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SŁO W O  O D  R E D A K T O R A 

 

W MAJU 2011 ROKU ODBYŁA SIĘ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM CZWARTA MIĘDZY- 
narodowa konferencja poświęcona literaturze polskiej w świecie, zatytułowana 
„Oblicza światowości”. Pojęciem ogniskującym tematykę konferencji uczynili-
śmy kategorię „światowości”. Jako obszar namysłu wskazaliśmy te kręgi proble-
mowe, jakie ona wyznacza, kiedy przedmiotem badań staje się literatura tworzo-
na w kraju (recepcja, badania komparatystyczne), jak również wówczas, kiedy 
jest nim literatura polska tworzona poza granicami Polski (status). 

W wymiarze pierwszym „światowość” to każdy fakt obecności literatury poza 
obiegiem krajowym. Interesujące są zatem rejestracje i opisy sytuacji, form oraz 
sposobów obecności literatury polskiej wśród zagranicznych publiczności. 
Szczególną uwagą należy obdarzyć jednak te obecności, które mają charakter 
wyjątkowych zdarzeń i osobliwości, szczególnego poruszenia w przedmiocie, 
czegoś, co dokumentuje status literatury jako „bywalca” w danym kręgu kulturo-
wym. Jako przykłady fenomenów godnych tej nazwy można wskazać zagranicz-
ne antologie, wybory, monografie, syntezy, opracowania (zarówno ze względu na 
sam fakt pojawienia się, jak i na budowanie specyficznych „obliczy” i reprezen-
tacji literatury), pojawienie się odczytań i interpretacji – zwłaszcza tych, które 
jawnie przeczą standardowym i kanonicznym (czytaj: narodowym) lekturom, 
a wychodząc poza obieg stricte literacki – adaptacje, przyswojenia i oswojenia 
(się), mody i popularności, interioryzacje literatury w obszarze pozaliterackich 
zachowań i sytuacji kulturowych. Ów obszar przygód recepcyjnych literatury 
można uzupełnić wpływami i oddziaływaniami na literaturę danego kręgu kultu-
rowego lub ostrożniej mówiąc – korespondencjami, paralelami i wspólnotami, 
które mogła inspirować literatura polska. 

Przedmiotem refleksji można uczynić również te zagadnienia, które wiążą się 
z faktem, że literatura polska jest częścią literatury światowej. Tutaj korespon-
dencje, paralele, dialogi kulturowe i wspólnoty stają się przedmiotem namysłu 
komparatystycznego, a „światowość” może być rozumiana jako aktywne uczest-
nictwo literatury polskiej w literaturze światowej i jej segmentach. Wspólnota 
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idei, motywów, konwencji literatury światowej i literatury polskiej, udział w ich 
tworzeniu i sposoby ich recepcji to przykładowe problemy konferencyjne. Jest tu 
również miejsce na refleksję nad „światowym wymiarem” twórczości i dzieł 
rozumianym np. jako powszechność odbioru. 

„Oblicza” światowości literatury polskiej są wreszcie ważne, kiedy pod poję-
ciem światowości rozumiemy tę połać literatury polskiej, która jest tworzona 
poza granicami kraju, zwłaszcza zaś jej segment współczesny nam. Sprawa jej 
statusu, tożsamości, identyfikacji kulturowej to właśnie owe przykładowo wybra-
ne oblicza. 

Niniejszy tom zawiera rozprawy podejmujące zarysowaną pokrótce problema-
tykę. Zgromadzone w nim teksty to w większości rozbudowane wystąpienia kon-
ferencyjne, niemniej jednak są w nim również artykuły, które nie były prezento-
wane na sesji, a niektóre z konferencyjnych referatów nie zostały pomieszczone 
w książce. Układ książki odzwierciedla po części program konferencji, natomiast 
na pewno jest znakiem preferencji merytorycznych uczestników naukowego 
spotkania, których nie zdołały zniwelować w tomie teksty dobrane. 

Dział pierwszy niniejszej publikacji, najobszerniejszy, zatytułowany Świato-
wość, czyli literatura polska w świecie gromadzi rozprawy poświęcone zagadnie-
niom recepcji poszczególnych dzieł i twórczości pisarzy polskich w świecie, 
zagranicznym antologiom literatury polskiej, wpływom i inspiracjom literatury 
polskiej oraz obecności literatury polskiej w zagranicznych obiegach zinstytucjo-
nalizowanych. Dział drugi Światowość, czyli świat w literaturze polskiej. Kontek-
sty i porównania zbiera rozprawy poświęcone zagadnieniom komparatystycznym 
oraz różnorako interpretowanym światowym wymiarom literatury polskiej. 
Wreszcie dział trzeci, Światowość, czyli literatura polska pisana poza krajem, to 
refleksje dotyczące statusu literatury tworzonej przez pisarzy pokoleń starszych 
i młodszych, mieszkających poza granicami Polski. 

Romuald Cudak 
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K a t o l i c k i  U n i w e r s y t e t  w  L e u v e n  
B e l g i a  

(S)TR E E(T)  O F  (CR O) C O D(I L)E S .   
J O N A T H A N  S A F R A N  F O E R  „ O K A L E C Z A ”  B R U N O N A  S C H U L Z A  

 

W P R O WA D Z E N I E  

NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, ŻE BRUNO SCHULZ NALEŻY OBECNIE DO NAJBARDZIEJ  
„światowych” polskich pisarzy, nie tylko ze względu na znaczną liczbę zagra-
nicznych wydań jego opowiadań, ale także ze względu na twórczą recepcję tej 
prozy na gruncie innych literatur1. Aby się przekonać o międzynarodowej sławie 
autora Sklepów cynamonowych, wystarczy wejść na witrynę internetową „web-
-kolekcja Bruno Schulz”, która podaje m.in. obszerną listę tzw. schulzoidów, 
admiratorów twórczości Schulza z całego świata inspirujących się jego dziełami2. 
Do najbardziej znanych literatów, którzy w ostatnich dekadach nawiązywali do 
dzieł lub do biografii Schulza, należą m.in. Danilo Kiš, David Grossman, Cynthia 
Ozick i Philip Roth. Wybitne powieści takie jak Klepsydra (Peščanik) Kiša, Patrz 
pod: Miłość (Ayen erekh: ahavah) Grossmana, Mesjasz ze Sztokholmu (The Mes-
siah of Stockholm) Ozick oraz Praska orgia (The Prague Orgy) Rotha stanowią 
różne oblicza światowości Brunona Schulza i wskazują na rozmaite konteksty 
artystyczne i czytelnicze, w których funkcjonuje życie i twórczość drohobyckiego 
pisarza i grafika. 

Od niedawna do kategorii tzw. „Schulzopochodnej literatury” („Schulz-derived 
literature”) można dodać jeszcze jedno nazwisko: Jonathan Safran Foer. Nowo-
jorski pisarz Foer zadebiutował w roku 2002 głośną powieścią Wszystko jest 
iluminacją (Everything is Illuminated), której akcja rozgrywa się na Ukrainie 
   

1 Ciekawie o kategorii „światowości” w kontekście zagranicznej recepcji literatury polskiej pisze 
B. Paloff, Czy fraza „Polish literature” oznacza „literaturę polską”?, w: Polonistyka bez granic, red. 
R. Nycz, W. Miodunka i T. Kunz, Kraków: Universitas, 2010.  

2 Witryna znajduje się pod adresem www.brunoschulz.org [dostęp: 1.11.2011]. Zob. także B. Sto-
janović, Umitycznienie Brunona Schulza, „Parnasik” 2006, nr 1–2, s. 20–23. 
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wokół losów polsko-żydowskich przodków pisarza. Trzy lata później ukazała się 
jego druga powieść Strasznie głośno, niesamowicie blisko (Extremely Loud, In-
credibly Close), poświęcona zamachom na WTC. Głośnym bestsellerem stała się 
także książka non-fiction Jedzenie zwierząt (Eating Animals) z r. 2009. Mimo 
tych kolejnych sukcesów wydawniczych opinie na temat pisarstwa Foera pozo-
stają jednak podzielone. Niektórzy komentatorzy uważają go za wielki talent 
literacki, inni zaś krytycy mają mu za złe zbytni sentymentalizm, efektowność 
i brak oryginalnych pomysłów (czy nawet skłonności do plagiatorstwa)3. Przy 
złej woli można by powiedzieć, że najnowsze dzieło Foera – opublikowana 
w połowie listopada 2010 roku książka Drzewo kodów (Tree of Codes) – jest 
dosłownym potwierdzeniem ostatniego z wymienionych zarzutów: tekst owej 
książki powstał na podstawie angielskiego wydania opowiadań Brunona Schulza 
Ulica Krokodyli (The Street of Crocodiles), z którego znaczna część słów i zdań 
została usunięta4. Co znamienne, stosowana przez Foera technika pisarska znaj-
duje swoje odbicie w technice drukarskiej, którą posługiwał się londyński wydawca 
książki: jest to swego rodzaju „perforowana” książka, z której wykrojone zostały 
wszystkie usunięte przez Foera wyrazy i zdania z The Street of Crocodiles. Nasuwa 
się przy tym pytanie, w jaki sposób szczególna treść i forma Tree of Codes odnoszą 
się do twórczości i praktyki artystycznej samego Schulza. Aby moja odpowiedź 
była najpełniejsza, przedstawię w tym artykule najbardziej istotne dla dzieła Foera 
teksty i konteksty oraz jego rozmaite związki z twórczością Schulza. 

T R E E  O F  C O D E S   
W O B E C  T R A D Y C J I  L I T E R A C K I E J  I  A R T Y S T Y C Z N E J  

Jeżeli uwzględnimy szczególny sposób genezy tekstu Tree of Codes, to dzieło 
Foera można określić jako przykład tzw. „constrained writing” (w wolnym tłu-
maczeniu to „pisanie z ograniczeniami”). „Constrained writing” to dobrowolnie 
przez pisarza obrana technika pisania, która nakłada na niego pewne przymusy 
czy – może raczej – restrykcje. Jeden z najbardziej znanych i skrajnych przykładów 
takich eksperymentów formalnych to powieść francuskiego pisarza Georges’a Pereca 
Pustka (La disparition), utwór trzystustronicowy napisany bez użycia samogłoski 
   

3 Zob. np. H. Siegel, Extremely Cloying & Incredibly False. Why the author of “Everything is Illu-
minated” is a fraud and a hack, „New York Press”, 13.04.2005. 

