na brzegu rzeki, Kra-
ków, Znak, 1994). Jak pisze Lidia Banowska: „W swoim wierszu Mi osz odsy a do Józefa Strumi y,
autora „Dziennika Wile skiego”, a konkretnie – do jego Ogrodów pó nocnych, trzytomowego pod-
r cznika po wi conego tytu owym ogrodom, wydanego po raz pierwszy w 1820 roku w Wilnie,
ksi ki w ubieg ym wieku cenionej i popularnej, bo maj cej a  siedem wznowie . […] W obu dzie-
ach – dydaktyczno-naukowym Strumi y i literackim Mickiewicza – przegl daj  si  […] pozosta e

elementy ogrodu-sadu przypomnianego w wierszu Mi osza” (zob. L. Banowska, Mi osz i Mickiewicz.
Poezja wobec tradycji…, s. 209).

8 R. Mieczkowski, mier  jod y, w: tego , Kino objazdowe…, s. 41–42.
9 Tez  o wyczerpaniu „paradygmatu romantycznego” w kulturze polskiej (opisanego dok adnie

w ksi ce Gor czka romantyczna, 1975) Maria Janion postawi a w ksi ce Czy b dziesz wiedzia , co
prze y e  (1996). Warto w tym miejscu przytoczy  fragment wywiadu, jakiego udzieli  Czes aw
Mi osz – na pytanie Katarzyny Janowskiej: „Dzisiaj historia si  powtarza. Maria Janion mówi o ko cu
paradygmatu romantycznego. Czy pan si  zgadza z t  tez , czy bli sza jest panu koncepcja Brzozow-
skiego, który twierdzi , e prze om romantyczny b dzie trwa  d ugie lata?” – Mi osz odpowiedzia :
„Ta druga interpretacja jest mi bli sza” (zob. Mickiewicz wielkim poet  by , z Czes awem Mi oszem
rozmawia Katarzyna Janowska, w: Cz. Mi osz, Rozmowy polskie 1979–1998, Kraków, Wydawnictwo
Literackie, 2006, s. 737).
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traci swoje symboliczne znaczenia i nie o ywia ju  zbiorowej wiadomo ci Pola-
ków, pojawia si  w wierszu Nieostra fotografia Bu haka10 z tomu Nikt nie wo a:

W witrynie ksi garni im. Boles awa Prusa w Warszawie
wyblak a Ostra Brama na przedwojennej fotografii
dyskretn  patyn  sepii przywo uje Wilno
jakby chcia a po cichutku sprawi
eby si  nareszcie lepiej sprzedawa y kresy

Trudno zach ci  tym przechodniów t umy
nie rusz  one do ksi garni zwabione fotografi  Bu haka –
tamte historie wydaj  si  dzi  sko czone i nudne
coraz mniej dziadków i bab
co cieszyliby si  z prezentu w postaci ksi ki
z pami ci  o dawnych latach w których ostro ci nie ma11

Od 1989 r. Romuald Mieczkowski redaguje i wydaje pismo o rodowodzie nie-
podleg o ciowym „Znad Wilii”12. Podstawowym celem tego profesjonalnie przy-
gotowywanego periodyku jest integracja rodowiska inteligencji polskiej na Li-
twie. Od 2000 r. „Znad Wilii” ukazuje si  jako kwartalnik, notabene w szacie
graficznej i formacie przypominaj cym „Zeszyty Literackie”. Na jego amach
redaktor zamieszcza artyku y, a tak e sta e felietony, opatrywane pseudonimem
Tomasz Bo cza.

W 1995 r. Romuald Mieczkowski za o y  wraz z on  Wand  pierwsz  na
Wschodzie Polsk  Galeri  Artystyczn  „Znad Wilii”, która zrzesza wokó  siebie
artystów, Polaków i Litwinów, a tak e twórców innych narodowo ci. W ci gu
pi tnastu lat dzia alno ci Galeria, znajduj ca si  w samym centrum starego Wil-
na, zorganizowa a ponad 350 wystaw na Litwie i zagranic  – w Polsce, Niem-
czech, Szwajcarii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA. Odbywa y si

10 Jan Bu hak (1876–1950) – znany polski artysta fotograf; kierownik Zak adu Fotografii Arty-
stycznej przy Wydziale Sztuk Pi knych Uniwersytetu Wile skiego. Zbiór jego bezcennych zdj , na
których utrwali  przedwojenne Wilno, niemal w ca o ci sp on  podczas drugiej wojny wiatowej.
(Cyt. za: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 1, Warszawa, PWN, 1995, s. 608).

11 R. Mieczkowski, Nieostra fotografia Bu haka, w: tego , Nikt nie wo a, Wilno, „Biblioteka »Znad
Wilii«” (2), 2008, s. 20.

12 Wedle wypowiedzi Czes awa Mi osza z 1991 r.: „Na przyk ad […] deputowany parlamentu li-
tewskiego, pan Czes aw Oki czyc, […] wydaje pismo „Znad Wilii”. Program tego pisma jest zbli ony
do programu dawnych krajowców. Trzeba powiedzie , e Litwini bardzo ma o wiedz  o tych daw-
nych polskich programach, raczej pozytywnych w stosunku do Litwy, odrzucaj cych wszelki szowi-
nizm, w tym polski”. W innym miejscu Czes aw Mi osz powiedzia : „By a pewna niedu a grupa
ludzi, tak zwani <krajowcy>, w Wilnie, która mówi a tak: Wilno by o stolic  Wielkiego Ksi stwa; my
chcemy, eby Wilno by o nadal stolic  Wielkiego Ksi stwa, my jeste my st d i nie chcemy szowini-
zmu ani polskiego, ani litewskiego, ani bia oruskiego”. (Obie wypowiedzi cyt. za: Rozmowa o Litwie,
z Czes awem Mi oszem i Tomasem Venclov  rozmawiaj  Jan B o ski i Jerzy Jarz bski, w: Cz. Mi-
osz, Rozmowy polskie 1979–1998…, s. 208 i s. 207).
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w niej wystawy plastyków z Polski i innych krajów. Organizowano tam koncerty,
spotkania, wieczory autorskie, promocje nowych ksi ek.

Warto te  wspomnie , e Romuald Mieczkowski by  te  jednym z g ównych
pomys odawców odrodzenia ród Literackich w legendarnej „Celi Konrada”
w dawnym klasztorze bazylia skim; wchodzi  w sk ad ich kolegium w latach
1992–2000 – a  do ich rozwi zania.

Jesieni  2004 roku Romuald Mieczkowski wyjecha  z Wilna do Warszawy,
gdzie zaj  si  dzia alno ci  wystawiennicz  i kulturaln . Po egnanie z rodzin-
nym miastem poeta opisa  w poruszaj cym wierszu Przed drog , którego g ówn
bohaterk  i powierniczk  swoich duchowych rozterek uczyni  Matk  Bosk
Ostrobramsk :

Kiedy Ciebie – Wielu Narodów Matko
czuwaj c  od wieków w tej samej Bramie
przychodz  po egna  przed drog  dalek
takie mrowia ludzi masz wokó  siebie
e zupe nie nie widz  oblicza Twojego –

ponad g owami wieci tylko korona

Gdy potem w ulic  wpatruj  si  zach annie
pe en pragnienia zabra  j  ze sob  –
z jej dachami wysmaganymi deszczem
chodnikami pop kanymi w s o cu
z drzwiami niedomkni tymi na powroty
ó t  latarni  gasn c  na wietrze

i pelargoni  usychaj c  za brudn  szyb  –

Kiedy chc  zabra  ulic  z jej zmierzchem
i zapachem zgnilizny jesieni  w parku –
napotykam wzrok starej zm czonej kobiety
co patrzy na mnie wnikliwie oczami Twoimi13

Bolesny lad rozstania z Wilnem, b d cy intertekstualnym nawi zaniem do
Mickiewiczowskiego Epilogu do Pana Tadeusza, obecny jest tak e w tytu owym
wierszu ca ego tomu Nikt nie wo a:

Ilekro  wyrusza em wile skimi zau kami
w w drówki rutynowe i codzienne –
cho by do sklepu za rogiem po bu ki
cho by do najbli szego kiosku po gazety
albo z listem poleconym na poczt  –
drog  wyd u a y nieko cz ce si  rozmowy
a  uciek em od s ów ró noj zycznych potoku
do bezpiecznej krainy polskich szeptów

13 R. Mieczkowski, Przed drog , w: tego , Nikt nie wo a…, s. 5.
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Teraz kiedy jestem na warszawskim bruku
gdy do ucha wyra nie wchodz  jego s owa
droga jak niegdy  wcale si  nie wyd u a
mog  chodzi  pr dko – nikt nie wo a14

Romuald Mieczkowski wyda  nast puj ce zbiory wierszy: W Ostrej Bramie
(Warszawa, 1990), Co bym straci  (Kraków, 1990), Wirtuozeria grubo po pó nocy
(Suwa ki, 1991), Powróc ; Pod oga w Celi Konrada; zbiór prozy poetyckiej
Sennik wile ski (Warszawa, 1992, 1994, 1995), Sen w ogrodach Moneta (Zielona
Góra, 1996), D wi ki ulicy Szklanej (Bydgoszcz, 1999), Zbudowa ód  (Toru ,
2006). Dwie jego ostatnie ksi ki to zbiór prozy pt. Objazdowe kino i inne opowiada-
nia wile skie (Wilno, 2007), nawi zuj cy do czasów powojennych na Wile szczy -
nie, oraz tomik poezji Nikt nie wo a (Wilno, 2008), b d cy zapisem wewn trzne-
go rozdarcia poety – mieszka ca dwóch sto ecznych miast: Wilna i Warszawy.
Swoje utwory literackie drukowa  w pismach na Litwie, w Polsce i w innych
krajach (m. in. „Literatura ir menas”, „Kulturos barai”, „Poezja”, „Twórczo ”,
„Akcent”, „Borussia”), trafi y one tak e do pierwszej powojennej polskiej anto-
logii na Litwie Sponad Wilii cichych fal (Kowno, 1985), do antologii Wspó cze-
sna polska poezja Wile szczyzny (Warszawa, 1986), do dwutomowej edycji Po-
ezja Polska. Antologia Tysi clecia (Warszawa, 1998), antologii Poezja Ostrobramska
(Bia ystok 1991, 1999 i 1996), antologii Tobie Wilno (Bia ystok, 1992), do Anto-
logii Poezji do wicze  i interpretacji, zalecanej dla szkó  polskich na Litwie
(Wilno, 1997) oraz wydania Klejnoty poezji polskiej. Od Mickiewicza do Her-
berta (Pozna , 2001)15.

Nostalgicznej i plastycznej w wyrazie twórczo ci Romualda Mieczkowskiego,
bli szej romantycznemu dziedzictwu ani eli eksperymentom ponowoczesnej
sztuki, patronuje duch Mickiewicza i Mi osza, poetów polskich, którzy – podob-
nie jak twórca „Znad Wilii” – swe serce bezpowrotnie oddali Wilnu i Wile szczy nie.
W najnowszym tomiku poetyckim Nikt nie wo a – ju  sam tytu  wyra nie wskazuje
na tradycj  romantycznego pielgrzymstwa utrwalon  w Mickiewiczowskim cyklu
Sonetów krymskich. W wierszu Ostatnia niedziela sierpnia w Akermanie ta trady-
cja skonfrontowana zosta a przez Mieczkowskiego ze wspó czesnym obliczem
przedpro a Krymu, krainy pogranicza, zdewastowanej i splugawionej niczym

14 R. Mieczkowski, Nikt nie wo a, w: tego , Nikt nie wo a…, s. 21.
15 Opowiadania i wiersze Romualda Mieczkowskiego by y t umaczone na j zyk litewski, rosyjski,

ukrai ski, bia oruski, angielski, w oski, francuski, w gierski, czeski, arabski i fi ski. On sam zajmuje
si  przek adami z litewskiego i j zyków s owia skich. Jako cz onek Zwi zku Pisarzy Litwy oraz
mi dzynarodowej grupy poetyckiej Magnus Ducatus Poesis, ostatnio t umaczy  utwory z litewskiego,
ukrai skiego, bia oruskiego i rosyjskiego do wieloj zycznej antologii pt. Magnus Ducatus Poesis –
Pokonywanie granic (Wilno, 2007), w której znalaz y si  utwory czo owych poetów z Litwy, Polski,
Bia orusi i Ukrainy.
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terytoria opisywane przez Andrzeja Stasiuka w jego Podro y do Babadag, a znaj-
duj ce si  na peryferiach Europy:

Czy i dzi  po opuszczeniu ona mi ej ojczyzny
rozczuli aby Adama ta rozleg a i p aska kraina
pe na spalonego s o cem anów s onecznika
nieporo ni ta jak wtedy ostrowami burzanu –

Ga nie sierpie  i ostatnia jego nadzieja ucieka
m odzi ludzie oblepili mury tureckiej twierdzy
i nie zwa aj  na niebezpiecze stwo upadku
to krepost’-muziej o Mickiewiczu nikt nie s ysza
cho  nazwisko jest jakby znane –
zna je kustosz w krajoznawczym muzeum
gdzie jest male ka fotografia poety
polskogo druga Aleksandra Puszkina

Przez kamienne szczeliny rozsypuj cej si  twierdzy
wida  jak morze wod  od wieków przelewa –
przy Lampie Akermanu kiosk z chi szczyzn
wzi ciem si  ciesz  plastykowe piszcza ki
obok reklama i pijalnia miejscowego piwa
kr  psy niczyje i o ja mu n  prosz
wiedz e jakie  dziecko w ko cu je dokarmi
pod murami z jednym butem pijak zasn
w g o nikach rozp ywa si  caryca ruskiej piosenki –

Rosjanie zwyci yli Turków na zielonej Ukrainie
ale nie ma ostatnio w starej twierdzy ciszy
spotkasz j  na obrze ach Bi gorodu Dnistrowskiego
miasteczka leniwego ze snem o Akermanie
po ród zwa ów mierdz cych mieci16

2007

Bardziej patetycznie przywo ana zostaje przez Mieczkowskiego druga z kulto-
wych postaci polskiej poezji. Krótki wiersz Ró a dla Poety jest wyrazem ho du,
jaki sk ada przybysz z Litwy swemu wielkiemu poprzednikowi i mistrzowi –
Czes awowi Mi oszowi w jego krakowskim mieszkaniu:

Na pocz tku jesieni w Krakowie
przy ko cu szalonego lata

zabrn li my przed kamienic
na Bogus awskiego
w której mieszka  poeta
W pustych oknach przegl da si  cisza
dotykamy mosi nej klamki

16 R. Mieczkowski, Ostatnia niedziela sierpnia w Akermanie, w: tego , Nikt nie wo a…, s. 32.
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któr  zamkn  skutecznie epok
w jego skrzynce pocztowej
zamiast listu zostawiamy
ró  czerwon 17

Posta  Romualda Mieczkowskiego – utalentowanego poety i prozaika, a przede
wszystkim niestrudzonego animatora kultury polskiej na Litwie – z konieczno ci
zosta a przedstawiona w sposób skrótowy i wybiórczy. Autor tego szkicu jest
jednak przekonany o celowo ci podj cia bardziej kompleksowych bada  nad
yciem i twórczo ci  autora Sennika wile skiego.

Bielsko-Bia a; czerwiec–sierpie  2009 r.

Dr Marek Bernacki, adiunkt w Katedrze Literatury i Kultury Polskiej Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-Bia ej. Autor i wspó autor ksi ek z zakresu literaturoznawstwa, m.in.
S ownika gatunków literackich (1999), poradnika Jak analizowa  wiersze poetów wspó czesnych (2002)
i Leksykonu powie ci polskich XX wieku (2002). Wspó redaktor 6. tomu „ wiat i S owo” pt. Czytanie
Mi osza (2006) oraz inicjator wydania 10. tomu „ wiata i S owa” pt. Ma a ojczyzna. Redaktor naukowy
tomu „We mnie jest p omie  który my li” – glosy do Herberta (w 10. rocznic mierci Poety), (2009).
Ksi ki: „Wyprowadzi  mnie z Ziemi Ulro”. Szkice o twórczo ci Czes awa Mi osza (2005), Szlakiem
drewnianych wi ty  na Podbeskidziu (2009) oraz Hermeneutyka fenomenu istnienia. Studia o pol-
skiej literaturze wspó czesnej (Vincenz, Mi osz, Wojty a, Herbert, Szymborska) (2010).

O N  T H E  P R O S E  A N D  P O E T R Y  B Y  R O M U A L D  M I E C Z K O W S K I ,
A N A M B A S S A D O R  O F  P O L I S H  I D E N T I T Y  I N  L I T H U A N I A

In his article, Bernacki outlines the artistic and literary oeuvre of Romuald Mieczkowski, a Lithua-
nian citizen of Polish descent (gente Lituanus, natione Polonus) who, for more than 20 years now, has
been editing “Znad Wilii” (On the Wilia), a periodical promoting the literature of the Vilnus Region.
Mieczkowski, an indefatigable promoter of Polish culture in Lithuania, (an organizer of “May on the
Neris” Poetical Meetings as well as of academic conferences) is himself a poet and writer. The author
discusses selected works from Mieczkowski’s two most recent books: a collection of short stories
entitled A Travelling cinema and Other Vilnus Stories (2007) and a volume of verse entitled Nobody
calls (2008). Bernacki points to romantic borrowings, artistic kinship with and intertextual references
to Mickiewicz and Mi osz.

17 R. Mieczkowski, Ró a dla Poety, w: tego , Nikt nie wo a…, s. 31.
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JÓ Z E F  IG N A C Y  KR A S Z E W S K I  I  J E G O  R E L A C J E
Z  L I T E R A T A M I  W O S K I M I

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI D UGO MARZY  O PODRÓ Y DO W OCH, CO W KO CU
urzeczywistni o si  w 1858 r. Ca  t  wypraw  autor szczegó owo opisa  w Kart-
kach z podró y 1858–1864. W swojej relacji z podró y do W och da  nowe spoj-
rzenie na ten kraj i jego sztuk , uniezale ni  si  nie tylko od ówczesnych akade-
mickich i tradycyjnych w drówek pod w oskim niebem, ale przede wszystkim
przeciwstawi  si  arystokratycznej modzie peregrynowania na po udnie Europy.
Podró  w oska, której Kartki z podró y s  zarysem, pozwoli a Kraszewskiemu
pog bi wiadomo  sztuki, cho  nie mo emy zapomina , e interesy autora
Starej ba ni by y wielorakie. Jak pisa  Stanis aw Piekut: „w sferze zainteresowa
Kraszewskiego znalaz y si : historia ojczysta i staro ytna, j zyki i literatury ró -
nych narodów, archeologia, muzyka, malarstwo a ponad wszystkim górowa a
pasja literacka”1. Ponadto Kraszewski móg  powi za  w ten sposób jeszcze moc-
niej swoje badania naukowe nad sztuk  polsk  z ówczesnymi post powymi bada-
niami w Europie. O tym najwa niejszym celu, jaki towarzyszy  pisarzowi przy
ogl daniu dzie  we W oszech, pisa  tak:

Jednym z celów mojej podró y by o dope nienie po kilkakro  w ci gu ycia przedsi bra-
nych i rzucanych studiów tycz cych si  dziejów sztuki w ogóle, a szczególniej stosunku ich
do historii sztuki krajowej. Zwróci em si  wi c tam naprzód, gdzie widzeniem dawnych za-
bytków mog em si  nasyci  i nauczy .2

Dlatego kontakty Kraszewskiego z W ochami by y do ci le powi zane z od-
bywanymi studiami z zakresu historii sztuki; jako artysta i krytyk pragn  pog -
bi  sw  teoretyczn  wiedz .

1 S. Piekut, Tematyka w oska w twórczo ci J.I. Kraszewskiego, „Oficyna Poetów” 1967, nr 3 (6), s. 31.
2 J.I. Kraszewski, Kartki z podró y 1858–1864, t. I, red. P. Hertz, Warszawa, PIW, 1977, s. 94.
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Ale pobyt we W oszech mia  te  inne cele. Bior c pod uwag  g bokie zaintereso-
wanie histori  i archeologi , Kraszewskiemu zale a o na odwiedzeniu i poznaniu
staro ytnego Rzymu. Badania te przyczyni  si  do napisania dwóch powie ci
historycznych: Capreä i Roma oraz Rzym za Nerona. Podró  ta sta a si  równie
okazj  do zwiedzenia Florencji, rodzinnego miasta Dantego, którego dzie o –
Bosk  Komedi  Kraszewski zacz  t umaczy  na j zyk polski w roku 1864.

Poza tym, po pierwszej podró y w 1858 r. oraz po nast pnych, zwi zanych z prac
jako dziennikarza-komentatora politycznego, jego kontakty jeszcze bardziej si  zacie-
ni y. Nale y doda , e przed pierwsz  podró  Kraszewski zna  sytuacj  polityczn

W och, która przypomina a polsk  rzeczywisto . Z tego powodu by  cz sto nak a-
niany do opisywania podobie stw historycznych losów obu narodów.

Zwi zki Kraszewskiego z Itali  by y bardzo widoczne nie tylko w jego dzie ach
(my l  tu o powie ciach, których akcja toczy si  we W oszech3), ale równie  dzi ki
jego osobistym kontaktom z ówczesn  elit  intelektualn  W och. Ta sympatia,
w niektórych przypadkach nawet przyja , by y odwzajemniane, czego lady mo e-
my spotka  w prasie tamtego okresu. Z entuzjazmem i podziwem dla jego literackie-
go talentu wypowiada  si  jeden z jego w oskich przyjació , Attilio Begey (1843–
1928), w nast puj cy sposób relacjonuj c przebieg krakowskiej uroczysto ci z okazji
jubileuszu pi dziesi ciolecia pracy pisarskiej w „Gazzetta di Torino” (4.11.1879):

Giuseppe Kraszewski è lo scrittore oggidì più popolare della Polonia, è il romanziere più
fecondo dell’Europa, è un patriota venerando che, coi suoi scritti e colla sua vita, ha grande-
mente contribuito a mantenere fra i Polacchi, coll’unità della lingua, il sentimento e l’amore
dell’unità nazionale.

È nato nel 1812: nel 1829 ha composto il suo primo romanzo: e in cinquant’anni ne ha scritto
circa cinquecento, sì che del pari che il Pompeo fu scritto: Pompejus plura bella gessit quam co-
eteri legerunt, così di lui potrebbe dirsi che più libri egli scrisse di quanti altri abbiano letto4.

Jego talenty i zas ugi zosta y równie  docenione przez stron  w osk . Jak wy-
nika z korespondencji mi dzy W adys awem Kulczyckim (1831–1895)5 a auto-

3 Zob.: Improwizaje dla moich przyjació , ksi eczka do zapalenia fajek (1834); Il fanatico per la
musica (1834); W drówki literackie, fantastyczne i historyczne po stolicach europejskich (1839); Pod
w oskiem niebem (1845, II wyd. 1857); Sfinks (1847); Capreä i Roma (1860); Na cmentarzu i na
wulkanie (1864, 1871); Rzym za Nerona (1866); Pó diabl  weneckie (1867); Kochajmy si  (1870);
Starosta warszawski (1877); Chore dusze (1880); Dwie królowe: Bona i El bieta (1884).

4 „Józef Kraszewski to obecnie najpopularniejszy w Polsce i najp odniejszy w Europie powie cio-
pisarz. To ywy patriota, który poprzez swoje ycie i twórczo  przyczyni  si  do wskrzeszenia w ród
rodaków po czonych wspólnym j zykiem gor cych uczu  patriotycznych. Urodzi  si  w 1812 roku,
a w 1829 napisa  pierwsz  powie . W ci gu pi dziesi ciu lat stworzy  oko o pi ciuset utworów.
I tak jak o Pompejuszu napisano: Pompejus plura bella gessit quam coeteri legerunt, równie  o nim
mo na by rzec, i  napisa  wi cej ksi ek ni  inni kiedykolwiek przeczytali” [t um. moje – A.d.C.].

5 W adys aw Sas Kulczycki by  dyplomat  i patriot  ciesz cym si  du ym szacunkiem w ród Polo-
nii rzymskiej w pierwszych dziesi cioleciach Zjednoczonego Królestwa W och.
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rem Starej ba ni Domenico Berti w czasie zjednoczenia W och w 1875 r. zasuge-
rowa  mianowanie Kraszewskiego na cz onka „Accademia dei Lincei”, za  pisarz
polski chcia  podzi kowa  za nominacj , proponuj c Bertiego na cz onka Akademii
Umiej tno ci w Krakowie6. Ponadto, Kraszewski cieszy  si  uznaniem zarówno króla
Humberta I, jak i wielu naukowych towarzystw w oskich. W 1866 roku otrzyma  on
tytu  Kawalera Orderu wi tych Maurycego i azarza. Natomiast za swoj  dzia al-
no  dziennikarsk  na rzecz zjednoczenia W och zosta  mianowany kawalerem W o-
skiej Korony (16 pa dziernika 1871 r.), oficerem (23 kwietnia 1875 r.), komandorem
(29 listopada 1877 r.) i ponownie kawalerem (29 marca 1879 r.).

Pisarza czy y silne wi zy z Itali , co uwidoczni o si  w powie ciach i przyczyni o
si  po rednio do szybszego zadomowienia si  przybyszów z Polski w bel paese. Na
j zyk w oski zosta y przet umaczone g ównie dzie a Kraszewskiego, które opisywa y
walki powsta cze: Szpieg (La spia, Firenze 1871); Emisariusz (Emissario, Firenze
1870–1871); Nad Sprew  (Sulla Sprea, Milano 1900, 1931); Herod-baba (Una donna
eroica, Milano 1931) i Morituri (Morituri. La perseveranza, Milano 1901).

Kraszewski od 1858 roku a  do ostatnich lat ycia, czyli prawie przez trzydzie ci
lat, utrzymywa ywe kontakty z W ochami i zawsze interesowa  si yciem politycz-
nym i kulturalnym tego kraju, nawet wówczas, gdy przebywa  poza jego granicami.

We W oszech mia  szerokie grono przyjació  w ród Polonii i korespondentów
w oskich. Nale y wymieni  cho by Teofila Lenartowicza (1822–1893), Artura
Wo y skiego7 (1844–1893) oraz W adys awa Kulczyckiego. Natomiast do grona
zaprzyja nionych W ochów zaliczali si  mi dzy innymi: Attilio Begey, Arrigo
Boito (1842–1918), Cesare Correnti (1815–1888), Angelo De Gubernatis (1840–
1913), Domenico Ciampoli (1852–1929) oraz Domenico Berti (1820–1897).

Wszyscy wymienieni byli prawdziwymi ambasadorami Kraszewskiego we
W oszech. Przyczyniali si  do rozpowszechniania wiedzy o jego wyj tkowej
pracy literackiej, która, tak jak jego ycie, by a ci le zwi zana z Itali . Nale y tu
wspomnie  zarówno obszern  bibliografi  dzie  Kraszewskiego przet umaczo-
nych na j zyk w oski, która zosta a opublikowana w „Rivista Europea” w 1879 r.,
gdzie Wo y ski we wst pie podaje:

6 Zob. B. Bili ski, Cesare Correnti tra le opere di Adamo Mickiewicz e l’amicizia di G.I. Kraszew-
ski, w: Italia Venezia e Polonia tra Illuminismo e Romanticismo. Atti del III Convegno di Studi pro-
mosso e organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini dall’Accademia Polacca delle Scienze (Venezia,
15–17 ottobre 1970), red. V. Branca, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1973, s. 407.

7 Historyk zamieszkuj cy Florencj  od roku 1870, który zorganizowa  przy uniwersytecie w Rzy-
mie Muzeum Kopernika. W realizacji tego projektu bra  udzia  Kraszewski. Sam pomys  zosta  od-
rzucony w latach 1873–1875 przez Domenica Bertiego, kiedy wi cono 400 rocznic  urodzin pol-
skiego astronoma. W imieniu Kraszewskiego Polacy zostali poproszeni, by w ho dzie wys ali do
Rzymu dokumenty, przedmioty szutki zwi zane z Kopernikiem. Sam pisarz równie  przekaza  do
Kopernikowskiego zbioru kilka skrzy  ksi ek. By  on tak e jednym z honorowych go ci podczas
inauguracji muzeum.
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Per dare ai nostri lettori un’idea dell’ingente fecondità letteraria dell’illustre scrittore po-
lacco, il commendatore Giuseppe Ignazio Kraszewski, di cui il 2 ottobre di questo anno fu
celebrato con tanta solennità il giubileo in Cracovia, ne pubblichiamo la bibliografia cronolo-
gica, ignota sinora in Italia8.

Podobne informacje mo na równie  przeczyta  w artykule pod tytu em Le feste
di Cracovia in onore di Kraszewski (Krakowskie uroczysto ci ku czci Kraszewskie-
go) wydanym w „Gazzetta Illustrata” (nr III (43), 23 pa dziernika 1879):

Kraszewski è lo scrittore, non solo il più popolare della Polonia, ma anche il più fecondo
della nostra epoca, avendo scritti duecentosettanta romanzi (cinquecento volumi) senza con-
tare alcuni lavori per il teatro e un’infinità di articoli colla sua firma per oltre a cento giornali
dei quali è corrispondente. Le sue opere migliori sono state tradotte in tedesco, e in tutte le
lingue slave. […] Kraszewski ha inoltre fatto molto per la lingua polacca e per la storia del
suo paese. Egli ha appurata la lingua col suo stile inappuntabile e facile senza rilasciatezza.
Ha reso popolare la storia in una quantità di romanzi nei quali ne tratta i principali episodi, ed
in una Storia della Polonia, scritta sotto forma di racconti famigliari, pittoreschi, interessanti
ma sempre esatti9.

Jak wida , uczucia Kraszewskiego dla Italii nie by y nieodwzajemnione, towarzy-
szy a im sympatia skierowana z bel paese dla polskiego pisarza. Wyra a o si  to
poprzez s owa i gesty g bokiego szacunku, które okazywa a mu w oska prasa. To
wszystko wzmacnia o przyja  w osko-polsk  oraz braterstwo w walce o wspólne
idea y. Jak napisa  filolog klasyczny i badacz stosunków polsko-w oskich Broni-
s aw Bili ski10, „w drugiej po owie XIX wieku nowy polsko-w oski dialog nie
odbywa  si  jak dawniej na polach bitew czy w ród wrzawy wojennej u boku
Garibaldiego, bo prowadzili go ju  inni, nowi ludzie na innej platformie nauki,
kultury i sztuki czy te  dyplomacji”11.

8 „By uzmys owi  naszym czytelnikom ogrom talentu i p odno ci literackiej s ynnego pisarza pol-
skiego, komandora Józefa Ignacego Kraszewskiego, którego jubileusz obchodzili my 2 pa dziernika
tego roku w Krakowie, publikujemy chronologicznie u o on  bibliografi , nieznan  dot d we W o-
szech” [t um. moje – A.d.C.]. (A. Wo y ski, Polonia: opere di Giuseppe Ignazio Kraszewski, „Rivista
Europea” 1879, nr 15, s. 744–756).