4 J.S. Foer, Tree of Codes, London: Visual Editions, 2010. Warto tu zaznaczyć, że Tree of Codes 
nie jest pierwszym objawem zainteresowania Foera Schulzem. Kilka lat temu napisał on przedmowę 
do jednego z angielskich wydań opowiadań Schulza. Zob. B. Schulz, The Street of Crocodiles and 
Other Stories, New York: Penguin Books, 2008. Co znamienne, w przedmowie tej występują pewne 
wątki, które powracają w posłowiu, które Foer napisał do Tree of Codes (m.in. jego koncepcja pisania 
jako „tarcia nagrobków”). 
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„e”5. Jak widać, w wypadku Tree of Codes Foera restrykcja pisarska polegała na 
tym, aby stworzyć nowy tekst literacki na podstawie istniejącego tekstu. Jak wia-
domo, jest to chwyt typowo modernistyczny zazwyczaj stosowany po to, aby 
unaocznić nieautentyczny, zapośredniczony charakter jakiegokolwiek tekstu: 
mówiąc językiem intertekstualności, Tree of Codes to fenotekst, który składa się 
z samych cytatów6. Można by tutaj wspomnieć o działalności artystycznej Wil-
liama Burroughsa, który posługiwał się (zainicjowaną przez Briona Gysina) kola-
żową metodą „wycinanki” (cut up)7. W przypadku Foera jednak nie chodzi 
o dowolne samplowanie jakiegokolwiek materiału słownego, skoro u podstaw 
nowego tekstu leżało istniejące dzieło literackie, które adaptator poddał częścio-
wemu wymazaniu, (pozornie) nie naruszając linearności kompozycji pierwotnego 
utworu. W literaturze anglosaskiej istnieje kilka ciekawych realizacji takiego 
zabiegu edytorskiego (który czasami bywa określany jako „poezja wymazywa-
nia” – erasure poetry). Tak na przykład w latach 60. ubiegłego wieku brytyjski 
artysta Tom Phillips zaczął pracować nad książką pt. Ludument. Traktowana 
powieść wiktoriańska (A Humument. A Treated Victorian Novel). Wziął on za-
pomnianą dziewiętnastowieczną powieść wiktoriańską i przekształcił ją w nową 
książkę, zasłaniając sporą część tekstu rysunkami i obrazami oraz łącząc nieza-
słonięte słowa rozmaitymi liniami i esami-floresami. Jeszcze kilkanaście lat póź-
niej powstał poemat Radi Os autorstwa Ronalda Johnsona, starannie ułożony na 
podstawie pierwszych czterech ksiąg Raju utraconego (Paradise Lost) Johna 
Miltona. Z wymienionych dzieł to ostatnia książka jest niewątpliwie najbliższa 
Tree of Codes Jonathana Safrana Foera, skoro jako podstawa nowego tekstu nie 
funkcjonuje tu przypadkowy utwór o wątpliwej wartości artystycznej, ale dzieło 
należące do światowego kanonu literackiego. 

Szczególna jest jednak nie tylko sama geneza Tree of Codes, ale także sposób 
zapisu tekstu powstałego wskutek drastycznej przeróbki opowiadań Schulza. 
Uwzględniając staranną technikę drukarską, dzięki której zaistniało Tree of Co-
des, można by zaliczyć Foera do pisarzy, którzy wzbogacają znaczenie i walory 
swojego dorobku literackiego, dbając zarówno o warstwę brzmieniową i seman-
tyczną tekstu, jak i o jego materialny i wizualny charakter8. Jak wiadomo, trady-   

5 W literaturze polskiej technika używania wyrazów, w których brakuje określonej głoski (nazywa-
na także lipogramem), występuje m.in. u Juliana Tuwima w Pegazie dęba.  

6 Warto tu zaznaczyć, że technika samplowania ma swoje korzenie nie tyle w modernizmie, co 
w antyku, kiedy to powstał gatunek tzw. centonu składającego się w całości z cytatów z innych (za-
zwyczaj powszechnie znanych) utworów. Jako popularna zabawa literacka, ten „bigos literacki” leżał 
u podstaw późniejszych modernistycznych eksperymentów kolażowych.  

7 Zob. na ten temat E.S. Robinson, Shift Linguals. Cut-up Narratives from William S Burroughs to 
the Present, Amsterdam – New York: Rodopi, 2011. 

8 Świadczy o tym zresztą także wcześniejsza książka Foera Extremely loud, incredibly close, w któ-
rej autor eksperymentuje z różnymi formami fotografii, ilustracji i typografii. 
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cja ta obejmuje rozmaite (stosowane już w literaturze antycznej i średniowiecz-
nej) figuratywne i emblematyczne formy zapisu tekstu (tzw. carmina figurata) 
oraz późniejsze eksperymenty typograficzne (tak jak modernistyczne kaligramy 
Guillaume’a Apollinaire’a i dwudziestowieczną poezję wizualną lub konkretną)9. 
W wypadku Tree of Codes mamy jednak do czynienia z czymś więcej niż ze 
szczególnym (ikonicznym) sposobem rozmieszczenia wyrazów i zdań na stronie 
książki. Fakt, że materialna osobliwość tego dzieła przekracza poziom (ty-
po)graficznego układu tekstu i przenika strukturę książki jako takiej, zbliża Tree 
of Codes do tradycji tzw. książek artystycznych lub niekonwencjonalnych10. To, 
co łączy dzieło Foera z „książkami obiektami” lub „książkami dziełami”11, to 
fakt, że książka jako tradycyjny nośnik literatury pięknej traci u niego swój dwu-
wymiarowy charakter i zyskuje nową jakość werbalno-plastyczną. W przeciwień-
stwie jednak do wspomnianych książek artystycznych, które zazwyczaj istnieją 
tylko w jednym lub kilku oryginalnych egzemplarzach starannie przechowywa-
nych w kolekcjach muzealnych, Tree of Codes nie został wyłączony z obiegu 
czytelniczego i ukazał się w kilkusetnym nakładzie. Innymi słowy, jest to pla-
styczno-werbalny artefakt, który może być oglądany, dotykany i czytany przez 
przeciętnego czytelnika. Cechy te zbliżają Tree of Codes do koncepcji „liberatu-
ry”, która została zaproponowana przez polskiego artystę Zenona Fajfera w mani-
feście literackim „LIBERATURA, czyli literatura totalna”12. Co znamienne, propo-
zycja artystyczna Fajfera przeciwstawia się zawężeniu problematyki literatury 
pięknej do domeny tekstu i dąży do bardziej aktywnego przeżywania dzieła lite-
rackiego przez czytelnika, eksponując rozmaite przestrzenne i czasowe aspekty 
książki jako fizycznie doświadczalnego tworzywa literackiego13. Jak dodała ba-
daczka tego typu literatury Katarzyna Bazarnik, neologizm „liberatura” wiąże się 
nie tylko z łacińskim wyrazem „liber” („księga”), ale także z czasownikiem „libe-   

9 Zob. na ten temat P. Rypson, Obraz słowa. Historia polskiej poezji wizualnej, Warszawa: Akade-
mia Ruchu, 1989 oraz A. Pająk, The Polish Way to E-Literature. From the Baroque to the 21st Centu-
ry, „Cybertext Yearbook” 2010, http://cybertext.hum.jyu.fi/articles/133.pdf [dostęp: 30.10.2011]. 

10 Zob. na ten temat P. Rypson, Książki i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna XX 
wieku, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej, 2000.  

11 Rozróżnienia te zaproponował amerykański krytyk sztuki Clive Phillpot. Zob. na ten temat 
K. Bazarnik, Liberature: A New Literary Genre?, w: Insistent Images, red. E. Tabakowska, C. Ljung-
berg, O. Fischer, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 2007, s. 194. 

12 Zob. Z. Fajfer, Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, „Dekada Literacka” 1999, nr 
5/6. Swoją koncepcję rozwinął Fajfer w: Z. Fajfer, LIBERATURA, czyli literatura totalna (Aneks do 
„Aneksu do Słownika terminów literackich”), „Fa-art. Kwartalnik literacki” 2001, nr 4 oraz Z. Fajfer, 
W stronę liberatury, w: Ikoniczność znaku. Słowo-przedmiot-obraz-gest, red. E. Tabakowska, Kra-
ków: Universitas, 2006. 

13 Jak zauważył Fajfer w nieco późniejszym tekście, „architektonika i strona wizualna dzieła są nie 
mniej istotne niż fabuła czy styl”. Z. Fajfer, „liryka, epika, dramat, liberatura”, w: Od Joyce’a do 
liberatury. Szkice o architekturze słowa, red. K. Bazarnik, Kraków: Universitas, 2002, s. 234. 
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rare” („uwolnić”): „Liberatura to wolność, otwartość, przekraczanie granic mię-
dzy gatunkami i sztukami, to literatura niespętana ograniczeniami narzuconymi 
przez reguły, kanony, krytyków”14. 

Nie ulega wątpliwości, że – podobnie jak omawiane przez Fajfera i Bazarnik 
„dzieła liberackie”15 – Tree of Codes swoim materialnym wyglądem przełamuje 
dotychczasowe przyzwyczajenia czytelnicze. Różnica pomiędzy tymi książkami 
a projektem artystycznym Foera jednak polega na tym, że fizyczny sposób zapisu 
tekstu służy tu uwidocznieniu szczególnych okoliczności powstania tekstu. Będąc 
– pobodnie jak wyżej wymienione dzieła Phillipsa i Johnsona – skróconą wersją 
konkretnego prototekstu literackiego, Tree of Codes ma więc w sobie pewne 
cechy palimpsestu (powstałego wskutek częściowego wymazania pierwotnego 
tekstu). Co znamienne, w przeciwieństwie do książek Phillipsa i Johnsona, tekst 
źródłowy nie został zakryty farbą (A Humument) lub skreślony flamastrem (Radi 
Os), ale został on wycięty w sposób jak najbardziej materialny, za pomocą wy-
szukanej techniki drukarskiej. Cechy te stanowią o artystycznej specyfice Tree of 
Codes i nasuwają pytanie o jego związki z twórczością samego Schulza. 

T R E E  O F  C O D E S  M IĘD Z Y  D E S T R U K C JĄ  A  K O N S T R U K C JĄ  

Jedną z najbardziej znamiennych cech Tree of Codes jest natrętna obecność 
wyciętych w kartkach książki okienek, przez które prześwitują inne okienka, 
słowa, półsłowa i pojedyncze litery pochodzące z angielskiego wydania Sklepów 
cynamonowych. Mamy zatem swoisty palimpsest (w sensie „wymazany tekst”), 
który od razu uwypukla swój palimpsestowy charakter. Sam Foer w posłowiu, 
które napisał do Tree of Codes, podkreśla polityczny aspekt tego aktu skreślenia, 
który ma symbolizować okrutne losy samego Schulza w czasie Holocaustu16. 
Gwałtowna jego śmierć – jak twierdzi Foer – miała aspekt zarówno fizyczny, jak 
i artystyczny, ponieważ razem z autorem w czasie wojny zginęła duża część jego 
spuścizny artystycznej. Konstatacja ta skłania autora posłowia do przeprowadze-
nia paraleli między dorobkiem Schulza a ścianą płaczu w Jerozolimie (czyli jedy-
ną częścią Świątyni Jerozolimskiej, której zdobywcy Świętego Miasta nie byli 
   

14 K. Bazarnik, Dlaczego od Joyce’a do liberatury (zamiast wstępu), w: Od Joyce’a do liberatury. Szkice 
o architekturze słowa, red. K. Bazarnik, Kraków: Univeritas, 2002, s. V. Dalsze wywody badaczki na temat 
„liberatury” można znaleźć m.in. w: K. Bazarnik, Liberatura: ikoniczne oka-leczenie literatury, w: Wokół 
nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieło sztuki, red. M.D. Gryglicka, Kraków: Ha!art, 2005. 

15 W tekstach krytycznych i naukowych Fajfera i Bazarnik padają takie tytuły, jak Gra w klasy Julio 
Cortázara, Słownik chazarski Milorada Pavića i Out Ronalda Sukenicka. Warto tu dodać, że Fajfer 
i Bazarnik mają na swoim koncie kilka własnych dzieł „liberackich” (m.in. Oka-leczenie z r. 2000 
i (O)patrzenie z r. 2003). 

16 Zob. J.S. Foer, Tree of Codes…, s. 137–139. 
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w stanie zburzyć). Sugestywnie nawiązując do Holocaustu, zapełniona wyciętymi 
okienkami książka Foera na każdej stronie świadczy o podobnym akcie niszczyciel-
skim dokonanym na samym Schulzu oraz na jego twórczości. Pod tym względem, 
stosowany przez Foera chwyt przypomina eksperymentalną technikę stosowaną przez 
Georges’a Pereca we wspomnianej już książce La disparition. Nieobecność samogło-
ski „e” w całości książki służy u Pereca jako metafora losu Żydów w czasie drugiej 
wojny światowej (a zwłaszcza tych, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych). 
Fakt, że Foer porusza wątek biograficzny i wątek Holocaustu w swoim nawiązaniu do 
dzieł Schulza, zbliża go do innych pisarzy żydowskich (takich jak Cynthia Ozick 
i Philip Roth), którzy inspirowali się tragiczną biografią Schulza. Jak zobaczymy 
później, autor jednak nie tematyzuje tego wątku bezpośrednio (z wyjątkiem posłowia 
do Tree of Codes), ale dochodzi do swojego celu drogą okrężną, posługując się chwy-
tami artystycznymi, które kryją w sobie pewne elementy Schulzowskie. 

Inne skojarzenie kulturowe, które wywołuje destrukcyjna technika stosowana 
przez Foera, to biblijna symbolika cierpienia wyrażana przez skrzyżowane ręce 
Chrystusa17. Aczkolwiek rany te u Foera są papierowe, a nie cielesne, dokonana 
w księdze Schulza „perforacja” staje się szczególnie wymowna, jeżeli uwzględ-
nimy uprzywilejowany status księgi w kulturze żydowskiej (i w mniejszym stop-
niu w chrześcijaństwie). Jak pisze Katarzyna Bazarnik 

w hebrajskiej Torze „opuszczenie lub dodanie choćby jednej litery groziłoby zniszczeniem 
świata”. Według tradycji jej tekst miał być przekazywany w jednej, niezmiennej formie, jako 
nieprzerwany ciąg znaków, co w konsekwencji powinno było sprowadzić się do zachowania 
np. takiego a nie innego układu graficznego18. 

W wypadku Tree of Codes paradoksem jest to, że staranne wydanie książki 
świadczy o wadze przypisywanej kulturze werbalnej w judaizmie, podczas gdy 
technika wymazania stosowana przez Foera jak gdyby urzeczywistnia w sposób 
jak najbardziej materialny atak na tę tradycję. 

Wydaje się jednak, że taka „polityczna” lektura Tree of Codes (w kontekście 
Holocaustu i biografii Schulza) jest zbyt wąska i jednostronna. Rozszerzając 
horyzonty interpretacyjne, można by powiedzieć, że sam pomysł stworzenia 
i wydania półzniszczonej książki znajdującej się gdzieś na pograniczu literatury 
i sztuk plastycznych, ma wymiar jak najbardziej Schulzowski. Jak wiadomo, 
koncepcja księgi odgrywa kluczową rolę w dorobku artystycznym Schulza, za-
równo we wczesnych grafikach, jak i w jego późniejszej prozie19. Istotne jest to, 
   

17 Interpretacja taka nabiera jeszcze więcej mocy, jeżeli bierzemy pod uwagę, że najważniejsze 
dzieło Schulza, które zaginęło w czasie wojny, miało nosić tytuł Mesjasz. 

18 K. Bazarnik, Dlaczego od Joyce’a do liberatury (zamiast wstępu)…, s. VII. 
19 Zob. na ten temat A. Kato, Obraz i Księga. O autoreferencyjności w twórczości Brunona Schul-

za, w: Białe plamy w Schulzologii, red. M. Kitowska-Łysiak, Lublin: Wydaw. Katolickiego Uniwer-
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że książki u Schulza zazwyczaj mają ułomny charakter i otwarcie eksponują 
swoją sztuczność i drugorzędność. Tak jest na przykład w przypadku Xięgi Bał-
wochwalczej, teki erotycznych grafik, które stanowią zdegenerowany substytut 
jakiejś pierwotnej autentycznej księgi. Podobną funkcję w prozie Schulza pełni 
Traktat o manekinach albo Wtóra Księga Rodzaju. W niemal podobny sposób Tree of 
Codes jako perforowana wersja The Street of Crocodiles unaocznia własny status 
bycia wtórnym artefaktem i uwypukla swoją zależność od Schulzowskiego pierwo-
wzoru20. Poza tym ważne jest, że w ujęciu Schulza księga eksponuje swój sztuczny 
charakter nie tylko poprzez uwypuklenie samego procesu twórczego, ale także po-
przez przekroczenie umownych granic między różnymi kodami artystycznymi21. 
Świadczy o tym wspomniana już Xięga Bałwochwalcza, a także Traktat o maneki-
nach, który można by uznać za tekstowe uzupełnienie i ciąg dalszy Xięgi Bałwo-
chwalczej, swoisty manifest artystyczny, według którego tandetny manekin ma być 
wzorem wszelkiej twórczości22. Z tego punktu widzenia zarówno twórczość Schulza, 
jak i Tree of Codes Foera wykazują pewne cechy „liberatury” jako rodzaju sztuki 
niespętanej żadnymi barierami między gatunkami i kodami artystycznymi23. 

Poza uwypukleniem procesu genezy książki jako hybrydycznego artefaktu, 
dzieło Foera eksponuje jeszcze inny kluczowy aspekt Schulzowskiego rozumie-
nia księgi. Warto tu zacytować fragment z opowiadania Księgi, w którym zamiast 
aktu tworzenia na pierwszy plan wysuwa się proces czytania i interpretowania: 
   
sytetu Lubelskiego, 2010; D. De Bruyn, K. Van Heuckelom, Artistic Reflexivity and Interartistic 
Contamination in Polish Modernism. The Graphic and Literary Works of Bruno Schulz, „Symposium” 
2008, nr 62, s. 175–192. 

20 Konstatacja, że mamy do czynienia z degradowaną i drugorzędną manifestacją jakiegoś tekstu, 
wynika zresztą nie tylko z jego „tandetnego” materialnego wyglądu, ale również z faktu, że autor nie 
opierał się na oryginalnych tekstach Schulza, ale na angielskich przekładach. 

21 Poetyka Schulza przeciwstawia się zatem ideom o czystości ekspresji artystycznej, jakie znajdu-
jemy na przykład w słynnym eseju Gottholda Ephraima Lessinga pt. Laokoon (z r. 1766) poświęco-
nym „granicom” dzielącym literaturę (jako sztukę temporalną) od (przestrzennych) sztuk plastycz-
nych. Jak słusznie spostrzegła Katarzyna Bazarnik, poglądy estetyczne Lessinga są raczej trudne do 
pogodzenia z koncepcją „liberatury”. K. Bazarnik, „Książka jako przedmiot” Michela Butora, czyli 
o liberaturze przed liberaturą, w: Od Joyce’a do liberatury…, s. 172–173. 