9 „Kraszewski jest nie tylko najpopularniejszym pisarzem w Polsce, ale równie  najbardziej p od-
nym w naszej epoce. Napisa  dwie cie siedemdziesi t powie ci (pi set tomów), nie wliczaj c ju
sztuk teatralnych i olbrzymie ilo ci artyku ów, które pisa  jako korespondent ponad stu gazet. Jego
najlepsze dzie a zosta y przet umaczone na niemiecki i na wszystkie j zyki s owia skie. […] Ponadto
Kraszewski zrobi  wiele dobrego dla j zyka polskiego i dla historii swojego kraju. J zyk i styl jego
twórczo ci jest lekki, czysty i nienaganny. Upowszechni  histori , przedstawiaj c pewne jej epizody
w wielu powie ciach oraz w dziele Historia Polski, napisanym w formie barwnych, rodowych
i dok adnie oddaj cych fakty opowiada ” [t um. moje – A.d.C.].

10 Dyrektor „Accademia Polacca delle Scienze” w Rzymie w latach 1956–1984.
11 B. Bili ski, Józef Ignacy Kraszewski konsultantem Cezarego Correntiego („Storia della Polo-

nia”), w: Kraszewski – pisarz wspó czesny, red. E. Ihnatowicz, Warszawa, ELIPSA, 1996, s. 213.
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Pierwszy z wymienionych – adwokat Attilio Begey, wielki sympatyk i przyja-
ciel Polski, by  jednym z najgor tszych wielbicieli Kraszewskiego i z okazji ju-
bileuszu napisa  seri  artyku ów, które ukaza y si  w odcinkach w „Gazzetta di Tori-
no” (listopad 1879; nr 4/304, 14/314, 16/316). Begey pozna  osobi cie Kraszewskiego
w 1886 r. w San Remo i od tego momentu zacz a si  ich przyja . Dowodem wiad-
cz cym o serdeczno ci wzajemnych stosunków jest wiersz Kraszewskiego pos any
Begeyowi na Nowy Rok 1887 pod tytu em Rok nowy, witajmy rok nowy!12.

W roku 1932 Marina Bersano Begey, córka Attilia Begeya, wyda a nieznany
wcze niej list Kraszewskiego wys any do Begeya13, napisany w j zyku francu-
skim, w którym spotykamy si  z oznakami g bokiego szacunku dla w oskiego
slawisty. W tym samym li cie Kraszewski wzmiankuje równie  o Cesare Correntim.
W ród przyjació , którzy byli w serdecznych kontaktach z pisarzem, by  w a nie
równie  Correnti – szlachetny literat, polityk, bojownik o zjednoczenie W och, se-
kretarz rz du tymczasowego w Lombardii w 1848 r., pó niej wielki mistrz orderu w.
Maurycego. Cesare Correnti i Kraszewski spotkali si  dzi ki W adys awowi Kul-
czyckiemu, który przez d ugi czas po redniczy  w kontaktach mi dzy literatami14.
Correnti by  te  publicyst  i nosi  si  z zamiarem napisana historii Polski, a w dzie-
dzinie krytyki literackiej da  si  pozna  jako autor studium o Dantem opubliko-
wanym w encyklopedii wydanej przez Giuseppe Pomb (1795–1876).

Correntiego i Kraszewskiego po czy y wspólne idee niepodleg o ciowe oraz
dzia alno  literacka. I mo na przypuszcza , e ta w a nie podobna postawa stanowi a
fundament szacunku, jakim Correnti darzy  Kraszewskiego oraz jego stara  o nadanie
Polakowi odznaczenia. Sam b d c kawalerem po czonych zakonów rycerskich w.
Maurycego i azarza, atwiej móg  wystara  si  o odznaczenia nadawane przez te
zakony. W sumie Kraszewski otrzyma  ich kilka. O jednym z nich – orderze trzeciej
klasy, dowiadujemy si  z pisma z dnia 4 grudnia 1877 r., jakie wystosowa  Correnti
do pisarza, zawiadamiaj c go o tym oficjalnie15. Correnti jednak nie wymienia, za
jakie zas ugi wzgl dem W och order ten zostaje nadany. Podaje jedynie ogólne in-
formacje w postscriptum: „L’Italia serberà perpetua la memoria dei generosi incorag-
giamenti coi quali voi l’avete confortata nei giorni delle sue dubbiose prove…”16.

Dlatego te  pó niej na krakowskim jubileuszu ku czci Kraszewskiego nie za-
brak o g osu Correntiego, który nie mog c przyby  osobi cie, wys a  serdeczne

12 Autograf zachowa  si  w kartkach Begeya (zob. M. Bersano Begey, Nieznany list J.I. Kraszew-
skiego do A. Begeya, „Ruch Literacki” 1932 (VII), s. 269).

13 M. Bersano Begey, Nieznany list J.I. Kraszewskiego…, s. 269–270.
14 B. Bili ski, Cesare Correnti…, s. 404.
15 S. Piekut, Tematyka w oska…, s. 37.
16 Podaj  t umaczenie Piekuta: „W ochy zachowaj  na zawsze pami  wspania omy lnej postawy,

jak  nam Pan wykaza  w chwilach prze mowych…” (cyt. za S. Piekut, Tematyka w oska…, s. 37).
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przemówienie, odczytane potem podczas ceremonii. Dokona  tego Begey, który
14 listopada 1879 r. zda  relacj  na amach „Gazzetta di Torino” (nr 314):

Fra i numerosi telegrammi e lettere d’Italia, il di cui magico nome faceva ogni volta eche-
ggiare di caldi applausi le immense volte delle Sukiennice, una ne fu letta del comm. Cesare
Correnti, antico e provato amico della Polonia, di cui anzi sta scrivendo la storia, e che mani-
festò il suo rincrescimento di non poter assistere personalmente, come avrebbe voluto, a queste
grandi feste, cui partecipava però coll’anima e col cuore17.

Rzeczywi cie Correnti od m odo ci wykazywa ywe zainteresowanie Polsk  i jej
histori . Nast pi o to wówczas, gdy zapozna  si  z wydarzeniami powsta czymi
z 1831 roku18. M odego Correntiego porwa y losy narodu polskiego walcz cego
o wolno  i o ziemie zabrane i podzielone mi dzy trzech zaborców19. Nie nale y
zapomina , i  Kraszewski by  doradc  Correntiego przy Storia della Polonia, której
napisaniu, jak si  potem okaza o, ten m ody wówczas polityk po wi ci  ca e ycie.
Ciekaw , a jednocze nie zastanawiaj c  rzecz  jest to, i  Correnti, tworz c kolejne
tomy Historii Polski (ksi gi V i VI), pomin  osob  Adama Mickiewicza, podczas
gdy Kraszewskiego opisa  szczegó owo: Libro V: Finis Poloniae 1793–1796; Libro
VI: Risposta No, la Polonia, viventi noi non muore. Legioni 1796–1806. La sua voce
risuona. Kraszewski: la sua coronazione, suo giubileo, la sua prigionia, i suoi fune-
rali…20 (Ksi ga V: Finis Poloniae 1793–1796; Ksi ga VI: Odpowied  „Nie”, póki
my yjemy, Polska nie umrze. Wyk ady 1796–1806. Jej g os rozbrzmiewa. Kraszewski:
jego koronacja, jubileusz, uwi zienie i uroczysto ci pogrzebowe…).

Innym zbie nym tematem – przedmiotem zaintersowania Correntiego i Kra-
szewskiego by  Dante. Wspólne studia nad Dantem z pewno ci  zbli y y ich do
siebie. W wielu w oskich artyku ach po wi conych Kraszewskiemu pisano
o wyk adach wyg oszonych przez niego w Krakowie i we Lwowie na temat
Dantego i Boskiej Komedii, które zosta y w 1869 r. wydane jako Dante. Studja
nad Komedj  Bozk 21 [sic!]. Giovanni Scartazzini (1837–1901), znany dantolog
i krytyk, oceni Studja nad Komedj  Bozk  Kraszewskiego bardzo surowo z po-

17 „W ród licznych w oskich listów i telegramów, wspomaganych burzliwymi oklaskami roz-
brzmiewaj cymi w Sukiennicach, które nios y echem to magiczne imi , w ród tej korespondencji by a
równie  ta od komandora Cesare Correnti, dawnego i oddanego przyjaciela Polski, której histori
spisywa . Wyra a  on swój wielki al z powodu niemo no ci osobistego uczestnictwa w tym wielkim
wi cie, z którym jednak jednoczy  si  duchowo” [t um. moje – A.d.C.].

18 B. Bili ski, Cesare Correnti…, s. 394.
19 Tam e.
20 Scritti scelti di Cesare Correnti in parte inediti o rari, vol. IV, red. T. Massarani, Roma, Forzani

e C. Tipografi del Senato, 1894, s. 383.
21 J.I. Kraszewski, Dante. Studja nad Komedj  Bozk  przez J.I. Kraszewskiego, „Roczniki Towa-

rzystwa Przyjació  Nauk Pozna skiego” 1869, t. V, s. 95–189. Wersja niemiecka: Dante. Vorlesungen
ueber die Goettliche Komoedie Gehalten in Krakau und Lemberg 1867 von J.I. Kraszewski. Ins
deutsche uebertragen von S. Bohdanowicz, Dresden, Druk und Verlag von J.I. Kraszewski, 1870.



400     Literatura polska w wiecie. Tom III

wodu nie cis ego i niezgodnego z prawd  historyczn  przedstawienia niektórych osób
wyst puj cych w utworze. Szczególnie negatywnie ocenia wzmiank  o rzekomym
wyje dzie Dantego do Oksfordu. Wiele lat pó niej inny krytyk Domenico Ciampoli,
nie dantolog, ale znawca literatur s owia skich, wypowiedzia  si  o Kraszewskim
w zupe nie innym tonie. Przede wszystkim zna  i ceni  go jako pisarza. Zreasu-
mowa  jego dzia alno  pisarsk  oraz jego pozycj  w literaturze polskiej. Oceni
go równie  jako dantologa: „Nel romanzo, nella novella Kraszewski fece parte di
se stesso; fu un romantico che sta a disagio tra le partizioni scolastiche, perché
non imitò alcuno, o se imitò, imitò il popolo di quella imitazione che ricrea. La
spiccata umanità dei suoi personaggi ricorda il nostro Manzoni o lo Scott…”22

Jak si  dowiadujemy z listów Boita, Dante przyczyni  si  tak e do ich znajo-
mo ci: „Anni addietro è amore che portiamo comune alla Divina Commedia ci ha
avvicinati, ciò che Dante unisce non separa il tempo”23.

Arrigo Boito24, poeta i librecista o polskich korzeniach, zadedykowa  Kraszew-
skiemu sonet zatytu owany A Giuseppe Ignazio Kraszewski, 1865 (Józefowi Ignace-
mu Kraszewskiemu), który zosta  umieszczony w zbiorze Il libro dei Versi, 1862–
1874 (Ksi ga wierszy). W sonecie tym wyra a uznanie dla jego interpretacji i t uma-
czenia Boskiej Komedii. Poza tym, znajduj  si  tam aluzje do spraw narodowych.
Szczególn  uwag  zwraca polityczna aluzja umieszczona przy ko cu wiersza,
w której autor wyra nie pot pia carsk  Rosj  – ciemi yciela Polski25:

Apostolo di Dante, in te discerno
Narrando, in forte, in libero linguaggio,
Più d’un segno d’amore e di coraggio,
Alla tua patria del Dantesco Inferno
Molta scïenza insegnerai divina.
Al vïaggio di Dante il rio vïaggio
Della storia Polacca s’avvicina.
O parallelo di doppia miseria:

22 (D. Ciampoli, Giuseppe Ignazio Kraszewski, „Studi Letterari” 1891, s. 41 albo zob. »Fanfulla
della Domenica«, n. 15, 1887). „W powie ci, w noweli czu  si  Kraszewski w swoim ywiole. By
romantykiem, trudnym do umieszczenia w rozdzia ach szkolnych, poniewa  nie na ladowa  nikogo,
a je li na ladowa  to lud i takim na ladownictwem, które odtwarza. G boko ludzkie uczucia jego
postaci przypominaj  naszego Manzoniego i Scotta…” [t um. S. Piekuty, Tematyka w oska, s. 36].

23 „Przed laty mi o , jak  wspólnie nosimy dla Boskiej Komedii, zbli a a nas; to, co czy Dante,
tego nie rozdziela czas.” (Cyt. i prze . W. Preisner, Arrigo Boito i jego stosunki z Polsk /Arrigo Boito
e le sue relazioni con la Polonia, Toru - ód , PWN, 1963, s. 69).

24 Jego ojcem by  Sylwester Boito, malarz, a matk  by a hr. Józefa Radoli ska. Kiedy hr. Radoli -
ska wysz a ponownie za m , by a ju  wdow  nie najpierwszej m odo ci, po mierci pierwszego m a
Józefa Jastrz biec de Fundament Kar nickiego.

25 W. Preisner, Arrigo Boito…, s. 66.
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Dante getta Satàna alla Caina
E Dio scaglia lo Car alla Siberia26.

Wiersz Arriga Boito napisany na cze  Kraszewskiego w czasie pobytu w Pol-
sce w 1865 r. wiadczy o tym, e posta  ta nie by a mu obca – przeciwnie: godna
zainteresowania i podziwu27. Zapewne w czasie pobytu w Polsce Boito s ysza
wiele o Kraszewskim, który by  ju  dobrze znany w kraju i za granic , zw aszcza
w Niemczech, poniewa  od 1864 r. Kraszewski przebywa  w Dre nie i pracowa
nad przek adem Boskiej Komedii. Poza tym publikowa  artyku y w niemieckiej
prasie, mia  równie  odczyty w j zyku niemieckim i polskim na temat Dantego.

Wiersz Boita wyra a entuzjastyczny wprost podziw, niemal uwielbienie dla
znawcy i interpretatora Boskiej Komedii. Boito bardzo docenia  form  wiersza,
jak  obra  Kraszewski, gdy  by a to w a nie dantejska tercyna.

Pomi dzy Boitem a Kraszewskim istnia y te  kontakty korenspondencyjne,
cho  – zdaniem krytyka Waleriana Preisnera – nik e. W listach Kraszewskiego
pisanych z Mediolanu w listopadzie 1880 r. znaleziono wzmianki o Arrigu. Jest
równie  list Boita w asnor cznie napisany do Kraszewskiego, którego faksymile
zamieszczono w ksi ce Preisnera zatytu owanej Arrigo Boito i jego stosunki
z Polsk (Toru  1963). wiadczy on o wielkim uznaniu Boita dla autora Starej
ba ni. W och sk ada mu tak e yczenia z okazji jego jubileuszu.

Boito zetkn  si  z Kraszewskim najprawdopodobniej w czasie drugiego pobytu
w Polsce. To w a nie pod wp ywem tej znajomo ci napisa  wy ej przytoczony
wiersz28. Kontakty Boita z Polsk  w latach pó niejszych by y wprawdzie do  lu ne,
ale jednak istnia y. wiadcz  o tym jego listy do Kraszewskiego z 1880 r.29

Kiedy Kraszewski zosta  aresztowany za swoj  polityczn  dzia alno  w roku
1883, zbulwersowa o to ogromnie opini  publiczn wiata kultury i polityki,
który wstawi  si  za nim, daj c uwolnienia i podkre laj c jego podesz y wiek
oraz z y stan zdrowia. Kraszewski, zwolniony za kaucj , opu ci  wi zienie 7
listopada 1885 r. W du ym stopniu przyczynili si  do tego: wspomniany wcze-
niej Cesare Correnti, poniewa  zainteresowa  t  spraw  króla w oskiego oraz

pisarz i orientalista Angelo De Gubernatis, który w momencie uwolnienia poety
skorzysta  z okazji i z o y  mu gratulacje w otwartym li cie poparcia. Poinfor-

26 Cytuj  ten wiersz w tlumaczeniu Preisnera: „[…] / Apostole Dantego, w tobie widz  / Niejedno
znami  mi o ci i m stwa. / Twojej ojczy nie o Dantejskim Piekle / Mówi c krzepkim i swobodnym
j zykiem, / Pouczysz wiele o boskiej m dro ci. / Podró y Dantego ta sroga podró  / Historii Polskiej
tak wielce jest bliska, / Dante rzuca Szatana do Kainy, / A oto zrównanie podwójnej n dzy: / A Pan
Bóg Cara na Sybir miota.” (W. Preisner, Arrigo Boito…, s. 67).

27 W. Preisner, Arrigo Boito…, s. 66.
28 Tam e, s. 68.
29 Tam e, s. 81.
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mowa  on Kraszewskiego o rozpowszechnianym w ca ej Europie czasopi mie
„Revue internationale”.

Kraszewski odpisa , i  my la  ju  o napisaniu tekstu do tego nowego pisma.
Kilka miesi cy po niej, w przeddzie  ukazania si  pierwszego numeru „Revue”,
do Kraszewskiego ponownie pisze De Gubernatis. Tym razem jest to obszerna
korespondencja utrzymana w tonie wi kszej za y o ci. Tematem listu jest mo li-
wo  przet umaczenia kilku nowel Kraszewskiego. Niestety, list ten pozosta  bez
odpowiedzi. Nie ma adnej reakcji ze strony Kraszewskiego, co wi cej – nie by o
ju  w ogóle dalszej korespondencji. By  mo e z powodów zdrowotnych lub te
z powodu przeprowadzki, Kraszewski nigdy nie zainteresowa  si  tym tematem.
Pó niej De Gubernatis zaprzesta  pisania listów. Mia  jednak okazj  napisania
kilku wzmianek o Kraszewskim w 1878 roku: Giuseppe Kraszewski, letterato
polacco, opublikowanych w „Nowej Antologii”30.

Na pocz tku 1879 roku Kraszewski by  we Florencji i wówczas De Gubernatis
mia  mo liwo  osobistego poznania znanego powie ciopisarza. W oski intelektuali-
sta umie ci  wzmiank  o pisarstwie Polakach w czasopismie „Nowa Antologia”,
Stranieri in Italia – Italiani all’estero (Cudzoziemcy we W oszech – W osi za granic ).

Ta g boka przyja cz ca Kraszewskiego z Itali  i w oskimi literatami nie by a
odosobnionym przyk adem sympatii cz cej Polaka i W ochów. Wspania e s owa
skierowa  Domenico Ciampoli w artykule zatytu owanym Giuseppe Ignazio Kra-
szewski, w którym wskazuje na g bokie i trwa e wi zi mi dzy Kraszewskim a Itali :

Noi italiani dobbiamo averne cara e sacra la memoria, perché pochi stranieri hanno amata, di-
fesa e glorificata la terra nostra come lui. Egli diceva che: »Venerando Dante, venerava il sim-
bolo di tutta la nostra civiltà; che descrivendo le nostre contrade sentiva per la prima volta la
bellezza della natura farsi anima della sua anima«; che »la nostra storia è così sublime che rac-
contata è di per se stessa un poema, ove gli eroi sono superiori agli dei«; che »se non fosse nato
polacco, avrebbe voluto nascere italiano«… Egli fu semplice e buono: ebbe per divisa: lavoro
e verità. Fra la fiacchezza del carattere odierno egli fu mite e forte. Quando le sue opere potran-
no leggersi nelle versioni, certo noi lo ameremo di più, perché solo allora lo conosceremo31.

30 Zob. S. Aloe, Angelo De Gubernatis e il mondo slavo. Gli esordi della slavistica italiana nei li-
bri, nelle riviste e nell’epistolario di un pioniere (1865–1913), „Studi slavi e baltici” 2000, nr 1.

31 „My, W osi, powinni my zachowa  o nim drog  i wi t  pami , gdy  niewielu cudzoziemców tak
kocha o, broni o i czci o nasz  ziemi , jak on. Powtarza , i : »Wielbi c Dantego, wielbi symbol ca ej naszej
cywilizacji i opisuj c nasze krainy, odczuwa po raz pierwszy pi kno natury, o ywiaj ce dusz  swym du-
chem«; e nasza historia jest tak subtelna, e sama w sobie opowiadana stanowi poemat, w którym bohate-
rowie s  wy si ni  bogowie oraz, e »gdyby nie urodzi  si  Polakiem, to chcia by by  W ochem«. By
cz owiekiem prostolinijnym i dobrym i jego dewiz  stanowi y praca i prawda. Mimo znu enia charakterem
codzienno ci, by  cz owiekiem agodnym i silnym. Kiedy jego dzie a b d  mog y by  czytane w wersji
w oskiej, pokochamy go jeszcze bardziej, gdy  wówczas go poznamy” [t um. moje – A.d.C.].
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Bardzo cz sto Kraszewski by  postrzegany w oczach narodu polskiego i w o-
skiego jako symbol „samej Polski”, gdy  poprzez swoj  sztuk  przyczynia  si  do
podtrzymywania wi tego ducha jedno ci narodowej. Mo na rzec, i  faktycznie
sta o si  to misj  Kraszewskiego; on sam, po wi caj c swoje troski, pragnienia,
sta  si  przewodnikiem moralnym nie tylko dla w asnego narodu, ale dla wszyst-
kich uciemi onych i cierpi cych.

Nazwisko Kraszewskiego przywo ywa o w pami ci czasy wojny o zjednocze-
nie Italii i o wolno  swojej Ojczyzny, która nie ustawa a w walce o odzyskanie
w asnej niepodleg o ci i narodowej jedno ci. Jak ukazuje historia obojga naro-
dów, ich losy by y sobie bliskie i splecione, poniewa  oba kraje walczy y o po-
dobne sprawy, podobnie cierpia y i podobnie czerpa y si , by podnie  si
z upadku jak Feniks, który po samospaleniu, odradza  si  z popio ów – odm o-
dzony i pi kniejszy.

Andrea F. De Carlo, Uniwersytet Salento w Lecce, Wydzia  J zyków i Literatury Obcej. Prowadzi
zaj cia z literatury, t umacze  i j zyka polskiego. W jego obszarze zainteresowa  znajduj  si  tematy
filologiczno-literackie i komparatystyczne. Obecnie zajmuje si  projektem badawczym – analiz
t umaczenia Boskiej Komedii Dantego w wykonaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego.
W serii Literatura polska w wiecie opublikowa : Koszmar t umacza. Twórczo  Boles awa Le miana
w kr gu w oskich zagadnie  translacyjnych (t. 2, W kr gu znawców).

J Ó Z E F I G N A C Y  K R A S Z E W S K I  A N D  H I S  R E L A T I O N S H I P  W I T H
I T A L I A N  M E N  O F  L E T T E R S

Kraszewski’s liaisons with Italy, after his journeys are imprinted on his writings. Also, they were
visible owing to his personal relations with the Italian intellectual élite of that time. This friendliness,
and in some cases, even friendship was reciprocal, of which numerous echoes were found in the press.
Kraszewski had a wide acquaintance among the Polish community abroad and Italian correspondents
alike. They were all authentic ambassadors of Kraszewski in Italy. They contributed to popularizing
the exceptional work of Kraszewski, which, like his life, was closely connected with Italy. This shows
a thread of mutual liking of Kraszewski towards Italy, and bel paese towards the Polish writer. The
sympathy was expressed in respectful words and friendly gestures towards Kraszewski in the Italian
press. All this enhanced the Italian-Polish bond and fraternity in the fight for common ideals.



M I C H A  J .  M I K O

U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n - M i l w a u k e e

SY N O W I E  HE R M E S A:
P Ó N O C N O A M E R Y K A S C Y  T U M A C Z E

L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J

T UMACZE UTRZYMUJ , E ICH PATRONEM JEST HIERONIM ZE STRYDONU, WI TY
Ko cio a katolickiego, prawos awnego i koptyjskiego, wnikliwy i niestrudzony
t umacz Pisma wi tego. W swoim czasie1 postulowa em, by ten honor odda
Hermesowi, z panteonu bogów greckich, który utrwali  si  w pami ci potomnych.
Jedni uznawali go za zr cznego oszusta obdarzonego magicznymi si ami, drudzy
s awili go jako boga muzyki, przypisuj c Hermesowi wynalezienie liry, jeszcze
inni czcili boga jako piewaka i barda, patrona sztuki i literatury2. Warto te  do-
da , e wsz dobylski Hermes nadzorowa  go ci ce i skrzy owania dróg. Kamie-
nie graniczne, z których wedle wierze  staro ytnych mia  si  pono  wy oni ,
chroni y i wspomaga y wszelkich w drowców, szczególnie na rozstajach nawie-
dzanych przez duchy. A by y to wa ne okolice, bowiem w a nie tam miejscowi
ludzie spotykali si  z s siadami lub stamt d udawali si  w obce strony, z mer-
kantylnych lub innych powodów. Hermes prowadzi  i strzeg  podró ników,
a tak e u atwia  ich kontakty z cudzoziemcami.

Szybkonogi Hermes by  zatrudniany jako herold i pos aniec. Ze swoj wi t
lask , zwan kerykeion (caduceus), god em heroldów przybywaj cych w celach
pokojowych, by  mediatorem pomi dzy lud mi, a tak e pomi dzy bogami
i lud mi. W roli pos a ca Zeusa i królów przenosi  wa ne informacje, wie ci

1 On Faithful Translations, w: Workshop on Translation III, red. R. Sokoloski, H. Duda and
K. Klimkowski, Lublin-Ottawa, TN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Slavic Research Group,
University of Ottawa, 2003, s. 141–148.

2 O Hermesie i wierzeniach z nim zwi zanych pisali m.in.: N.O. Brown, Hermes the Thief. The
Evolution of a Myth, Madison, WI, University of Wisconsin Press, 1947; L.R. Farnell, The Cults of
the Greek States, 5 t., New Rochelle, NY, Caratzas Brothers, 1977 oraz L. Kahn, Hermès passé ou les
ambiguïties de la communication, Paris, François Maspero, 1978.
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i rady. S u y  te  jako ambasador w tajnych misjach, bowiem celowa  w przeka-
zywaniu poufnych wiadomo ci obcym w adcom lub narodom. A jako przewodnik
dusz do Hadesu, psychopompos, Hermes po redniczy  pomi dzy wiatem ywych
i umar ych.

Zygmunt Kubiak, wielki znawca antyku i wietny t umacz, s awi  w swej Mi-
tologii Greków i Rzymian m odziutkiego i pi knego w drowca, obutego w skrzy-
dlate sanda y, który czuwa  nad podró nymi, towarzysz c kupcom, obie y wia-
tom, w ócz gom, a nawet z odziejom3. Wspomina, e kiedy Hermes sporz dzi
lir  (forming , kitar ), to „pod jego d oni  zabrzmia a cudownie. piewa  do jej
wtóru w asne poezje, które od razu u o y ”4. By  Hermes bóstwem p odno ci,
a tak e w ada  magiczn  ró d k , zwan rabdos. By  te  tajemniczym pos em
(angelos) i patronem retoryki.

W istocie sam rzeczownik hermeneus, w znaczeniu interpretator, pochodzi od
Hermesa i wynika z jego roli jako opieku czego boga mowy, pisma i handlu
wymiennego. Sztuka i nauka interpretacji, szczególnie Pisma wi tego, nazywa
si  hermeneutyka. redniowieczne dwuj zyczne ksi gi, zwane Hermeneumata,
z glosariuszami i tekstami do czytania, stosowano w szko ach do nauki aciny
i greki5.

Bior c pod uwag  wznios e i odpowiedzialne role spe niane przez tego pogod-
nego i yczliwego boga, znajdziemy w nich wiele przymiotów drogich ka demu
t umaczowi. W naszej pracy, nieodzowna jest zdolno  interpretowania zawi ych
tekstów, umiej tno  przekazywania wa nych pos a  oraz takt w po redniczeniu
mi dzy kulturami.

Wszak wiemy dobrze, e opanowanie sztuki t umaczenia wymaga niemal nad-
przyrodzonych umiej tno ci. T umacz musi ci gle zmaga  si  z materi  literack
i rozwi zywa  encyklopedyczne zagadki. Kazimiera I akowiczówna w rozwa a-
niach nad przek adami marzy a o genialnym adiustatorze, który wiedzia by o tym,
„jak si  w wieku XIX w du ych polskich domach nazywa a kucharka gotuj ca na
‘drugi stó ’? Co to jest ‘gonitwa konwoju’ poprzedzaj ca w Rosji w latach 1860–
1870 wy cig oficerski? Czy gwardia cesarska w Rosji nosi a stale monogram
cesarza, czy nie?” Taki wszechwiedz cy m drzec, konkludowa a I akowiczówna,
„wiedzia by to wszystko i wiele wi cej jeszcze, zna by nazwy ró nych cz ci
kosy, wszystkie rzemyki w uprz y, sk ad belek w ka dej budowie i sk ad s dów
rosyjskich z ko ca XIX w., zna by si  na liturgii wszystkich wyzna , na ró nych
sposobach uprawy roli i przypiekania loków… By by nieomylny i by by bóstwem

3 Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzyzmian, Warszawa, wiat Ksi ki, 1997, s. 288.
4 Tam e, s. 282.
5 Patrz B.M. Kaczynski, Medieval Translations: Latin and Greek, w: Medieval Latin: An Introduc-

tion and Bibliographical Guide, red. F.A.C. Mantello i A.G. Rigg, Washington, DC, The Catholic
University of America Press, 1996, s. 718–722.
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opieku czym t umaczy, now  edycj  dobrych bóstw z lat dziecinnych. Wierzy o-
by mu si , kocha oby si  go…”6

Dlatego jest rzecz  jak najbardziej wskazan , aby Hermes, ambasador mi dzy
kulturami, zosta  oficjalnie uznany jako patron t umaczy i interpretatorów. A my,
t umacze, jego nast pcy, powinni my przede wszystkim modli  si  o dar posiada-
nia cudownej ró d ki i czynienia magicznych sztuk.

Tytu  tego referatu pochodzi z wiersza W.H. Audena pt. Under Which Lyre.
A Reactionary Tract for the Times7. Auden, t umacz Romantyczno ci Mickiewi-
cza, podkre la w nim inne przymioty Hermesa. Mówi mianowicie o odwiecznym
kontra cie mi dzy Hermesem i Apollinem, a tak e mi dzy ich akolitami, szcze-
gólnie na ameryka skich uniwersytetach po wojnie. Ducha tego kontrastu oddaje
wiernie poni sza zwrotka:

The sons of Hermes love to play Dzieci Hermesa lubi  zabaw ,
And only do their best when they Si gaj  szczytów gdy maj  spraw

Are told they oughtn’t; Z czym  zakazanym;
Apollo’s children never shrink Dzieci Apolla nie unikaj
From boring jobs but have to think Przyziemnych robót, bo uwa aj

Their work important. Ich trud jest wszystkim.