22 Tak samo jest również w późniejszych opowiadaniach Schulza, m.in. w Księdze, gdzie szpargał, 
którym fascynuje się młody bohater i który zawiera zarówno tekst, jak i obrazki, określony jest jako 
„Autentyk”, ale „Autentyk w głębokim poniżeniu i degradacji”. Zob. na ten temat D. De Bruyn & 
K. Van Heuckelom, Artistic Reflexivity and Interartistic Contamination…, oraz K. Van Heuckelom, 
In Defense of Idolatrous Creativity. Bruno Schulz’s „Xięga Bałwochwalcza” and „Traktat o maneki-
nach albo Wtóra Księga Rodzaju”, w: Bruno Schulz. New Readings, New Meanings. Nouvelles lec-
tures, Nouvelles significations, red. S. Latek, Kraków – Montréal: Polish Academy of Arts and Sci-
ences – Polish Institute of Arts and Sciences in Canada, 2009. 

23 O związkach między twórczością Schulza a „liberaturą” ciekawie pisze: A. Kato, Image, Text, 
and Book: Bruno Schulz’s The Idolatrous Book and His Illustrations in “Sanatorium under the Sign of 
the Hourglass”, „Slavic Studies” 2010, nr 57, s. 1–25. 
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Wracamy do Autentyku. Ależ nie opuszczaliśmy go nigdy. I tu wskazujemy na dziwną cechę 
szpargału, już teraz jasną czytelnikowi, że rozwija się on podczas czytania, że ma granice ze 
wszech stron otwarte dla wszystkich fluktuacyj i przepływów (s. 117–118)24. 

Podobne wrażenie odnosi nieraz czytelnik kartkujący Tree of Codes. Z jednej 
strony okienka, którymi zapełniona jest książka Foera, uwidaczniają daleko idącą 
destrukcję, której uległ angielski przekład Schulza. Z drugiej zaś strony luki te 
powodują dezautomatyzację aktu czytania i otwierają granice – jak to mówi 
Schulzowski narrator – „dla wszystkich fluktuacji i przepływów”. Jak widać już 
na pierwszej stronie Tree of Codes, perforowane kartki funkcjonują jako swoiste 
okienka, które dają czytelnikowi wgląd w głąb tekstu, który tym samym traci 
swój czysto linearny charakter. Technika ta czasami generuje swego rodzaju 
antycypację (prolepsis): czytelnik nieraz widzi, co będzie później25. Daleko idąca 
dezautomatyzacja aktu czytania zbliża Tree of Codes do założeń artystycznych 
wspomnianej już „liberatury”. Jak pisze jej teoretyk Zenon Fajfer, „rola czytelni-
ka nie sprowadza się do biernej konsumpcji tekstu, lecz jest działaniem bardzo 
aktywnym, polegającym na żmudnym odkrywaniu tego, co zakryte (moglibyśmy 
proces ten nazwać ‘konkretyzacją’ i być może mielibyśmy większe powody ku 
temu niż sam Ingarden)”. Co ciekawe, luki, które widnieją na kartkach Tree of 
Codes można by uznać za materialną, papierową realizację Ingardenowskiej kon-
cepcji „miejsca niedookreślenia” (Unbestimmtheitsstelle). Z jednej strony, na 
każdym kroku uświadamiają one czytelnika co do wymazania, któremu został 
poddany pierwotny tekst Schulza, z drugiej zaś zmuszają go do ciągłego aktu 
konkretyzacji (czyli wędrowania wzrokiem po kartkach książki i wypełnienia ich 
„pustych miejsc”). W odróżnieniu od tradycyjnych tekstów dwuwymiarowych, 
które czyta się od deski do deski, trójwymiarowy charakter Tree of Codes jak 
gdyby ożywia paginy i zmusza czytelnika do bardziej świadomego kontaktu 
z czytanym (oglądanym) dziełem. Jest to tryb lektury, który we współczesnych 
badaniach nad hipertekstem nazwany został „ergodycznym”: normalny (pozio-
mo-pionowy) tok czytania i przewracania kartek, który narzuca konwencjonalna 
książka, zastępuje tu „nietrywialna” ścieżka czytania wybrana przez samego 
czytelnika26. Przy każdym przewracaniu strony powstaje inna sekwencja semio-
   

24 Opowiadania Schulza cytuję według następującego wydania: B. Schulz. Opowiadania. Wybór 
esejów i listów, red. J. Jarzębski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Liczba w nawiasie 
oznacza stronę. 

25 Tak na przykład na stronie 86 w jednym z okienek na dole czytamy „presence of mother” 
(„obecność matki”), aczkolwiek w linearnej narracji owa „obecność matki” następuje dopiero na 
stronie 97. Przypomina to chwyt, którym posługiwał się brytyjski pisarz Bryan Stanley Johnson 
w swojej eksperymentalnej powieści Albert Angelo z r. 1964. Na niektórych kartkach tej książki 
widnieją okienka, przez które prześwitują opisy wydarzeń, które mają nastąpić dopiero później. 

26 Zob. E. Aarseth, Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature, Baltimore: The John Hopkins Universi-
ty Press, 1997. Paradoksem jest tu niewątpliwie to, że książki takie jak Tree of Codes – jak sam Foer zazna-
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tyczna składająca się z prostokątnych luk, papierowej bieli, półzdań, wyrazów 
i pojedynczych liter, które zmuszają czytelnika do układania jakiejś sensownej 
całości. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że nie zawsze z prześwitujących przez wy-
cięte okienka kombinacji semiotycznych wynika jakiś semantyczny ład. Pod tym 
względem Tree of Codes ma niewątpliwie charakter dadaistyczny, a „otwarte 
granice”, które czytelnik nieustannie przekracza w czasie czytania i przekartko-
wywania, często prowadzą do rozmaitych kompleksów dźwiękowych, które 
wymykają się prostej semantyzacji. Możliwa jest jednak także inna, bardziej 
rygorystyczna i konstruktywna lektura Tree of Codes: w czasie czytania można 
podłożyć pod „okienka” białą kartkę, która na chwilę zasłania głębsze warstwy 
tekstu i pozwala dotrzeć do linearnego zapisu, który stworzył Safran Foer na 
podstawie The Street of Crocodiles27. 

T R E E  O F  C O D E S  W O B E C  S K L E P Ó W  C Y N A M O N O W Y C H  

Linearny tekst Tree of Codes opiera się na czternastu opowiadaniach Schulza w an-
gielskim tłumaczeniu, przy czym od razu rzuca się w oczy, że Foer jako adaptator 
zrezygnował z tytułów pojedynczych opowiadań28. Powstał w taki sposób jeden długi 
ciąg tekstowy pod głównym tytułem Tree of Codes. Szczególną redukcję, której pod-
dał Foer angielski tekst Schulza, można opisać ściśle ilościowo: oryginalna wersja 
The Street of Crocodiles liczy około trzydziestu pięciu tysięcy słów, z czego w Tree 
of Codes zostały zaledwie trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery wyrazy. Bardziej 
znaczące są jednak jakościowe zmiany, których dokonał Foer w angielskiej wersji 
opowiadań Schulza. Po pierwsze, rzuca się w oczy, że autor Tree of codes często 
dosyć skrupulatnie zachowuje składnię oryginału, aczkolwiek znacznie upraszcza 
Schulzowskie opisy. Tak na przykład na jednej z pierwszych kartek czytamy następu-
jący opis pochodzący z opowiadania Sierpień (August): 

August had expanded into enormous tongues of greenery (s. 12). 

Sierpień wyolbrzymiał w ogromne ozory zieleni29. 
   
czył w kilku wywiadach – mają być reakcją przeciwko wzrastającej dematerializacji literatury w dobie 
mediów elektronicznych, ale jednocześnie dzielą one pewne cechy z tzw. hipertekstami.  

27 Por. B. Schwabsky, Tree of Codes by Jonathan Safran Foer, „Bookforum”, 14 stycznia 2011. 
28 Należy tu zwrócić uwagę na pewne osobliwości związane z angielskim wydaniem Sklepów cy-

namonowych. Od samego początku (czyli od ukazania się pierwszej angielskiej edycji w r. 1963) 
pierwszy zbiór opowiadań Schulza funkcjonował na rynku anglosaskim pod tytułem The Street of 
Crocodiles (zamiast bardziej wskazanego tytułu Cinnamon Shops). Poza tym, w przeciwieństwie do 
polskich wydań, anglosaska wersja Sklepów tradycyjnie obejmuje aż czternaście opowiadań, włącza-
jąc późniejsze opowiadanie Kometa (opublikowane w r. 1938 na łamach Wiadomości literackich). 

29 W polskim oryginale zdanie to brzmi następująco: „niechlujna, babska bujność sierpnia wyol-
brzymiała w głuche zapadliska ogromnych łopuchów, rozpanoszyła się płatami włochatych blach 
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Następne zaś zdanie ma zupełnie inny charakter w stosunku do pierwotnego 
tekstu: 

August painted the air with a mop (s. 12). 

Sierpień namalował powietrze wiechciem30. 

Porównując ten fragment z tekstem źródłowym, trudno nie zauważyć daleko 
idących zmian syntaktycznych i semantycznych: słowo August przejmuje funkcję 
podmiotu, painted zmienia się z imiesłowu biernego w trzecią osobę liczby poje-
dynczej czasu przeszłego, a the air zmienia się w przedmiot, przy czym całość 
stwarza zupełnie nowy, skondensowany obraz. Nie ulega wątpliwości, że język 
angielski ze swoimi prostymi deklinacjami i koniugacjami wykazuje dużo więk-
szą swobodę w kombinowaniu słów31. 