Auden twierdzi, e synowie Hermesa wykazuj  przekorn  ch  zabawy, w od-
ró nieniu od uczniów Apollina, którzy gotowi s  do wykonywania nudnych za-
j , uznawanych za bardzo wa ne tylko przez nich samych. Podkre la, e m odzi
ludzie mog  i  w lady b yskotliwego Hermesa lub napuszonego Apollina. Na-
wo uje studentów do odrzucenia w adzy Apollina, bowiem pod jego panowaniem
prawda zostaje zast piona przez „praktyczn  wiedz ”, a w adza staje si  despo-
tyczna. Stawia im natomiast za wzór Hermesa, poniewa  pod jego opiek  uniwer-
sytet stoi na stra y wolno ci i ycia wewn trznego, których wyrazem jest poezja.

Taka postawa wymaga samotnej pracy skazanej cz sto na zapomnienie i g bo-
kiego przekonania o warto ci s ów prze o onych z ma o znanego j zyka. Taki
w a nie trud podj li ci uczniowie Hermesa, którzy po wi cili si  t umaczeniom
polskiej poezji, prozy i dramatu na w adny j zyk angielski.

Kim s  synowie (i córki) Hermesa w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie? Ich
lista8 jest d uga. Znalaz o si  na niej przesz o trzysta nazwisk i prawdopodobnie

6 K. I akowiczówna, Kilka s ów o przypadkowych t umaczeniach, w: O sztuce t umaczenia, red.
M. Rusinek, Wroc aw, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, 1955, s. 243.

7 W.H. Auden, Under Which Lyre. A Reactionary Tract for the Times, Harvard, Phai Beta Kappa Poem,
1946. Na wiersz ten zwróci  mi uwag  Profesor Jim Shey, mój uniwersytecki kolega, kiedy przygotowywa-
em ten referat, za co sk adam mu serdeczne podzi kowania. Dzi kuj  tak e Profesorowi Jerzemu wi cho-

wi za cenne uwagi, które wp yn y na tre  tego artyku u [t um. fragmentu moje – M.J.M.].
8 M.J. Miko , Zarys historii polonistyki w Ameryce Pó nocnej, w: Literatura polska w wiecie, t. II:

W kr gu znawców, red. R. Cudak, Katowice, Wyd. Gnome, 2007, s. 207, 220–221.
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nie jest kompletna. Pierwsze próbki t umaczenia polskiej literatury og osi  dru-
kiem James Gates Percival (1795–1854), ekscentryczny i dzi  zapomniany poeta
ameryka ski. By y to parafrazy sonetu XVII z Sonetów krymskich Mickiewicza
oraz krótkie fragmenty poematu Jan Bielecki (I) i romansu poetycznego mija
(Pie  I) S owackiego9. Inni t umacze to m.in. Martha Walker Cook, autorka The
Undivine Comedy and Other Poems Krasi skiego10 i trzy t umaczki powie ci
Kraszewskiego: Linda Da Kowalewski, Meta de Vere, Matthew Carey11.

Jednak e prawdziwym pionierem przek adów z literatury polskiej na angielski
w Ameryce by  Jeremiah Curtin (1835–1906) z Greenfield w stanie Wisconsin.
Autor wielu ksi ek, w ród nich Myths and Folk Lore of Ireland oraz The Mon-
gols, Curtin zyska  najwi ksze uznanie dzi ki swym t umaczeniom na j zyk an-
gielski prawie wszystkich utworów Sienkiewicza, a tak e Faraona Prusa i Argo-
nautów Orzeszkowej. W pracy towarzyszy a mu ona, Alma Cardell Curtin. Jej
dziennik i listy, przechowywane w Towarzystwie Historycznym Okr gu Mil-
waukee, rejestruj  niemal dzie  po dniu wiele szczegó ów z ycia pa stwa Curti-
nów, ich metod pracy oraz stanu finansów. Co wa niejsze, przedstawiaj  polskie
rodowisko literackie oraz rysuj  interesuj cy, cho  wycinkowy obraz ycia

w Polsce na prze omie wieków12.
Curtin by  rusofilem i do j zyka polskiego oraz powie ci Sienkiewicza dotar

poprzez j zyk rosyjski13. W pracy nad Trylogi  pos ugiwa  si  na pocz tku tek-
stem rosyjskim. Po polsku czyta  wprawdzie i rozumia  dobrze, nie na tyle jed-
nak, aby unikn  b dów. Pope nia  je najcz ciej przy transliteracji polskich
nazwisk i miejsc oraz zwrotów idiomatycznych. Na przyk ad, w wersji Curtina,
Kmicic to ‘Kmita,’ Wi niowiecki to ‘Vishnyevetski,’ a Bia a Cerkiew to ‘Belaya
Tserkoff.’ Nie wiedzia , jak prze o y  wyra enia typu „czo em,” „mrukn  pod
nosem” lub „spyta  z g upia frant Wo odyjowski.” Bior c pod uwag  ograniczon
znajomo  j zyka przez tego Amerykanina, w momencie kiedy zaczyna  t uma-

9 J.G. Percival, The Poetical Works of James Gates Percival with a Biographic Sketch, t. 2, Boston,
Ticknor and Fields, 1859, II, s. 278–279, 285–286, 286.

10 Z. Krasi ski, The Undivine Comedy, and Other Poems, prze . M. Walker Cook, Philadelphia,
J.B. Lippincott & Co., 1875. Ksi ka ta, reklamowana jako „the first specimens of modern Polish
poetry as yet given to American readers”, ze wst pem, biografi  Krasi skiego, analiz  sztuki i esejem
Juliana Klaczki pt. Polish Poetry in the Nineteenth Century, zosta a prze o ona z niemieckiego
i francuskiego.

11 J. Kraszewski, The Princess and the Jew, prze . Miss Meta de Vere, New York, G. Munro,
c. 1889; The Jew, prze . L. da Kowalewski, New York, Dodd, Mead, c. 1890 oraz Iermola, prze . Mrs.
Matthew Carey, New York, Dodd, Mead, 1891.

12 Zwi zki Curtinów z Sienkiewiczem i Polsk  opisa em w ksi ce: W pogoni za Sienkiewiczem.
Z odnalezionych dzienników Almy Curtin, Warszawa, Constans, 1994.

13 O Curtinie, jako o t umaczu Trylogii, pisa em w artykule Sienkiewicz’s Trilogy According to Je-
remiah Curtin: Materials from the Milwaukee County Historical Society, „Polish Review”, XXXVI,
4, 1991, 421–434.
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czy Trylogi , nast pnie po piech, z jakim wysy a  swe przek ady do druku,
wreszcie s ab  znajomo  polskiej historii i kultury, trudno si  dziwi  niedoci -
gni ciom jego t umacze . Nawet wed ug dziewi tnastowiecznych wymaga ,
akademickie i j zykowe przygotowanie Curtina do t umacze  z polskiego by o
niewystarczaj ce.

Nale y jednak przyzna , e dzi ki swym przek adom Trylogii i innych powie ci,
Curtin dokona  tyle, co nikt przed nim. Z podziwu godn  energi  i pracowito ci
zaj  si  t umaczeniami z j zyka polskiego, a jego dzie a translatorskie s  mimo
swych braków do dzi  czytelne i zadziwiaj co wierne w stosunku do orygina u. Co
najwa niejsze, Curtin by  pierwszym Amerykaninem, który zainteresowa  si  pro-
gramowo literatur  polsk  i przyczyni  do entuzjastycznego przyj cia powie ci
i nowel Sienkiewicza przez ameryka skich i angielskich czytelników.

Jego nast pca, William R. Noyes (1873–1952), by  absolwentem anglistyki na
Uniwersytecie Harvardzkim. Jednym z jego profesorów by  Leo Wiener (1862–
1939) z Bia egostoku, w 1897 roku zaanga owany jako pierwszy tytularny profe-
sor slawistyki w Ameryce do prowadzenia zaj , mi dzy innymi, z rosyjskiego
i polskiego. W 1901 roku Noyes uzyska  prac  w Berkeley, gdzie podj  si  t u-
macze Ksi gi Psalmów i Nowego Testamentu. Stworzy  tam Wydzia  Slawistyki
i naucza  j zyka rosyjskiego, a potem polskiego i polskiej literatury.

Zas ugi Williama Noyesa dla literatury polskiej s  trudne do przecenienia.
W ci gu swej wieloletniej pracy uniwersyteckiej, prze o y  na angielski Pana
Tadeusza i Konrada Wallenroda14. Zorganizowa  te  zespó  t umaczy, do któ-
rego nale eli: Florence Noyes, Josephine Carrol Brown, Dorris Durst, Hazel
Halma Havermale, Watson Kirkconnell, Jewell Parish, Marjorie Beatrice
Peacock, Dorothea Prall Radin, Dorothy Todd i Benjamin Collins Boodbury.
Pod jego kierunkiem zespó  ten, w ró nych sk adach, prze o y Irydiona Kra-
si skiego oraz utwory Kochanowskiego, Mickiewicza, S owackiego, Fredry
i Wyspia skiego15. Osobno ju  Watson Kirkconnell wyda  swój przek ad Pa-

14 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz; or, The Last Foray in Lithuania, prze . G.R. Noyes, New York,
E.P. Dutton & Co., 1917 oraz Konrad Wallenrod and Other Writings, prze . G.R. Noyes, D. Prall
Radin i J. Parish, Berkeley, University of California Press, 1925.

15 Z. Krasi ski, Iridion, prze . F. Noyes, red. i wst p G.R. Noyes, New York, Samuel French, 1925;
J. Kochanowski, Poems by Jan Kochanowski, red. G.R. Noyes, prze . D. Prall Radin i inni, Berkeley,
University of California Press, 1928; A. Mickiewicz, Forefathers’ Eve (prologue and scenes I–V), red.
G.R. Noyes, prze . D. Prall Radin, London, School of Slavonic Studies, 1925; J. S owacki, Anhelli,
wst p G.R. Noyes, prze . D. Prall Radin, London, G. Allen and Unwin, 1930; J. S owacki, The Father
of the Plague-Stricken at El-Arish, prze . G.R. Noyes, London, Eyre and Spottiswoode, s.d.; A. Fre-
dro, Ladies and Hussars, prze . F. Noyes i G.R. Noyes, New York, Samuel French, 1925; S. Wyspia -
ski, Meleager, A Tragedy, prze . F. Noyes i G.R. Noyes, Berkeley, University of California Press,
1933; S. Wyspia ski, Protesilas and Laodamia, wst p W. Borowy, prze . G.R. Noyes i E. Clark,
London, Eyre and Spottiswoode, 1933.
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na Tadeusza oraz antologi  poezji zatytu owan A Golden Treasury of Polish
Lyrics16.

Nast pcami Noyesa i kalifornijskiego zespo u by  profesor Arthur P. Coleman oraz
jego ona Marion. Arthur Coleman by  pierwszym Amerykaninem nies owia skiego
pochodzenia, który w 1925 roku otrzyma  doktorat ze slawistyki i w 1928 roku zo-
sta  wyk adowc  w Columbii, gdzie po wi ci  si  nauczaniu j zyka polskiego
i t umaczeniom. W ród licznych prac Colemanów znalaz y si  przek ady lubów
panie skich i Zemsty Fredry, Flisa Klonowicza, Marii Malczewskiego, Ballady-
ny, Marii Stuart i Mazepy S owackiego oraz Pana Tadeusza proz 17. Oprócz tego
wydali kilka antologii18 oraz bibliografie polskiej literatury i utworów Mickiewi-
cza w j zyku angielskim19.

Wraz z przyp ywem powojennej emigracji, liczba instytucji i programów pol-
skich na uniwersytetach ameryka skich powoli wzrasta a. Wzros a te  ilo  prze-
k adów z literatury polskiej. Du a w tym zas uga znawców i badaczy literatury
polskiej, jak David Welsh, Harold Segel czy Daniel Gerould. David Welsh og osi
drukiem monografie o Kochanowskim, Krasickim i Mickiewiczu oraz ksi ki
o Sienkiewiczowskiej powie ci historycznej i o Trylogii, a nast pnie po wi ci  si
przek adom powie ci, szczególnie z literatury wspó czesnej. Na pocz tku prze-
t umaczy Z ego i Siedem dalekich rejsów Tyrmanda oraz eseje z „Kultury”,
a nast pnie Matk  Królów Kazimierza Brandysa, Popió  i diament Andrzejew-
skiego, Wysp  ocalenia Odojewskiego, Sennik wspó czesny Konwickiego, Czarny

16 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, or the Last Foray in Lithuania, prze . W. Kirkconnell, New York,
Polish Institute of Arts and Sciences of America, 1949 i A Golden Treasury of Polish Lyrics, red.
W. Kirkconnell, wst p R. Dyboski, Winnipeg, The Polish Press Ltd., 1936.

17 A. Fredro, Maidens’ Vows; or, The Magnetism of the Heart, prze . A.P. Coleman i M.M. Cole-
man, Schenectady, NY, Electric City Press, 1940; A. Fredro, Vengeance, prze . M. Bamforth Hubert,
red. i wst p M.M. Coleman, Cambridge Springs, PA, Alliance College, 1957; F. Klonowicz, The
Boatman; a Voyage Down the Vistula from Warsaw to the Green Gate of Danzig; a Poem, prze .
M.M. Coleman, wst p M.E. Osborn, Cambridge Springs, PA, Alliance College, 1858; A. Malczewski,
Marya. A Tale of Ukraine, prze . A.P. Coleman i M.M. Coleman, Schenectady, NY, Electric City
Press, 1935; J. S owacki, Balladyna, prze . M.M. Coleman z W. Twardowskim, Cambridge Springs,
PA, Alliance College, 1960; J. S owacki, Mary Stuart, prze . A.P. Coleman i M.M. Coleman, Cam-
bridge Springs, PA, Alliance College, 1937; J. S owacki, Mazeppa, prze . M.M. Coleman., Cheshire,
Cherry Hill Books, 1966; A. Mickiewicz, Zosia and Thaddeus; or an Ancient Feud; a Prose telling of
Pan Tadeusz, prze . M.M. Coleman, Cheshire, Cherry Hill Books, 1974.

18 M.M. Coleman, The Polish Land. Ziemia polska; An Anthology in Prose and Verse, Trenton,
White Eagle Publishing Co., 1943; M.M. Coleman i H. Nagórka, Mazovian Melody; Translations of Prose
and Verse on Mazovian Themes, New York, Klub Polski, Columbia University, 1948; M.M. Coleman, The
Polish Poets in Music, Cheshire, Cherry Hill Books, 1962.

19 M.M. Coleman, Polish Literature in English Translation, Cheshire, Cherry Hill Books, 1963;
A.P. Coleman i M.M. Coleman, Mickiewicziana: Articles, Translations, Bibliographies of Interest to
Students of Mickiewicz, New York, Klub Polski, Columbia University, 1946; M.M. Coleman, A World
Remembered. Tales and Lore of the Polish Land, Cheshire, Cherry Hill Books, 1965.
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potok Leopolda Buczkowskiego, Disneyland Dygata i Lalk  Prusa20. Segel, autor
kilku prac o renesansowej kulturze i my li politycznej w Polsce, encyklopedycz-
nych publikacji, na przyk ad The Columbia Guide to the Literatures of Eastern
Europe since 1945 i antologii, takich jak The Baroque Poem i Stranger in Our
Midst: Images of the Jew in Polish Literature (obydwie z w asnymi t umaczenia-
mi), prze o y  nadto pi  komedii Fredry oraz Nie-Bosk  komedi  Krasi skiego
i Fantazego S owackiego21. Natomiast Daniel Gerould, znawca europejskiego
teatru awangardowego i autor bibliografii polskich sztuk w t umaczeniu na an-
gielski22, po wi ci  si  g ównie twórczo ci Witkacego, dokonuj c przek adów
(czasami jako wspó autor) prawie wszystkich jego sztuk23.

Wraz z wyborem metropolity krakowskiego Karola Wojty y na Stolic  Piotro-
w  w 1978 roku i narodzinami pot nego ruchu Solidarno ci, który wstrz sn
struktur  systemu komunistycznego, a nast pnie przyczyni  do jego upadku,
wzros o zainteresowanie Polsk  i miejscem kultury polskiej w wiecie. Literatura
polska zyska a na popularno ci, a nazwiska takich poetów, jak Czes aw Mi osz,
Zbigniew Herbert, Tadeusz Ró ewicz i Wis awa Szymborska sta y si  dzi ki
przek adom g o ne na wiecie. Niema a w tym zas uga Mi osza, który w swej
pracy przek adowej znalaz  partnerów w ród kalifornijskich poetów i studentów.

20 L. Tyrmand, The Man with the White Eyes, prze . D.J. Welsh, New York, Knopf, 1959; L. Tyr-
mand, The Seven Long Voyage, prze . D.J. Welsh, London, Michael Joseph Ltd., 1959; „Kultura”
Essays, red. L. Tyrmand, prze . D.J. Welsh, New York, Free Press, 1970; K. Brandys, Sons and
Comrades, prze . D.J. Welsh, New York, Grove Press, 1961; J. Andrzejewski, Ashes and Diamonds:
a Novel, prze . D.J. Welsh, London, Weidenfeld and Nicolson, 1962; W. Odojewski, Island of Salva-
tion, prze . D.J. Welsh, New York, Harcourt, Brace & World, 1965; T. Konwicki, Dreambook of Our
Time, prze . D.J. Welsh, Cambridge, Mass, M.I.T. Press, 1969; L. Buczkowski, Black Torrent, prze .
D.J. Welsh, Cambridge, Mass, M.I.T. Press, 1969; S. Dygat, Cloak of Illusion, prze . D.J. Welsh,
Cambridge, Mass, M.I.T. Press, 1969; B. Prus, The Doll, prze . David J. Welsh, New York, Twayne
Publishers, 1972.

21 H.B. Segel, The Baroque Poem, New York, Dutton, 1974; H.B. Segel, Stranger in Our Midst:
Images of the Jew in Polish Literature, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1996; A. Fredro, The
Major Comedies of Aleksander Fredro, prze . ze wst pem i przypisami H.B. Segel, Princeton, Prin-
ceton University Press, 1969; H.B. Segel, Polish Romantic Drama. Three Plays in English Transla-
tion, Ithaca and London, Cornell University Press, 1977.

22 D.C. Gerould, Polish Plays in Translation: an Annotated Bibliography, New York, CASTA, 1983.
23 Twentieth-Century Polish Avant-garde Drama: Plays, Scenarios, Critical Documents, red. D.C. Ge-

rould, wst p i prze . z E. Gerould, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1977; S.I. Witkiewicz, The
Water Hen, prze . D.C. Gerould i C.S. Durer, „First Stage” 1967/68, t. VI, 2, 86–102; S.I. Witkiewicz,
Tropical Madness: Four Plays, prze . D. i E. Gerould, wst p M. Esslin, New York, Winter House,
1972; S.I. Witkiewicz, Belzebub Sonata, red. i prze . D. Gerould i J. Kosicka, New York, Performing
Arts Journal Publications, 1980; S.I. Witkiewicz, The Madman and the Nun and The Crazy Locomo-
tive; Three Plays, including The Water Hen, red. i prze . D.C. Gerould i C.S. Durer, wst p Jan Kott,
New York, Applause, 1993; S.I. Witkiewicz, Country House, prze . D.C. Gerould, Amsterdam, Har-
wood Publishers, 1997; S.I. Witkiewicz, Mr. Price, or Tropical Madness; and, Metaphysics of a Two-
-headed Calf, red. i prze . D. Gerould, London, New York, Routledge, 2002.
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I tak po ród t umaczy poezji i prozy, zarówno jego w asnej, jak i innych autorów,
znale li si , mi dzy innymi: Robert Haas, Peter Dale Scott, Leonard Nathan,
Lillian Vallee, Richard Lourie, Louis Iribarne oraz Madeline Levine.

Lillian Vallee rozpocz a od t umacze , wraz z autorem, wierszy Mi osza, które
ukaza y si  w tomie Bells in Winter. Nast pnie prze o y a dwa tomy esejów Kot-
ta, Dzienniki Gombrowicza, zbiór opowie ci Bezrobotny Lucyfer Aleksandra
Wata i dwa tomy esejów Zagajewskiego. Richard Lourie przet umaczy Widzenia
nad Zatok  San Francisco Mi osza, Miesi ce Kazimierza Brandysa, Mój wiek
Wata, Kompleks polski, Ma  apokalips , Wschody i zachody ksi yca oraz Bohi-
ni Konwickiego, a tak e Zwyci stwo Grynberga, Msz  za miasto Arras Szczy-
piorskiego i Króla Maciusia Pierwszego Janusza Korczaka. Z kolei Louis Iribar-
ne dokona  przek adów Nienasycenia Witkacego, Kataru i Opowie ci o pilocie
Pirxie Lema, lubu i Operetki Gombrowicza, a tak e Doliny Issy i Ziemi Ulro
Mi osza. W ród licznych przek adów dokonanych przez Madeline Levine nale y
wymieni Bal w operze Tuwima, Pami tnik z powstania warszawskiego Bia o-
szewskiego, eseje Mi osza Zaczynaj c od moich ulic i Abecad o, diariusz Rok
my liwego i korespondencj  z Andrzejewskim pt. Legendy nowoczesno ci, re-
porta e Taniec na cudzym weselu i Dowody na istnienie Hanny Krall oraz Chleb
rzucony umar ym Bogdana Wojdowskiego. Michael Kandel, t umacz opowiada
i powie ci Lema (Cyberiada, Wysoki zamek, G os pana, Doskona a pró nia,
Dzienniki gwiazdowe, Kongres futurologiczny, Ze wspomnie  Ijona Tichego
i Pami tnik znaleziony w wannie), prze o y  tak e Weisera Dawidka i Opowiada-
nia na czas przeprowadzki Paw a Huellego24.

Bogdana Carpenter zredagowa a dwuj zyczn  antologi  pierwszych czterech
stuleci polskiej poezji pt. Monumenta Polonica, do której przet umaczy a z Joh-
nem Carpenterem dwie trzecie tekstów. Prze o yli nast pnie g ówne dzie a Her-
berta, takie jak: Pan Cogito, Raport z obl onego miasta i inne wiersze, Elegia na
odej cie, Martwa natura z w dzid em, Labirynt nad morzem, Król mrówek i kilka
tomów Poezji wybranych.

Poezje Ró ewicza t umaczyli w Ameryce Pó nocnej Victor Contoski, Magnus
Kry ski z Robertem Maguire, Edward Czerwinski, Richard Sokoloski, a ostatnio
Bill Johnston. Clare Cavanagh zredagowala i prze o y a ze Stanis awem Bara -
czakiem wi kszo  wierszy w antologii Polish Poetry of the Last Two Decades of
Communist Rule: Spoiling Cannibals’ Fun. Razem te  prze o yli trzy wybory
poezji Wis awy Szymborskiej. Nast pnie ju  sama dokona a t umacze  wyboru
felietonów Szymborskiej Lektury nadobowi zkowe oraz sze ciu tomów poezji

24 Wi kszo  bibliograficznych not dotycz cych prac tych i pozosta ych t umaczy mo na znale
w mojej ksi ce Polish Literature from 1918 to 2000. An Anthology, Bloomington, Slavica Publishers,
2008, s. 185–190 i 471–485.
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i prozy Zagajewskiego, mi dzy innymi: Trzej anio owie, W cudzym pi knie,
Obrona arliwo ci.

Do licznych przek adów Billa Johnstona nale : Grzechy dzieci stwa i inne opo-
wiadania Prusa, Wierna rzeka i Przedwio nie eromskiego, Bakakaj i Wspomnienia
polskie Gombrowicza, poezje Baczy skiego, opowiadania Herlinga-Grudzi skiego
oraz Autoportret z kobiet  i Z owi  cie  Szczypiorskiego, Inne rozkosze i Pod moc-
nym anio em Pilcha, Sny i kamienie i Tryby Magdaleny Tulli, Dziewi  Stasiuka
i wiersze Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Micha  Miko  wyda  w latach 1992–
2008 sze ciotomow  histori  i antologi  literatury polskiej od jej pocz tków do roku
2000, dwuj zyczn  antologi  po wi con  literaturze polskiej do ko ca osiemnastego
wieku, a tak e osobne wybory poezji Kochanowskiego, Mickiewicza i S owackiego.

Ju  sama lista t umaczy wymienionych w tym przegl dowym artykule wska-
zuje na to, e w pracy przek adowej z literatury polskiej na angielski g ówn  rol
odgrywali profesorowie polonistyki na uniwersytetach. Ta dominacja potwierdza
jedn  z zasad wspó czesnej teorii przek adu, która g osi, e praca t umacza odpo-
wiada rygorom pracy naukowej. Notoryczne przypadki amatorskich przek adów
na angielski, na przyk ad powie ci Thomasa Manna (przez Helen Lowe-Porter)
i Lwa To stoja (przez Constance Garnett), pe ne b dów, opuszcze  i przeinacze ,
które wynik y z niedostatecznej znajomo ci niemieckiego i rosyjskiego, pokaza y
wyrazi cie, dlaczego w pracy przek adowej nieodzowne jest filologiczne podej cie
oparte na j zykowej, kulturowej i historycznej analizie s ów i tekstów. Podej cie takie
za  wymaga wszechstronnego przygotowania akademickiego w duchu hermeneutyki,
czyli nauki i umiej tno ci interpretacji tekstów literackich i róde  historycznych.

W przegl dzie tym wymieni em tylko czterdziestu t umaczy. Jednak to g ównie
dzi ki wysi kom tych osób i pozosta ych t umaczy, polska poezja i proza znalaz y
miejsce w ameryka skich i kanadyjskich bibliotekach, ksi garniach i uczelniach.
Kiedy dodamy jeszcze przek ady na angielski dokonane poza Ameryk  Pó nocn ,
nieomawiane w tym artykule, u wiadomimy sobie lepiej, jak wiele entuzjazmu
i zaanga owania wykazali wierni wyznawcy Hermesa w dzie o po redniczenia
pomi dzy kulturami.

Prof. dr Micha  J. Miko , University of Wisconsin-Milwaukee, Department of Foreign Languages and
Linguistics. Autor przesz o 70 artyku ów z literatury polskiej, j zykoznawstwa i kartografii oraz pierw-
szego programu komputerowego do nauczania j zyka polskiego Polish Vocabulary and Grammar. Autor
13 ksi ek, m.in., Early Maps of Poland (1508–1772) in the American Geographic Collection, W pogoni
za Sienkiewiczem i sze ciotomowej historii i antologii literatury polskiej od jej pocz tków do roku 2000.
Laureat nagrody Polskiego PEN Clubu za t umaczenia literatury polskiej na angielski.
W serii Literatura polska w wiecie opublikowa : Zarys historii polonistyki w Ameryce Pó nocnej
(t. 1, W kr gu znawców).
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T H E S O N S  O F  H E R M E S :  N O R T H A M E R I C A N  T R A N S L A T O R S  O F
P O L I S H L I T E R A T U R E

Mythical Hermes, messenger of the gods, was also venerated by the Greeks as a protector of travel-
ers, facilitator of border crossings, and a patron of music and poetry. As a lover of the arts and a
mediator between cultures, Hermes is a fitting patron for those who strive to transmit literary works
across linguistic boundaries.

The article presents a historical overview of translators who brought Polish literature to the atten-
tion of North American readers. Jeremiah Curtin, followed by George Noyes, Arthur Coleman and
Marion Coleman first introduced Americans and Canadians to popular Polish poets and novelists.
Later generations of translators, many of whom were also scholars or writers, made a broader selec-
tion of Polish authors accessible to their countrymen. Their translations encompass works by Jan
Kochanowski, Adam Mickiewicz, Juliusz S owacki, Cyprian Kamil Norwid, Ignacy Krasi ski, Hen-
ryk Sienkiewicz, Boles aw Prus, Stanis aw Reymont, Witold Gombrowicz, Stanis aw Witkacy, S a-
womir Mro ek, Stanis aw Ró ewicz, Zbigniew Herbert, Czes aw Mi osz, Wis awa Szymborska, and
other contemporary authors. The body of work is still expanding.



L I  Y I N A N

P e k i s k i  U n i w e r s y t e t  J z y k ó w  O b c y c h
P e k i n

PO L S K A  W S P Ó C Z E S N A  L I T E R A T U R A  K O B I E C A
W  O C Z A C H  CH I N K I-P O L O N I S T K I

TEN REFERAT JEST ZBIOREM MOICH REFLEKSJI PO PRZECZYTANIU KILKU POWIE CI
obyczajowych napisanych przez polskie autorki. Dlaczego taki temat? Dlaczego
w ogóle si gn am po popularn  literatur  kobiec ? W czasie studiów pozna am
polsk  literatur  klasyczn , któr  bardzo si  zachwyci am. Pan Tadeusz Adama
Mickiewicza pokaza  mi przepi kny obraz ycia polskiej szlachty, a przy lekturze
wierszy Wis awy Szymborskiej poczu am delikatne emocje i dr enie serca. Bez
w tpliwo ci polska wysoka literatura posiada swój urok, ale jest dla mnie jednak
do  trudna. W dodatku ycie pokazane w tych utworach jest bardzo dalekie od
nas, a mnie bardziej interesuje, co si  dzieje dzisiaj w polskim spo ecze stwie,
jak polskie kobiety pracuj , yj , radz  sobie. A jak ju  si gn am po wspó cze-
sne powie ci kobiece, nie mog am si  od nich oderwa . Historie tych kobiet s
tak wspania e, zupe nie inne od chi skich, e od razu wpad am po uszy w lektur .
I nie a uj , e po wi ci am na nie tyle godzin. Wymieni  tutaj tytu y ksi ek
i nazwiska ich autorek: Jestem nudziar  i Zapiski stanu powa nego Moniki
Szwai, Trzepot skrzyde  Katarzyny Grocholi i Smak wie ych malin Izabeli Sowy.
Kiedy czyta am wymienione powie ci, bardzo interesowa y mnie ciekawe tematy
poruszone przez autorki i j zyk tych tekstów. Chcia abym po wi ci  ten referat
analizie odbioru polskiej literatury popularnej, kobiecej przez chi sk  czytelnicz-
k  (ju  nieco zeuropeizowan , ale silnie osadzon  we w asnej kulturze) oraz po-
dzieli  si  w asn  opini  na ten temat. Oczywi cie musz  przyzna , e jako ko-
bieta urodzona po roku osiemdziesi tym ubieg ego wieku, która sko czy a studia
magisterskie i pracuje jako nauczycielka j zyka obcego na uniwersytecie, nie
jestem reprezentantk  wszystkich Chinek. Ale jestem pewna, e w Chinach jest
te  du o „nienudnych nudziar”, takich jak ja, i moje opinie na pewno w jakim
stopniu znajd  odzwierciedlenie.
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Dwa lata temu, kiedy sko czy am studia i zacz am swój zawód nauczycielski
w Pekinie, dosta am w prezencie od kole anki malutk  ksi eczk  – Smak wie ych
malin. Opowie  jest pierwszym tomem „owocowej trylogii” Izabeli Sowy, przed-
stawiaj cej ycie nastolatek, dwudziestolatek i trzydziestolatek w Polsce. Dwudzie-
stoparolatka Malina ko czy studia i zaczyna doros e ycie. Szuka nowego miejsca
w rzeczywistym spo ecze stwie. Chocia  to wcale nie by o atwe i proste, ta m dra
dziewczyna w ko cu znalaz a kierunek, w którym ma i . Ksi ka bardzo mnie przy-
ci ga a z dwóch powodów: po pierwsze, kiedy czyta am j , mia am 25 lat i akurat
prze ywa am wtedy prze om w yciu zawodowym, czyli z awki studenckiej na kate-
dr . Perypetie bohaterki ca y czas mnie porusza y i naprawd  oddycha am z ni  na
ka dym kroku. Urzek y mnie jej podej cie do ycia, s abo ci i pozytywne nastawie-
nie. Po drugie, w tki historii s  bardzo ciekawe i to przyci ga czytelnika do znalezie-
nia zako czenia. Bohaterce nie jest zbyt atwo w yciu rodzinnym: ojciec wyemigro-
wa  do Niemiec i pozostawi  rodzin . Z tego powodu matka nigdy nie by a szcz li-
wa, ci gle zmienia a m czyzn i trafia a na coraz gorszego. Brat tu  po maturze
uciek  te  do Niemiec, bo uwa a , e we w asnym kraju nie ma przysz o ci. Samotna
Malina próbuje, stara si  spotka  tego jedynego, eby poczu , e ycie ma sens
i barwy. Dla kontrastu jej kole anki maj  ju  zaplanowane ycie z w a ciwymi m -
czyznami. Ka da posta  w tej ksi ce jest barwna i charakterystyczna, a przy tym
nieg upia i w pewien sposób prawdziwa. Na ok adce ksi ki s  takie zdania, które
najbardziej w a ciwie opisuj  Malin : „Malina nie jest kolejn  rodzim  podróbk
Bridget Jones czy Ally McBeal. Malina to po prostu malina, a nie polska odmiana
owocu kiwi”. I taka w a nie jest g ówna bohaterka „ze swoimi l kami, marzeniami
i wizj wiata ukszta towan  w a nie tu: w krainie bigosu, urku i salmonelli.”