Podobne transformacje i redukcje napotykamy na poziomie świata przedsta-
wionego. Podczas gdy w Sklepach cynamonowych występuje kilkanaście postaci, 
w tekście Foera pojawia się tylko trzech bohaterów, mianowicie pierwszoosobo-
wy narrator (I), matka (Mother) i ojciec (Father). Ciąg narracyjny, w którym 
występują owe postacie, można by podzielić na trzy części. Początkowa część 
Tree of Codes opiera się na pierwszych pięciu opowiadaniach ze Sklepów cyna-
monowych (czyli na: Sierpniu, Nawiedzeniu, Ptakach, Manekinach oraz Traktacie 
o manekinach). Na pierwszym planie znajduje się tutaj opis pewnej sytuacji ro-
dzinnej, a mianowicie konfliktu między matką a chorującym i leżącym w łóżku 
ojcem. Ponura atmosfera znajduje swoje odbicie w słowach-kluczach, które po-
wracają w tej pierwszej części: szarość, cień, cierpienie, choroba, smutek, upa-
dek, koszmary… Atmosfera ta ogarnia nie tylko dom rodzinny, ale także prze-
strzeń całego, bliżej nieokreślonego miasta, w którym rozgrywa się akcja Tree of    
listnych, wybujałymi ozorami mięsistej zieleni” (s. 7). Wersja angielska, którą skrócił Foer, brzmi 
następująco (podkreślenie jest moje): „the untidy, feminine ripeness of A u g u s t  h a d  e x p a n d e d  
i n t o  e n o r m o u s , impenetrable clumps of burdocks spreading their sheets of leafy tin, their luxuri-
ous t o n g u e s  o f  fleshy g r e e n e r y ” (s. 6). Angielskie tłumaczenie opowiadań Schulza cytuję 
według wspomnianego już wydania: B. Schulz, The Street of Crocodiles and Other Stories… Po 
każdym fragmencie angielskim, umieszczam jego polskie tłumaczenie. 

30 Angielski tekst źródłowy brzmi tak (podkreślenie jest moje):„No one knew that there, on that re-
fuse dump, the month of A u g u s t  had chosen to hold that year its pagan orgies. There, pushed 
against the fence and hidden by the elders, stood the bed of the half-wit girl, Touya, as we all called 
her. On a heap of discarded junk, of old saucepans, abandoned single shoes, and chunks of plaster, 
stood a bed, p a i n t e d  green, propped up on two bricks where one leg was missing. T h e  a i r  over 
that midden, wild with the heat, cut through by the lightning of shiny horseflies, driven mad by the 
sun, crackled as if filled w i t h  invisible rattles, exciting one to frenzy. Touya sits hunched up among 
the yellow bedding and odd rags, her large head covered by a  m o p  of tangled black hair” (s. 6). 

31 Gdyby zrekonstruować oba zdania na podstawie polskiego oryginału, to powstałby opis o wy-
mowie czysto dadaistycznej: „sierpnia wyolbrzymiała ogromnych ozorami zieleni. sierpniową poma-
lowane Powietrze od wiechciem”. 



KRIS VAN HEUCKELOM: (S)Tree(t) of (Cro)cod(il)es. Jonathan Safran Foer…     25 

Codes. Co ciekawe, inaczej niż u Schulza, postać ojcowska jest tu w miarę ludzka 
i normalna: nie jest to bynajmniej dziwny czarodziej, który wygłasza heretyckie 
teorie, przeprowadza dziwne eksperymenty i ma słabość do kobiet32. Poza tym 
brak tu wszelkiej demiurgii, brak sadyzmu i masochizmu, brak ptaków i maneki-
nów… Charakterystyczne w porównaniu z barwną postacią Jakuba w Sklepach 
cynamonowych jest nie tylko to, że ojciec nazywany jest u Foera „ogromną bez-
piórą godnością” („an enormous featherless dignity”, s. 38), ale także to, że po-
stać ojca stosunkowo rzadko zabiera głos. Tylko kilka fragmentów zawiera dialo-
gi prowadzone w mowie niezależnej, przy czym kwintesencję poglądów ojca 
wyrażają następne, oparte na cyklu o manekinach słowa: 

We are not, he said, long-term beings. not heroes of romances in many volumes. for one 
gesture, for one word alone, we shall make the effort (s. 51). 

Nie jesteśmy – mówił on – tworami o długim oddechu, ani bohaterami romansów w wielu 
tomach. Dla jednego gestu, dla jednego słowa podejmiemy się trudu. 

W następnej części, która opiera się na Nemrodzie, Panu, Panu Karolu i Skle-
pach cynamonowych, pierwszoosobowy narrator jak gdyby usamodzielnia się 
i przestaje się przejmować problemami domu rodzinnego. Część ta ma dużo bar-
dziej ekstatyczny charakter i toczy się głównie wokół różnych epifanii i rewelacji, 
których doznaje narrator. Świadczy o tym chociażby następujący fragment: 

But the future lay open, a thousand kaleidoscopic possibilities with a small quick heart-
beat, delicate and impatient. an awkward undecided direction, a shaky and uncertain line of 
indefinite basic sadness. the helplessness of an orphan – irrational fits, sad whimpering in the 
depths of sleep, the feeling of homelessness. But slowly, The world began to set traps: the 
taste of food, the patch of sunlight on the floor, the movements of limbs, the acceptance of 
the experiment of life and submission to it. i began to understand The backdrop of life, the 
noisy bustle, the scraping danger now calm and returned to its corner, the sweetly restored 
normal and the urge to joy. Something stirred in me. The feeling of no permanence in life 
transformed into an attempt to express wonder. the farthest ultimate beyond which one could 
see no farther. desperately knocking against the blind little world, i loosened one of its 
planks, opening a window to a new, wider world. There, spread out, was a profusion of geog-
raphy, of atmosphere, of full empty air (s. 63–69). 

Ale przyszłość leżała otwarta: tysiąc kalejdoskopowych możliwości, pulsujących małym, 
pospiesznym sercem, delikatnych i niecierpliwych, nieprzyjemny, niezdecydowany kierunek, 
chwiejna i niepewna linia nieokreślonej zasadniczej żałości, bezradność sieroty, irracjonalne 
napady, żałosne skomlenie w głębi snu, poczucie bezdomności. Lecz z wolna świat zaczynał 
nastawiać pułapki: smak pokarmów, czworobok słońca na podłodze, ruchy członków, akcep-
tacja eksperymentu życia i poddanie się mu. Zacząłem rozumieć scenerię życia, hałaśliwe 
krzątanie, szurgocące niebezpieczeństwo, teraz uspokojone i z powrotem w swoim kącie, mi-

   
32 Por. M. Faber, Tree of Codes by Jonathan Safran Foer – Review, „The Guardian” z dn. 

18.12.2010. 
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ło przywróconą normalność i ochotę radości. Coś we mnie wzbierało. Poczucie braku trwało-
ści w życiu przeistaczało się w próbę wysłowienia cudu, ostatniej ostateczności, poza którą 
nic nie można było już widzieć. Bijąc rozpaczliwie w ślepy mały świat, rozluźniłem jedną 
z jego desek, otwierając okno na nowy, rozległy świat, profuzję geografii, atmosfery, nadęte-
go pustego powietrza. 

Trzecia i końcowa część, która opiera się na opowiadaniach Karakony, Wichura, 
Noc wielkiego sezonu i Kometa, toczy się wokół bliżej nieokreślonego kataklizmu, 
który nagle uderza w świat, w którym żyje młody narrator. Można by tu dostrzec 
subtelne nawiązania do losów samego Schulza w czasie drugiej wojny światowej. 

Ogólnie mówiąc, Tree of Codes jest opowieścią o dojrzewaniu młodego narra-
tora, które odbywa się na tle wydarzeń zarówno mikroskopijnych (rodzinnych), 
jak i makroskopijnych (światowych). Jak sugeruje tytuł książki Foera, tematyczną 
osią całego utworu jest jednak ta część, która poprzedza ów dramatyczny finał, 
mianowicie fragment, który opiera się na opowiadaniu The Street of Crocodiles. 
Wspomina się w tej części książki o pięknej mapie miasta, którą posiada ojciec 
narratora. Dziwną strukturę tej mapy określa narrator mianem „drzewa kodów” 
(„tree of codes”). Najbardziej znamienny aspekt tej mapy to jej połowiczny, 
fragmentaryczny charakter: 

honeycombed streets, half a street, a gap between houses. that tree of cod es shone with the 
empty unexplored. only a few streets were marked. The cartographer spared our city (s. 88). 

ulice jak plastry miodu, pół ulicy, wyłom między domami. To drzewo kodów świeciło pustką 
niezbadaną. Tylko kilka ulic było wyrysowanych. Kartograf oszczędził nasze miasto. 

Jak można się domyślać, fragment ten odnosi się nie tylko do świata przedsta-
wionego w Tree of Codes, ale także do samego artefaktu, w którym świat ten jest 
przedstawiony. Kluczowe znaczenie ma tutaj obraz „honeycombed streets”, czyli 
perforowanych ulic wyglądających „jak plastry miodu”. Jak ukazuje tytuł dzieła 
Foera, to m.in. tytułowe słowo „street” padło ofiarą takiej perforacji, zmieniając 
się w „tree” (czyli „pół ulicy”). Powracające określenie „tree of codes” odnosi się 
także do konkretnych materialnych skutków tego aktu perforacji. Tu i ówdzie na 
niemal pustych kartkach książki spostrzega czytelnik rozproszone „drzewa ko-
dów”, to znaczy podłużne serie liter, które występują w rozmaitych architekto-
nicznych konfiguracjach na kolejnych warstwach papieru widocznych przez 
dziurkowane kartki książki. Nieco dalej narrator wypowiada się o swoim mieście 
oraz jego mapie w sposób następujący: 

The tree of codes suddenly appears: one can see the line transform the street. our city is re-
duced to the tree of codes (s. 94). 

Drzewo kodów nagle się pojawia: można zobaczyć jak linia transformuje ulicę. Nasze 
miasto jest zredukowane do drzewa kodów. 
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Wysuwa się tu na pierwszy plan sam proces czytania i kartkowania Tree of Co-
des, ukazujący coraz to nowe konfiguracje liter, słów, luk i białych kartek. To, co 
przeżywa bohater w ciągu swojej narracji, przeżywa zatem także czytelnik: błą-
dzenie, szukanie sensu, chwilowa ekstaza, nieunikniona porażka, niebezpieczeń-
stwo „redukcji”… Ścisły związek między oboma poziomami dochodzi do głosu 
w różnych miejscach. Tak na przykład na początku Tree of Codes czytamy nastę-
pujący opis miasta oparty na opowiadaniu Nawiedzenie: 

We lived in one of those dark houses, so difficult to distinguish one from the other. This 
gave endless possibilities for mistakes. the wrong staircase, unfamiliar balconies, unexpected 
doors strange empty courtyards (s. 22–23). 

Mieszkaliśmy w jednym z tych ciemnych domów, które tak trudno od siebie odróżnić. 
Dawało to powód do ciągłych omyłek: niewłaściwe schody, obce balkony, niespodziane 
drzwi, obce puste podwórza. 

Podobne wrażenie odnosi odbiorca kartkujący tę osobliwą książkę. Związek 
między światem przedstawionym a Tree of Codes jako swoistą trójwymiarową 
mapą tego „redukowanego” miasta uwypuklają przede wszystkim motywy 
o charakterze architektonicznym i urbanistycznym. Jak ukazuje poniższy tag 
cloud33, jedno ze słów-kluczy w tekście Foera to wyraz „windows” („okna”): 

 

Znajduje to swoje odbicie w architektonicznej, trójwymiarowej budowie same-
go tekstu oraz artefaktu, który trzyma w rękach czytelnik. Warto tu zwrócić uwa-
gę na jeszcze jeden cytat z Tree of Codes. Narrator mówi: 

we find ourselves part of the tree of codes. Reality is as thin as paper. only the small section imme-
diately before us is able to endure, behind us sawdust in an enormous empty theater (s. 92–93). 

   
33 Tag cloud („chmura znaczników”) to graficzne obrazowanie wyrazów najczęściej występujących 

w jakimś tekście, przy czym wielkość i pogrubienie czcionki odzwierciedlają frekwencję wyrazów. 
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stanowimy część drzewa kodów. Rzeczywistość jest cienka jak papier. Tylko mały skrawek 
przed nami jest zdolny wytrwać, za nami rupieciarnia w ogromnym pustym teatrze. 

Fragment ten można rozumieć jako sugestywne odniesienie do materialnego 
wyglądu czytanego i oglądanego dzieła: zapisane strony recto („mały skrawek 
przed nami”) i niezapisane strony verso razem stwarzają swoisty perforowany 
dyptyk, który przypomina „ogromny teatr” („pusty” z lewej strony, „zakodowa-
ny” z prawej strony). Podobnie jak proza Schulza, dzieło Foera kryje zatem 
w sobie pewne elementy autoreferencyjności: tytułowe „tree of codes” nawiązuje 
nie tylko do zagadkowej mapy, którą opisuje pierwszoosobowy narrator, ale także 
odnosi się do tajemniczego artefaktu, który kartkuje sam odbiorca. 

Wracając raz jeszcze do gatunku tzw. „liberatury”, a konkretnie do jednego 
z najciekawszych dzieł „liberackich” stworzonych przez samego Zenona Fajfera 
i Katarzynę Bazarnik, mianowicie trójksięgu Oka-leczenia z roku 2000, można by 
nazwać Tree of Codes „okaleczonym” dziełem. Z jednej strony „okaleczenie” 
odnosi się do kluczowej roli zasady destrukcji w dziele Foera, z drugiej zaś sym-
bolizuje ono także uaktywnienie czytelniczego wzroku w obcowaniu z trójwy-
miarową „mapą” Tree of Codes. Zarówno labiryntowa budowa tego dzieła, jak 
i powracające w samym tekście elementy autoreferencyjności powodują – jak by 
określił to sam Schulz – „rozluźnienie tkanki rzeczywistości” i uświadamiają 
czytelnikowi jego konstruktywną rolę w procesie semantyzacji i semiotyzacji. 

P O D S U M O WA N I E  

Jak wykazała powyższa analiza, podstawowa „konfiguracja” językowa i narra-
cyjna Tree of Codes Foera jest niewątpliwie podobna do The Street of Crocodiles 
Brunona Schulza. Pewne wątki, zarówno na poziomie obrazowości, jak i na po-
ziomie tematyki, powracają w obu książkach. Paradoksalnie rzecz ujmując, autor 
Tree of Codes jest nieoryginalny w sposób jak najbardziej oryginalny: Foer niby 
bezwstydnie kopiuje i wycina angielski tekst Schulza, ale to właśnie dzięki wy-
szukanej technice pisarskiej i drukarskiej angielski przekład Sklepów cynamono-
wych zostaje zakodowany w nowy sposób i zmusza czytelnika do zmiany i rewi-
zji swoich przyzwyczajeń czytelniczych. Tym samym szczególną strategię autor-
ską stosowaną przez Foera można odnieść do koncepcji „liberatury”, której zna-
miona dają się zaobserwować zarówno w Tree of Codes, jak i u samego Schulza. 
Oprócz tego, fakt, że Foer – z wyjątkiem posłowia – powstrzymał się od ekspo-
nowania wątków biograficznych i zamiast tego sięgnął po Schulzowskie w duchu 
koncepcje i środki ekspresji artystycznej, niewątpliwie czyni Tree of Codes jed-
nym z ciekawszych przykładów tzw. „Schulzopochodnej literatury”. 
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( S ) T R E E ( T )  O F  ( C R O ) C O D ( I L ) E S .   

J O N A T H A N  S A F R A N  M O D I F I E S  B R U N O  S C H U L Z  

This article deals with Jonathan Safran Foer’s Tree of Codes (2010), a die-cut novel based on the 
English-language edition of Bruno Schulz’s story collection Sklepy cynamonowe. In general terms, 
Foer’s Schulz-inspired artistic project can be linked to a wide variety of literary and artistic tech-
niques: constrained writing, literary cut-up, erasure poetry, iconic typography and experimental book 
printing… Remarkably, unlike most other authors of so-called Schulz-derived literature, Foer refrains 
from thematizing Schulz’s tragic life. Instead, the author of Tree of Codes creates an artifact that 
displays various Schulzian traits (defectivity, autoreferentiality, hybridity). While, on the one hand, 
Foer’s partial destruction of the Schulzian text might be seen as a reference to the artist’s fate during 
the Holocaust, the die-cut technique reinforces, on the other hand, the reader’s awareness of his own 
reading strategies and his crucial part in the construction of meaning. As such, what seems to link both 
Foer’s and Schulz’s artistic projects is their correspondence with a “transgenre” of literature that the 
Polish artist Zenon Fajfer has called “liberature”. 
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najważniejsze publikacje to: „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w poezji Czesława 
Miłosza (2004), Perspectives on Slavic Literatures (2007, współred. David Danaher), (Un)masking 
Bruno Schulz: New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations (2009, współred. 
Dieter De Bruyn). 
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T o k i j s k i  U n i w e r s y t e t  S t u d i ó w  M i ę d z y n a r o d o w y c h  
J a p o n i a  

QU O  V A D I S  W  JA P O N I I   
–  K O N T E K S T Y  R E C E P C Y J N E  

 

W NINIEJSZYM ARTYKULE AUTOR PRAGNIE ZAPREZENTOWAĆ „KONTEKSTY RECEP- 
cyjne” powieści Quo vadis autorstwa Henryka Sienkiewicza1. Na wstępie przed-
stawiono uszeregowanie poszczególnych wątków pracy. 

W pierwszej kolejności dokonano przeglądu dziejów japońskich przekładów 
dzieła Sienkiewicza ze statystycznego punktu widzenia, gdyż wymienienie cho-
ciażby najważniejszych faktów dowodzących obecności arcydzieła w świadomości 
Japończyków przekracza zakres tego jednego artykułu. Jako taki nie pretenduje zara-
zem ani do podania wyczerpującej bibliografii japońskich sienkiewiczanów2, ani też 
do rozprawy recepcyjnej dotyczącej jednego z okresów jej popularności, a raczej 
do syntetycznej charakterystyki fascynacji Japończyków powieściami polskiego 
noblisty, ze szczególnym uwzględnieniem ich lektury i interpretacji przez japoń-
skich pisarzy. 

Następnie nieco bardziej szczegółowo omówiono aspekty początkowej styczności 
Japończyków z powieścią Quo vadis, które miały miejsce na przełomie wieków XIX 
i XX. Pierwszych popularyzatorów powieści w Japonii zachwyciła ona jako wzorowe 
osiągnięcie literatury religijnej, estetyczno-filozoficznej oraz historycznej. 

W części trzeciej artykułu autor próbuje wykazać, do jakiego stopnia w Japonii 
popularny stał się zwrot „Quo vadis” w tłumaczeniu japońskim „Doko-ni iku?” 
   

1 Wszystkie tytuły japońskich tekstów przywoływanych po raz pierwszy – zarówno w tekście 
głównym, jak i w przypisach – tłumaczone są na język polski. Autorem tłumaczeń z j. japońskiego, 
jeśli nie zaznaczono inaczej, jest Koichi Kuyama [przyp. red.]. 

2 Zob. K. Yonekawa, Nihon-ni okeruPorando-bungaku – Senzen-ni nokosaretashokai-no sokuseki – 
(Literatura polska w Japonii – ślady jej prezentowania przed wojną), w: Porando-no bunka-to shakai 
(Kultura i społeczeństwo Polski), red. M. Kato, A. Ishikawa, Tokio: Daimei-do, 1975. A. Tarnowski, 
Lista książek o tematyce polskiej opublikowanych w Japonii, w: tegoż, Polska i Japonia 1989–2004. 
Stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne, Warszawa: Wydaw. TRIO, 2009. 
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lub „Doko-e iku?” (w pierwszych dwóch dekadach XX wieku) oraz w translitera-
cji japońskiej (w okresie późniejszym do dziś włącznie) wraz z wzrostem sławy 
pisarza. W rezultacie w Japonii do nazwiska Sienkiewicza tradycyjnie dołącza się 
określenie „twórca powieści Quo vadis”, podobnie jak w Polsce przysługuje mu 
miano „autora Trylogii”. 