Potem si gn am po ksi k  Moniki Szwai – Jestem nudziar . Cudowna ksi -
ka, której bohaterka, Agata, jest wspania  kobiet  w wieku lat trzydziestu. Agata
uznaje siebie za nudziar , bo, cytuj : „nie mia a jeszcze ani jednego m a; spa a
tylko z czterema facetami; by a zaledwie na trzech balach; nie zmieni a pracy ani
razu, odk d j  podj a; nie ma fioletowych paznokci ani pomara czowych w o-
sów…”. Z powodu szefa, który da  jej niedwuznaczn  propozycj , musi zmieni
prac . Po przejrzeniu swoich archiwów dosz a do wniosku, e mo e zosta  tylko
nauczycielk  w liceum, co gorsze jednak – jedyn  trójk  w indeksie ma z pedagogiki!
Jakby tego by o ma o, w jej yciu pojawia si  dwóch panów. Poznanemu w pubie, by
zwróci  na siebie uwag , wyla a specjalnie napój na spodnie, a o drugiego potkn a
si  na ulicy. Którego wybierze? eby by o dziewczynie trudniej, autorka skom-
plikowa a sytuacj  – Agata romansuje z ojcem swojego ucznia, a wra liwa na
wdzi ki nowej nauczycielki jest te  pani wicedyrektor, do tego dochodz  nieko -
cz ce si  k opoty z uczniami.

Kusi o mnie, eby zajrze  na koniec i sprawdzi , jak potocz  si  losy Agaty. To
jest chyba przeznaczenie, e kiedy czyta am „nudziar ”, w yciu rzeczywistym
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zaczyna am si  zastanawia  nad przysz o ci  ze swoim partnerem. Przeci tna
kobieta, ale niezwykle m dra, w dzienniku pe nym poczucia humoru opowiada a
mi, jak mo na znale  równowag  mi dzy karier  a yciem osobistym w kryzy-
sowym momencie. Agata jeszcze mi pokaza a, jak by  dobr  nauczycielk  –
przyjació k  swoich uczniów. Du o z nas wspomina szko  jako miejsce, gdzie
ucze  nie ma prawa do w asnego zdania, ma siedzie  cicho i nie dyskutowa .
Natomiast Agata odgrywa t  rol  zupe nie inaczej, czyli zdecydowanie du o
lepiej ni  inni nauczyciele. Ona traktuje uczniów jak przyjació . Stara si  zach -
ca  dzieci do nauki, pomaga  im w rozwi zaniu k opotów fizycznych i emocjo-
nalnych. W tym sensie autorka zaoferowa a mi wzorzec zawodowy.

Oprócz bohaterek weso ych i komediowych romansów pozna am jeszcze dwie
„ci sze” postaci: ofiar  przemocy rodzinnej i samotn  kobiet  w ci y. Pierwsz
posta  stworzy a Katarzyna Grochola w ksi ce pod tytu em Trzepot skrzyde .
Autorka pokaza a rzeczywisto , która otacza nas wsz dzie i zawsze jawi si  jako
problem, od którego pod wiadomie uciekamy. Poprzez listy napisane przez bo-
haterk , Hank , do ju  nie yj cego ojca widzia am jakby przed oczami jej trage-
di . Ma m a, prac , w asny dom. Kocha i jest kochana. Z pozoru wszystko wy-
gl da idealnie. Ale za zamkni tymi drzwiami, gdzie nikt nie widzi, jej ycie
zmienia si  w koszmar, z którego nie potrafi si  wyrwa . Dla u o onego, dobrze
zarabiaj cego m a jest najwa niejsza na wiecie. Niestety, oblicze tej mi o ci
jest tragiczne. Bohaterka dostaje ciosy w g ow , w plecy, w nogi, wsz dzie. Kiedy
czyta am o prze yciach Hanki, moje serce od czasu do czasu dr a o. Jako m oda
kobieta po zar czynach, marz ca o przychodz cym szcz ciu, nie potrafi am sobie
wyobrazi , jak biedna bohaterka mog a wytrzyma  t  traum  fizycznego bólu, l ku
i osamotnienia. W ko cu nie wytrzyma a i zbuntowa a si . Nawet brakowa o mi po
przeczytaniu ca ej ksi ki dalszego opisu przysz o ci Hanki po odej ciu od m a.
Chcia abym, eby na koniec opowie ci autorka da a czytelnikom happy end ca ej
historii, na przyk ad znalezienie nowego i porz dnego partnera.

Druga posta  – Wiktoria, z utworu Moniki Szwai, jest silniejsza i weselsza. To
reporterka telewizyjna ko o trzydziestki, która niespodzianie dowiaduje si , e
jest w ci y. Pani doktor uwa a, e to ju  najwy szy czas dla kobiety, eby mie
dziecko. Natomiast przysz a mamusia nie ma pewno ci, kto jest tatusiem dziecka.
Kandydatów jest dwóch. Po wnikliwym ledztwie okazuje si , e winnym jest
m odszy od niej student marynarki. Kolega Wiktorii z pracy upiera  si , e ojciec
ma prawo wiedzie , wi c bohaterka spróbowa a m odemu ojcu przekaza  radosn
nowin . Ale on zar czy  si  z dziewczyn  z bogatej rodziny i nie zamierza psu
sobie ycia dzieckiem sp odzonym przez przypadek. Wiktoria postanowi a zosta
samotn  matk . Od razu dosta a wsparcie od kolegów, ale w rodzinie nie mia a
takiego szcz cia. Szwagier i siostrzeniec s  po jej stronie, ale przysz y dziadek
nie zgadza si  na decyzj  Wiktorii. Proponuje nawet, e zamie ci og oszenie
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matrymonialne dla córki! Wtedy Wiktoria poznaje w czasie pracy biznesmena.
Kobieta nie wierzy jednak we w asne szcz cie i w tpi w swoje mo liwo ci.
Kusi o mnie strasznie pytanie: czy do niej zapuka mi o ? Dopiero wtedy, kiedy
urodzi a syna Ma ka i napisa a w swoim dzienniku ostatnie zdanie du ymi lite-
rami: „KONIEC. WYCHODZ  ZA M !”, miech i zy wybuch y jednocze nie
i przypomnia am sobie taki komentarz z ok adki: „To jest ksi ka niebezpieczna.
Przy tej lekturze nie wolno je  ani pi , bowiem emocje s  tak silne, e mo emy
nad sob  nie zapanowa . miech i zy s siaduj  nie tylko na tej samej stronie, ale
nawet w tym samym zdaniu.”

Wy ej wymienione cztery powie ci obyczajowe ukaza y przede mn  szereg
kolorowych scen ycia wspó czesnych Polek. Szaro  zas ania a moje oczy, kiedy
Hanka prze ywa a m k  fizyczn  i psychiczn . A kiedy Agata spakowa a swoje
rzeczy i przeprowadzi a si  do przysz ego m a, widzia am przepi kny pejza
z otych li ci, padaj cych na niebieskozielone jezioro. To fakt, e kobiety maj  na
ca ym wiecie takie same rado ci i problemy: nauk , karier , mi o , rodzin ,
przyja , pociechy… Dzi ki utworom wybitnych autorek ujrza am kalejdoskop
ycia m odych polskich kobiet. Ich przygody budzi y we mnie wspó czucie, bo

problemy s  takie same w Chinach. Mo na powiedzie , e tematy kobiece s  uni-
wersalne, ale ich opis i podej cie do nich w naszych krajach s  ca kowicie ró ne.

W E J C I E  W  D O R O S O

Cz sto jestem pytana o wiek i nikt nie wierzy, e mam ju  28 lat. Oczywi cie
Chi czycy maj  inny typ urody i Europejczycy nie potrafi  tego rozró ni . Ale
drugi fakt jest taki, e europejskie dziewczyny staraj  si  ubiera  i zachowa  jak
doros e kobiety ju  w wieku kilkunastu lat, a Chinki zawsze wol  wygl da
dziewcz co. Tu jest widoczna ró nica w mentalno ci Chinek i Polek i prawdopo-
dobnie te  st d wynikaj  ró nice w ich drodze do doros o ci.

W Chinach od pokolenia urodzonego w latach osiemdziesi tych wi kszo
dzieci jest jedynakami. Dzieci s  otoczone ogromn  opiek  i trosk  rodziców,
emocjonaln  i finansow . Kiedy studiowa am w Polsce, widzia am jak polscy
studenci pracowali w czasie wolnym, eby zarobi  na op aty telefoniczne, ko-
smetyki, piwo. A chi skie dzieci (du e dzieci) ca y czas mog  liczy  na wsparcie
pieni ne od rodziców; nie do pomy lenia jest, eby chi ski student pracowa , na
przyk ad jako kelner, barman czy sprzedawca. Dzisiejsi studenci ju  od samego
pocz tku studiów maj  laptopy, komórki, iPOD-y czy inne tego typu nowoczesne
gad ety. Nawet jak ju  zak adaj  swoje rodziny, dostaj  jeszcze od rodziców
w formie prezentu albo posagu du  sum  pieni dzy. I nie tylko pieni dzy. Chi -
skie dzieci w ogóle utrzymuj ci lejszy kontakt z rodzicami. Dzwoni  do siebie
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bez przerwy, pytaj  i opowiadaj , jak sobie radz . Rodzice przyje d aj  do dzieci
w odwiedziny bardzo cz sto, a ze wzgl du na odleg o ci w Chinach wymaga to
naprawd  wiele wysi ku. I te odwiedziny wygl daj  bardziej jak pomoc domowa.
Te ciowie/rodzice mog  „odwiedzi ” dzieci i mieszka  z nimi i ich ma onkami
nawet przez pó  roku, co jest chyba dla Polaków niewyobra alne. Chi skie dzieci
s  z tego czasami nawet zadowolone, bo zawsze jest ugotowane, posprz tane.
Dlatego rodzice maj  wi kszy wp yw na ycie swojego doros ego dziecka. Pos u-
sze stwo dzieci wobec rodziców jest cnot  wed ug filozofii konfucja skiej. Mog
odkry  tutaj osobist  tajemnic , e kiedy pozna am swojego ch opaka, dzisiejsze-
go m a, moi rodzice te  strasznie si  wtr cali. Czy nie jest brzydki? Czy ma
dosy  pieni dzy? Czy poziom jego studiów jest odpowiedni? A nawet teraz, kie-
dy ju  jeste my ma e stwem, nadal ich interesuje, kiedy planujemy dziecko,
dlaczego chcemy kupi  hond  a nie chevroleta! Mimo e studiowa am w Polsce
dwa lata, du o podró owa am po Europie i mieszkam w Pekinie, poza rodzinnym
domem, od dziewi ciu lat, nadal jestem wed ug moich rodziców naiwn  dziew-
czynk  i bardzo atwo mo na mnie oszuka . Rzeczywi cie moi rodzice troch
przesadzali, ale takich przyk adów w Chinach nie jest ma o. Chi scy rodzice
lubi  powtarza  takie powiedzenie: Zawsze jeste  maluchem w oczach rodziców,
nawet je li masz ju  sze dziesi t lat.

Przy takim kontra cie Polki maj  inne drogi do doros o ci. Na przyk ad Malina
w opowie ci Izabeli Sowy w ogóle ma o ma wsparcia od rodziny. Matka nie bar-
dzo si  ni  interesuje, tylko szuka dla siebie m czyzny. Ojciec wyjecha , kiedy
ona jeszcze by a ma a. Nie mówi c o trosce, nawet nie dosta a pieni dzy od ojca.
Musia a sama sobie radzi  w sko czeniu studiów, znalezieniu pracy i u o eniu
ycia osobistego. Owszem, mia a wi ksz  swobod , ale czy te  nie wi ksz  sa-

motno ? Na szcz cie mamy podobie stwo w jednym aspekcie, e obydwa
nasze narody maj cis e kontakty z przyjació mi. Dzi ki temu nie jeste my do
ko ca samotni. Poza tym jedna rzecz jest naturalna, e je li cz owiek nie ma
wsparcia, to doro nie du o szybciej. I teraz mo emy wyja ni , dlaczego trzydzie-
stoletnia Chinka czasami wygl da i zachowuje si  jak dziewczynka, a kilkuna-
stoletnia Polka ju  stara si  by  kobiet . Pod tym wzgl dem podziwiam m ode
Polki: m dre, samodzielne, pozytywistyczne. Nie w tpi , e cudowne Polki b d
w przysz o ci wychowywa  takie same kobiety!

S A M O T N O

W Chinach jest takie z o liwe powiedzenie, e oprócz m czyzny i kobiety jest
jeszcze trzecia p e  na wiecie, czyli samotna pani doktor. Tutaj nawet nie tylko
dotyczy to panny doktor, ale chodzi o takie nowe zjawisko, e bardzo du o atrak-
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cyjnych, wykszta conych i samodzielnych kobiet jest samotnych. Rzecz nie trud-
na do zrozumienia: zwykle kobiety szukaj  partnera silniejszego od siebie. Im
wy sz  pozycj  ma ona, tym trudniej jej znale  w a ciwego m czyzn .
W wiecie wspó czesnej globalizacji Polki maj  podobne zmartwienie.