Ostatnia, czwarta część artykułu poświęcona została dogłębnej i elitarnej re-
cepcji tekstu Quo vadis w Japonii oraz o jego oddziaływaniu na dwudziesto-
wieczne powieści japońskie. Problematyka ta zostanie podjęta przy zastosowaniu 
zaproponowanej w drugim rozdziale hipotezy o trójkontekstowości recepcji tego 
dzieła w Japonii. 

J A P OŃ S K I E  P R Z E KŁA D Y   
Q U O  VA D I S  –  D A N E  L I C Z B O W E  

Literatura polska w Japonii cieszy się umiarkowanym zainteresowaniem na tle 
innych literatur obcych. Od początku XX stulecia aż do czasów obecnych co roku 
ukazują się średnio dwie nowe pozycje książkowe, poza latami wojny i okresem 
następującym tuż po niej, kiedy podejmowano się wyłącznie tłumaczeń tekstów 
z literatury państw osi lub krajów okupacyjnych. Przytłaczająca większość japoń-
skich przekładów z literatury polskiej wykazuje przy tym charakter pojedynczych 
wydarzeń pozbawionych właściwie zjawiska tak zwanej seryjności. Nader rzadko 
podejmuje się zatem w Japonii próby ponownego przekładu tego samego dzieła 
przez kolejnych tłumaczy, nie poprawia się starych wersji przekładów ani nawet 
nie wznawia tego samego tłumaczenia w niezmiennym lub innym formacie. Wy-
jątek pod tym względem stanowi twórczość trzech pisarzy: Henryka Sienkiewi-
cza, Stanisława Lema i Witolda Gombrowicza. 

Literatura polska była tłumaczona na język japoński pośrednio, z języków an-
gielskiego, francuskiego i esperanto przed drugą wojną światową, a po wojnie – 
w latach 50. XX w. zaczęły się pojawiać bezpośrednie przekłady z języka pol-
skiego. Całkowita liczba tłumaczeń Quo vadis w wersji pełnej, streszczonej 
i uproszczonej z wersją komiksową łącznie, jakie ukazały się w Japonii od 1901 
roku do pierwszej dekady XXI wieku, wynosi dwadzieścia dziewięć publikacji. 

Jak można zauważyć, moda na Sienkiewicza utrzymywała się w Japonii do 
końca lat 20. XX wieku. W okresie późniejszym znacznie spadła liczba prze-
kładów, przy trwałym jednak zainteresowaniu literaturą polską. W pierwszym 
dziesięcioleciu XX wieku japońska wersja utworów Sienkiewicza stanowiła 
87,5 % całkowitej liczby przekładów z literatury polskiej, w drugim odpowied-
nio 83 %, zaś w trzecim 78,9%, podczas gdy w kolejnym dziesięcioleciu war-
tość ta spadła do 17,6 %. 
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Tabela 1. Japońskie przekłady dzieł Sienkiewicza 

 
Utwory Sienkiewicza  

w tłumaczeniu japońskim 
W tym Quo vadis 

1901–1910 14 
1 prawie pełny + 2 przekłady 
wybranych fragmentów powieści = 3 

1911–1920 15 2 nowe + 1 streszczony = 3  
1921–1930 15 5 nowych + 1 poprawiony = 6  
1931–1940 3 1 nowy 
1941–1950 2 2 nowe 
1951–1960 12 7 nowych + 1 poprawiony = 8 
1961–1970 1 1 nowy 
1971–1980 3 2 nowe 
1981–1990 1 1 wydanie komiksowe 
1991– 2 2 wydania poprawione 
Razem 68 29 

Do roku 1920, czyli jeszcze za życia polskiego pisarza, próbowano zapoznawać 
czytelników z całościowym obrazem jego twórczości, to jest z dziełami takimi 
jak: Latarnik, Pójdźmy za Nim, Za chlebem, Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wo-
łodyjowski, Janko Muzykant, Krzyżacy, W pustyni i puszczy, a w późniejszym 
okresie z jedynym występującym do dziś w rozmaitych wersjach tłumaczeń utwo-
rem pisarza Quo vadis. Jako najbardziej znaczące osiągnięcia translatorskie powieści 
przed drugą wojną światową należałoby uznać pierwszy prawie pełny przekład wy-
konany przez Unshu Matsumoto (1907) oraz tłumaczenie, którego dokonał Ki Kimu-
ra (1924, 1928, 1952), niezwykle poczytne i dwukrotnie wznawiane3. 

W latach 50. ubiegłego wieku zanotowano w Japonii swego rodzaju powrót 
mody na Sienkiewicza, aczkolwiek już tylko jako autora jednego utworu: w la-
tach 1954–1980 Quo vadis pojawiło się w aż czterech różnych wersjach transla-
torskich, zaś autorami przekładów byli: Yoichi Kono (1954), Ryochu Umeda 
(1959), Shoichi Kimura (1977, 1995) i ShozoYoshigami (1980, 2000). Dostrzec 
można zarazem, że w trakcie trzydziestolecia poprzedzającego moment powsta-
nia niniejszego artykułu stopniowo zanikało w Japonii zainteresowanie nawet tą 
powieścią, gdyż ukazały się jedynie wznowione przekłady, których autorami byli 
Kimura i Yoshigami oraz wydanie komiksowe (1982)4. 
   

3 N. Mitsuyoshi, Spotkanie Japończyków z literaturą polską, w: „Chopin – Polska – Japonia”. Wy-
stawa z okazji 80. rocznicy nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią oraz Roku 
Chopinowskiego, red. H. Lipszyc, E. Pałasz-Rutkowska, T. Okazaki, Ł. Kossowski, H. Wróblewska-
-Straus, Warszawa: Komitet Organizacyjny Wystawy z okazji 80. rocznicy nawiązania stosunków 
oficjalnych między Polską a Japonią oraz Roku Chopinowskiego. 

4 Marito Ai na podstawie powieści Sienkiewicza stworzył komiks: Kuovadisu (Quo vadis), na który 
składają się trzy tomy: 1: Ai-no otte-wonogarete (W ucieczce przed prześladowcami miłości). 2: 
Moesakaruhonoo-no nakao (W rozdmuchanych płomieniach). 3: Ai-to megumi-no shori-he (Ku zwy-
cięstwu miłości i łaski), Tokio: JoshiPauro-kai (Żeński Zakon Świętego Pawła), 1982. 
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P I E R W S Z E  Z E T K N IĘC I A  J A P OŃC Z Y K Ó W   
Z  T E K S T E M  P O W I E ŚC I  Q U O  VA D I S  

W 1898 roku ukazał się w Stanach Zjednoczonych przekład Quo vadis autor-
stwa Jeremiaha Curtina5, w tym samym roku do Japonii przywiózł jego egzem-
plarz Kanzo Uchimura (1861–1930), filozof i założyciel ruchu „chrześcijaństwo 
bez kościoła”6. W 1899 roku w redagowanym przez niego czasopiśmie ukazał się 
artykuł poety S.S. (skrót angielskiego zwrotu straysheep, czyli ‘zbłąkana owca’; 
naprawdę nazywał się Meiyo Sato) zatytułowany Czytając „Quo vadis”, który 
powszechnie uważa się za pierwszą japońskojęzyczną pracę dotyczącą Sienkie-
wicza i jego światowego bestsellera: „Polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza 
w angielskim i amerykańskim świecie literackim nazywają »Szekspirem naszych 
czasów« (…). Powieść Quo vadis to lektura pasjonująca nie tylko jako utwór 
poetycki, lecz także jako historia prawdziwych wydarzeń7”. 

Po upływie roku, w czerwcowym numerze „Krytyki Literackiej”, wpływowy 
wówczas literat i publicysta Chogyu Takayama (1871–1902) opublikował artykuł 
Wartość powieści, w którym odnaleźć można następującą wzmiankę o Quo vadis: 

Powieść tej klasy to już nic innego jak fakty wiarygodniejsze od historii i wiedza głębsza od fi-
lozofii. Chciałbym, żeby pisarze z naszego kraju przeczytali pięć czy sześć utworów takiego rodza-
ju. Zadałbym im pytanie o wrażenia z lektury: czy moglibyście kontynuować pracę z piórem bez 
wstydu i wyrzutu sumienia? Pisarze, ja was pytam bezczelnie, czy dowartościowaliście powieść?8 

W bibliotece Muzeum Teatru przy Uniwersytecie Waseda znajdują się nato-
miast zeszyty z wykładów o literaturze powszechnej prowadzonych przez kryty-
ka, tłumacza i dramatopisarza, Shoyo Tsubouchi (1859–1935). Według zapisów 
z roku 1902 obszernie przybliżył on studentom swej uczelni urok i wartości dzie-
ła Sienkiewicza9. 
   

5 H. Sienkiewicz, Quo vadis. Powieść z czasów Nerona, oprac. T. Żabski, Wrocław–Warszawa–
Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002, s. XCVI. 

6 Zob. A. Kozyra, Samurajskie chrześcijaństwo: w poszukiwaniu tożsamości japońskiego chrześci-
janina – twórczość Uchimury Kanzô, Warszawa: Dialog, 1995. 

7 Oryg.: „Eibei-no dokushoshakai-wa kore-ni kansuru-ni ‘Ima Saō’-no na-womotteseri (…). 
Honpen-watada-ni shi-toshiteshumi-shinshin-tarunomi-narazu, ippen-no jitsu-rekishi-to-shitemodai-
-narukachi-woyusu”. S.S., „Kuo, badesu”-woyomu (Czytając „Quo vadis”), „Tōkyōdokuritsuzasshi” 
(„The Tokyo Independent”) 1899, nr. 23, s. 13, 15.  