Oprócz bohaterki opowie ci Trzepot skrzyde , która m czy a si  z tyranem i nie
mia a mo liwo ci szuka  prawdziwej mi o ci, wszystkie pozosta e bohaterki
stara y si  znale  swojego „Mr. Right” w yciu. Droga nie by a taka prosta, ale
im si  uda o! Bardzo mi si  podoba ten pozytywizm. W porównaniu z chi skimi
tego typu lekturami, polskie bohaterki s  zdecydowanie odwa niejsze. One maj
inne podej cie do samotno ci. ycie bez partnera nie jest dla nich bezbarwne.
Chodzi y na imprezy, to bardzo s usznie. Bo obcy facet nie przyjdzie i nie zapuka
do drzwi. Próbowa y zmienia  wygl d, eby by  bardziej atrakcyjne. Nie wy-
strzega y si  te  niekonwencjonalnych zachowa . Agata „nudziara”, na przyk ad,
jak ju  zobaczy a kogo  atrakcyjnego, to wyla a mu drinka na spodnie. I to zadzia a o!
One przekroczy y konserwatywne zasady, wed ug których tylko m czy ni maj
stara  si  o mi o , a dziewczyny maj  czeka . One s  wspó czesnymi kobietami
dwudziestego pierwszego wieku, umiej  decydowa  o sobie i znale  szcz cie.

Natomiast Chinki maj  zupe nie inne drogi do szcz cia. W Pekinie park
wi tyni Nieba jest znany nie tylko turystom, a tak e znerwicowanym rodzicom.

Co tydzie  jest tam impreza, na któr  rodzice przychodz  ze zdj ciami swoich
dzieci. Oczywi cie na drugiej stronie zdj cia s  informacje, jakie ch o-
pak/dziewczyna ma wykszta cenie, jak  ma prac , ile zarabia itd. Takie swatanie
istnieje nie tylko w tym parku, ale prawie wsz dzie. Ono jest powszechnie przy-
j te w Chinach. Przyczyn  jest brak czasu i okazji do poznawania nowych ludzi,
ale to te  odwieczna chi ska tradycja. Sama mog  poda  siebie jako przyk ad,
poniewa  swojego m a pozna am przez randk  w ciemno. W telewizji s  spe-
cjalne programy, gdzie ludzie poznaj  si  w celu szukania partnerów, a w Interne-
cie jest mnóstwo profesjonalnych portali do swatania par – to w Polsce te  jest
popularne, ale w Chinach jest bardzo du y udzia  osób trzecich: ciotek, s siadek,
przyjació  rodziny. Chinki lubi  szuka  partnera dla swojej kole anki, przyjació -
ki i to wcale jej nie obra a. Wr cz przeciwnie – wiadczy o dobrym sercu i trosce.
Podobnie jest z facetami, ostatnio mój m  poprosi  mnie, ebym znalaz a dziew-
czyn  dla jego kolegi z pracy.

Chinka, która ju  znalaz a partnera, ma te  inne podej cie do relacji partner-
skich. Dzisiejsze Chiny ju  s  pod tym wzgl dem bardziej otwarte ni  kiedy ,
mieszkanie razem przed lubem coraz cz ciej si  zdarza, zw aszcza w wi kszych
miastach, ale opisane w Jestem nudziar  zdarzenie, kiedy to Agata posz a do
ó ka z ch opakiem przy drugim spotkaniu, jest dla nas bardzo egzotyczne i nie

do przyj cia. Trzydziestoletnia dziewica w Chinach nie jest powodem do wstydu,
tylko odwrotnie, bo ona nie pi z byle kim. I rozumiemy, e tylko nie mia a
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szcz cia i nie znalaz a do tej chwili w a ciwego. Dlatego samokrytyka Agaty
brzmi dla mnie troch miesznie, bo co z tego, e trzydziestolatka nie ma faceta,
spa a tylko z czterema m czyznami, nie mia a m a, by a w yciu na trzech
balach? Nie widz  wielkiego problemu! Je li problem jest, to tylko dla chi skiej
nudziary, czyli mnie, e to troch  nieporz dne, e spa a (a !) z czterema facetami.
Chinki przynajmniej tym si  nie chwal  i nawet nie przyznaj .

Tak samo w Zapiskach stanu powa nego pokazuje si  kobiet  po trzydziestce,
która nie ma m a i od czasu do czasu uprawia seks z m czyznami, czasami
przypadkowo, na przyk ad po alkoholu. St d niespodziewane dziecko i niepew-
no  o biologicznego ojca. Musz  przyzna  szczerze, e ju  nieraz widzia am na
chi skim weselu pann  m od  w ci y albo s ysza am o takich przypadkach,
Chi czycy to ró nie odbieraj . Ale to, e bohaterka ma w ci gu trzech tygodni
dwóch facetów, to dla mnie ju  egzotyczna przesada. Podobnie w Jestem nudzia-
r  g ówna bohaterka samokrytycznie stwierdzi a, e „spa a tylko z czterema fa-
cetami, przy czym z dwoma z nich po razie”. Niewykluczone, e wa nym ele-
mentem prawa cz owieka jest wolno  do wyboru partnera i ma e stwa. Na to
absolutnie si  zgadzam. Ale do dzi  ci gle si  zastanawiam, czy jest w porz dku
nawi za  kontakt fizyczny, kiedy organizm lub serce czuje potrzeb , nie
uwzgl dniaj c wa niejszych kwestii, jak na przyk ad przysz o ? Czego mamy
s ucha ? Potrzeby naturalnej czy zasady moralnej? Chyba tutaj troch  przesadzi-
am, bo takie pytanie jest prawdopodobnie rzecz  bardziej naturaln  dla Europej-

czyków. Ale dla polonistki yj cej na drugim ko cu wiata, na Dalekim Wscho-
dzie, taka tematyka jest naprawd  ciekawa.

P R Z E M O C  D O M O WA

Obra anie, wyzywanie, poni anie, dr czenie, uporczywe i dokuczliwe prze-
szkadzanie, szturchanie, policzkowanie, kopanie, uderzenie pi ci , uderzenie
przedmiotami, wyrywanie w osów, przypalanie papierosami czy elazkiem… Nie
wyobra amy sobie tych sytuacji, kiedy s yszymy albo mówimy o przemocy do-
mowej. Niestety takie rzeczy codziennie si  zdarzaj  i w wielu domach, nawet
niedaleko od naszych. I w Polsce, i w Chinach. Widzia am w swoim kraju ró ne-
go typu utwory dotycz ce tego tematu, mi dzy innymi serial pod tytu em Nie
rozmawiaj z obcym facetem. Bohaterka ma los podobny do Hanki z Trzepotu
skrzyde : pracuje w szkole, ma m a, przystojnego lekarza, nigdy nie martwi si
o pieni dze. Ale m  jej nie ufa i ci gle dokucza pytaniami, gdzie ona jest, z kim
si  spotyka, o kim my li. I tak jak bohaterka Trzepotu skrzyde , ona te  od same-
go pocz tku le robi a. Zgodzi a si  na to wszystko, od pocz tkowych przeprosin,
poprzez przypisywanie jej winy, a  do sytuacji, gdy ka dy drobiazg usprawiedli-
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wia w oczach sprawcy wybuch agresji. Ró nica jest taka, e przemoc w chi skiej
rodzinie jest bardziej psychiczna, emocjonalna ni  fizyczna. Chi scy m owie
cz ciej u ywaj  okrutnego przekle stwa, zastraszania i dr czenia. To chyba
wynika z mniejszej agresywno ci fizycznej Chi czyków. Ale czy ta psychiczna
przemoc nie jest gorsza ni  fizyczna? Doda abym jeszcze jedn  rzecz, e ci bied-
niejsi, którzy pracuj  fizycznie, s  bardziej agresywni i cz ciej bij  swoje ony,
zw aszcza po alkoholu. W tym sensie przemoc domowa jest chyba jednakowa na
ca ym wiecie.

Czyta am Trzepot skrzyde  z „trzepotem serca”, jednym tchem. Opanowywa y mnie
skrajnie z e emocje, kiedy Hanka zastanawia a si , co w ogóle powiedzie , jak si
odezwa , eby nie wzbudzi  sza u u swojego m a. Ca y czas si  zastanawiam, dla-
czego osoba wykszta cona, m oda, pi kna pozwala na to, eby w asny m , do które-
go ywi chyba chor  mi o , zosta  jej katem. Dlaczego? Czy powodem jest brak
g bszej wi zi z rodzicami i przyjació mi albo brak umiej tno ci dzielenia si  rado-
ci , smutkiem i cierpieniem, albo brak odwagi do pokazania swojego nieszcz cia

publicznie? Zako czenia tych historii s  prawie takie same, bohaterka w ko cu nie
mog a wytrzyma  i zbuntowa a si . Obudzi a si , poczu a w asn  warto  i zacz a
szuka  wyj cia z trudnej sytuacji. Ale pytanie nadal jest: czy w rzeczywisto ci kobiety
potrafi  pokonywa  l k i odnajdywa  prawa do decydowania o sobie? W Chinach
s ysza am o wielu przypadkach, e nawet gdy instytucje ochrony praw kobiet ju
dowiedzia y si  o przemocy w danej rodzinie, ona nie chcia a przyzna , e tak jest.
Bo nie chcia a skrzywdzi  m a, którego nadal kocha, nie zdaj c sobie sprawy, e
m  ju  kilka tysi cy razy j  skrzywdzi  i nie przestanie. Uwa am, e ka da m oda
kobieta, która pragnie wyj  za m  i ka da kobieta, która yje w takim zwi zku, jak
równie  ka da kobieta yj ca w normalnym zwi zku, powinna czyta  tego typu lek-
tury, by pobudza  siebie do zmiany nastawienia, podj cia decyzji, by sta  si  silniej-
sz   i bardziej sk onn  do zmian w yciu i doceni  to, co ma.

S A M O T N A  M AT K A

Samotnych matek w Chinach prawie nie ma, chyba e s  to rozwódki z dziec-
kiem. Ale to ju  inna sprawa. Od kilku tysi cy lat mamy bardzo siln  tradycj
kulturow  wynikaj c  z filozofii Konfucjusza. Wed ug tej tradycji kobiecie nie
wolno nawi za  stosunku seksualnego z m czyzn  przed lubem, zaj cie
w ci  bez lubu jest uznane za grzech. W ostatnich latach po zmianie polityki
Chi czycy s  bardziej otwarci pod tym wzgl dem, ale urodzenie dziecka bez
lubu nadal jest wstydliwe dla kobiety i dla rodziny. Poza tym aborcja w Chinach

jest legalna, a usuni cie ci y nie jest dla Chi czyków grzechem. Dlatego samot-
na matka u nas jest naprawd  niespotykana i nieprzyj ta.
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Czytaj c Zapiski stanu powa nego, bardzo mnie zdziwi o to, e spo eczna tole-
rancja dla niezam nej matki jest tak w Polsce powszechna. To jest zjawisko
moim zdaniem nowoczesne i humanitarne. Monika Szwaja opisuje, e Wiktoria
odwa y a si  powiedzie  kolegom w pracy, lekarce i rodzinie o przychodz cym
dziecku. Zamiast pot piania bohaterka otrzymywa a zrozumienie i trosk . Kolega
jej pilnuje od alkoholu, lekarka j  uspokoi a profesjonaln  wiedz  i proponowa a
telefon w ka dej chwili, kiedy b dzie mia a pytanie. Rodzina wymaga a wi cej
informacji o biologicznym ojcu, ale nie po to, eby j  skrzywdzi . Chcieli jej
pomóc i eby jej by o dobrze. Taka ciep a atmosfera bardzo mnie wzruszy a.
Zacz am po przeczytaniu ksi ki zastanawia  si , jak dojrza e spo ecze stwo ma
si  opiekowa  lud mi, którzy nie s  winni i znajduj  si  w trudnej sytuacji. Ró -
nego typu dotacji czy pomocy pieni nej jest za ma o. Wa ne jest to, eby oni nie
czuli si  samotni i nie byli niesprawiedliwie pot piani. Humanitarne rodowisko
jest chyba tutaj kluczowym s owem.

M A G I C Z N Y  U R O K  J Z Y K A  L I T E R A C K I E G O

Chcia abym podkre li , e Monika Szwaja i Izabela Sowa posiadaj  znakomit
umiej tno  u ywania j zyka. Ich utwory s  jednakowo ciekawe, pe ne poczucia
humoru. Ksi ki zaurocz  lekko ci , a jednocze nie niebanalno ci . Trzepot
skrzyde Katarzyny Grocholi w takim sensie nale y chyba do innej kategorii.

mia am si , gdy Wiktoria dramatycznym tonem o wiadcza kolegom, e jest
w ci y i wys ucha a ich o wiadcze : „mnie chyba nie pos dzasz?!”.

A kiedy Wiktoria opowiada a o reakcji ony kapitana po kupnie luksusowego
jachtu, wybuch am miechem: „ ona omal si  z nim przez to nie rozwiod a, bo
ywi a prawdziw  nienawi  do ka dej wody z wyj tkiem kolo skiej”.
Monika Szwaja umie u ywa  bardzo prostego j zyka, oszcz dnie wypowie-

dzie  swoje zdanie o yciu. W dodatku z dawk  humoru. Poda abym jako przy-
k ad fragment z Zapisków stanu powa nego: „Facetom jest w zasadzie lepiej.
Chocia by dlatego, e nikt za nimi nie lata, pytaj c, kiedy wreszcie si  o eni .
[…] Gdybym by a facetem, mia abym sobie spokojnie swoje trzydzie ci dwa lata,
zawód opanowany, drog  otwart . I mog abym by  dowolnie brzydka, nikt by nie
sprawdza , jak wygl dam, je eli chc  si  pokazywa  na antenie. Co to jest, e
panowie mog  by  grubi, ysi, brzydcy jak nieszcz cie – wystarczy, eby mieli
olej w g owie, cho  i to nie zawsze. A ja, przy pewnych okre lonych brakach
urody, musz  si  upomina , e jestem nieg upia, e mam opanowany materia , e
chc  rozmawia  z lud mi na antenie po swojemu, a nie uczy  prezenterów, co
maj  powiedzie  i jakim dowcipem sytuacyjnym. […] A gdybym by a p ci od-
miennej, problemu by nie by o adnego. I tak to wygl da w wielu dziedzinach.”
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Czytam te utwory jak komedie, jako okraszone dowcipem historyjki nowocze-
snych kobiet. Mog  si mia , dokszta ci  z literatury popularnej i dowiedzie  si
o yciu codziennym dzisiejszych Polek. My l , e takie lektury s  dla pocz tku-
j cych literaturoznawców przyjemn  przygod  naukow .
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M O S T R E C E N T  P O L I S H  W O M E N ’ S L I T E R A T U R E  T H R O U G H
T H E E Y E S  O F  A  Y O U N G  C H I N E S E  W O M A N

Contemporary Polish women’s literature remains largely unknown among Chinese specialists in
Polish studies. Not until the last few years, did the Chinese begin to become acquainted with such
readings owing to cultural exchange. The author of the article tries to sum up her reflections upon the
reading of several novels of manners such as: I am a bore and A Chronicle of a Delicate Condition by
Monika Szwaja, The Flutter of Wings by Katarzyna Grochola, and The Taste of Fresh Raspberries by
Izabela Sowa. Through these readings, the author sees the picture of today’s Polish women’s lives and
customs of the Polish society. She begins with an analysis of universal women’s themes such as
education, career, love, family, and friendship. She compares women’s attitudes towards the issues in
Poland to those in China. The analysis concentrates on the four topics: becoming adult, loneliness,
domestic violence and a single mother predicament. The author also dedicates her attention to the
language of these novels, in which the sense of humour and the scarcity of words combine into
a unique charm, rarely created by Chinese writers.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