8 Oryg.: „Shosetsu-mo kore-ni itareba, rekishi-yorimotashikanarujijitsu-nari, tetsugaku-yorimoka-
shikokichishiki-nari. Gojin-wa waga-kuni-no shosetsu-ka-ni kono-shu-no saku 5, 6-wo yomase, sono-
-shokan-wokikitakikokochi-su. Kakutemo kei-ra-wayasunjite sono-fude-wotsuzuke-ebekiya-to. 
Shosetsu-ka shokun-yo, hanahadashitsurei-narumoshibun-nagara, shokun-washotetsu-te iumono-
-woamari-ni yasukumikubirioru-niwa arazaruka”. Ch. Takayama, Shosetsu-no igi (Wartość powieści), 
w: tegoż, Chogyu-zenshu (Dzieła wszystkie Chogyu), t. 2, Tokio: Hakubun-kan, 1914, s. 771.  

9 Shiryo. Waseda-daigaku-niokeruTsubouchishoyo-no Shenkieviti-kogi-noto (Materiały. Zeszyty 
z wykładów Shoyo Tsubouchi na temat Sienkiewicza), „Polonica” 1990, s. 199–203. 
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W roku 1903 późniejszy wielki pisarz – Jun’ichiro Tanizaki (1886–1966) – ja-
ko licealista nabywa angielski przekład Quo vadis i cały tydzień poświęca jego 
lekturze. Oto wspomnienie artysty po latach: „w okresie debiutanckim zawsze 
uważałem Quo vadis za wzorzec powieści10”. 

Pierwszego pełnego przekładu powieści dokonał w roku 1907 misjonarz protestancki 
Unshu Matsumoto (1882–1948)11. Znamienne, że stał się on później autorem przekła-
dów takich utworów, jak: Śmierć bogów (1907) Dmitrija Mereżkowskiego, Pan Woło-
dyjowski (tom I) Sienkiewicza (1912), Wędrówki pielgrzyma Johna Banyana (1912) 
oraz Ben Hur Lewisa Wallace’a (1916), jak również Koranu (1907). Wskazują one 
jednoznacznie na kierunki jego zainteresowań: religię, chrześcijaństwo i Polskę. 

Nawiasem mówiąc, późniejsi tłumacze nie charakteryzowali się już taką 
„ideowością” jak Unshu Matsumoto. Pośrednio, z angielskiego przełożyli Quo 
vadis powieściopisarz Sanjugo Naoki oraz zawodowi tłumacze (na przykład Ki 
Kimura), a bezpośrednio z polskiego oryginału językoznawca (Yoichi Kono) lub 
poloniści (np. Shozo Yoshigami). 

Na podstawie prac pierwszych japońskich propagatorów Quo vadis można by 
sformułować hipotezę roboczą, że powodem ich fascynacji była doskonałość 
omawianego utworu jako powieści religijnej (w przypadku Kanzo Uchimura, 
S.S. i Unshu Matsumoto), filozoficzno-estetycznej (w przypadku Jun’ichiro Tani-
zaki) oraz historycznej (w przypadku Chogyu Takayama, Shoyo Tsubouchi). 

W Z R O S T  P O P U L A R N O ŚC I  S I E N K I E W I C Z A   
I  S A M E G O  Z W R O T U  „ Q U O  VA D I S ”  

Od początku XX stulecia, wraz z pojawianiem się nowych przekładów utwo-
rów Sienkiewicza, wzrastała w Japonii sława pisarza. Poniżej znajdą się wzmianki 
o artykułach, jakie ukazały się w prasie japońskiej za życia pisarza, na przykła-
   

10 Oryg.: „Sassokuhonya-ni ittekattekite, gakko-ni ikazu-jimai-de 1-shukan komorikkiri-de yonda 
(…). Bundan-shuppatsu-toshoare-womokuhyo-ni oita”. Wypowiedź historyka literatury, T. Imamury. 
T. Kono, T. Imamura, S. Chiba, Y. Yamada, Kyodo-togi – Tanizaki-no sakuhin-woyominaosu (Dysku-
sja: nowa lektura utworów Tanizaki), „Koku-bungaku” („Literatura Narodowa”), 1985, sierpień, 
s. 99–100. Zob. pracę porównawczo-literacką między prozą Tanizakiego i Sienkiewicza, w której brak 
jednak wzmianki o fascynacji pierwszego powieścią tego ostatniego: M. Melanowicz, Tanizaki-
Jun’ichiro-to Henryk Sienkiewicz-no shosetsu-ni okeru etosu (Etosy w powieściach Jun’ichiro Taniza-
kiego i Henryka Sienkiewicza), w: Chi-to kyoyo-no bunmei-gaku (Nauka o cywilizacji wiedzy i kultu-
ry), red. T. Umesao, Y. Kurita, Tokio: Chuo-koron-sha, 1991. 

11 U. Matsumoto, Kuovadedisuhonyaku-tosho-no omoide (Wspomnienia z czasów pracy translator-
skiej nad Quo vadis), „Shomotsu-tenbo” („Perspektywa Książek”) 1942, nr 138, s. 474. Fotografia 
pierwszego japońskiego tłumacza Quo vadis z małżonką ukazała się w „Wiadomościach Literackich” 
(2 marca 1930). Zob. M. Sasaki, Matsumoto Unshu, „Gakuen. Bungaku-to kasei” („Ogród Nauki. 
Literatura i Gospodarstwo Domowe”) 1953, nr 155. 
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dzie najbardziej poczytnych gazet „Asahi” i „Yomiuri” (dla porównania można 
dodać, że na łamach współczesnych japońskich gazet żyjący twórcy literatury 
polskiej nie są częstymi gośćmi: w ciągu dwóch ostatnich dekad w wymienio-
nych tytułach pojawiły się, oprócz nekrologów i recenzji, jedynie artykuły o Wi-
sławie Szymborskiej z okazji przyznania jej Nagrody Nobla). 

W 1905 roku, gdy Sienkiewicz uzyskał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, 
Quo vadis było znane japońskim czytelnikom jedynie w przekładach fragmenta-
rycznych12; dopiero dwa lata później wydano prawie pełne tłumaczenie Matsu-
moto. Zwrócono natomiast większą uwagę na nazwisko laureata z zakresu fizjo-
logii lub medycyny, Roberta Kocha (1843–1910), oraz mistrza i „ojca japońskiej 
mikrobiologii”, Shibasaburo Kitazato (1852–1931). „Gazeta Asahi” zatytułowała 
artykuł o piątej edycji Nagrody Nobla z dnia 13 grudnia 1905 roku: Wyróżnienie 
dla niemieckich naukowców13, gdyż nagrody z dziedziny fizyki i chemii otrzymali 
Niemcy, ale nagrodę pokojową pisarka australijska. 

W kolejnej dekadzie popularność polskiego powieściopisarza znacznie wzrosła, 
o czym świadczą kolejne cztery artykuły dotyczące Sienkiewicza lub Quo vadis: 
Jaka będzie przyszłość Polski? (10.01.1906)14, Polski wielki pisarz zatrzymany 
w więzieniu (09.10.1914)15, „Quo vadis”. Opowieści o ruchomych fotografiach 
(kinie) (23.01.1915)16 i Sienkiewicz: Myślę dla dobra Polski (03.02.1916)17. 

O śmierci pisarza powiadomiła Japończyków „Gazeta Asahi” 20 listopada 
191618, czyli z pięciodniowym opóźnieniem, gdyż artykuł napisał korespondent 
w USA na podstawie nekrologu wydrukowanego w prasie amerykańskiej. 
W „Gazecie Yomiuri” natomiast opublikowano artykuł podsumowujący życie 
i twórczość Sienkiewicza pióra Kocho Baba (1869–1940), anglisty i tłumacza 
Latarnika19. W tych nekrologach do nazwiska Sienkiewicz wszędzie dodano 
określenie „autor Quo vadis”. 

Tytuł powieści pojawiał się w wersji japońskiej w rozmaitych brzmieniach, po-
czynając od pierwszego prawie pełnego przekładu Matsumoto zatytułowanego    

12 Na przykład sceny walki Ursusa z bykiem zostały przełożone przez Shizuhata pt. Kizu-no ato 
(Rany), w „Teikoku-bungaku” („Literatura cesarska”) z listopada 1901 r.; sceny pożaru Rzymu prze-
tłumaczył Shuran Oshima, opublikowane zostały pod tytułem Honoo-no miyako (Miasto w ogniu), 
w „Tenko” („Niebiański bęben”) z kwietnia 1905 r. 

13 Oryg.: „Doitsu-no gakumonshorei”, „Asahi-Shinbun” („Gazeta Asahi”) z dn. 13.12.1905. 
14 Oryg. „Porando-no zentoikan”, „Asahi – Shinbun” z dn. 10.01.1906. 
15 Oryg.: „Porando-bungogoku-nitozeraru”, „Asahi – Shinbun” z dn. 9.10.1914. 
16 Oryg.: „Doko-e iku. Katsudo-shashin-no hanashi”, „Asahi-Shinbun” z dn. 23.01.1915. 
17 Oryg. „Porando-no tame-ni omou. Sienkivichi”, „Yomiuri-Shinbun” („Gazeta Yomiuri”) z dn. 

3.02.1916. 
18 „Doko-e iku-no choshaShenkivicchi-shiiku” („Odszedł autor Quo vadis, Sienkiewicz”), „Asahi-

-Shinbun”, z dn. 20.11.1916. 
19 „HenrikkuShenkivicchi (jo) (ge)” („Henryk Sienkiewicz. 1–2”), „Yomiuri-Shinbun” z dn. 

23 i 25.11.1916. 
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Doko-ni iku (Dokąd idziesz?). W latach 1922–1955 utarła się nieco zmieniona 
wersja Doko-e iku (Dokąd idziesz?). Ponieważ w języku japońskim brakuje form 
osobowych, liczbowych, a nawet czasowych w odmianach czasowników, japoń-
ski zwrot Doko-ni iku lub Doko-e iku może być na rozmaite sposoby zinterpreto-
wany, jako: „Dokąd idę? / Dokąd idziemy? / Dokąd idziesz? / Dokąd idziecie? / 
Dokąd idzie? / Dokąd idą? / Dokąd będziesz szła? / Dokąd pójdziemy?”, jak 
i „Dokąd należałoby iść?” itd. Warto tu wymienić jedyną próbę uściślenia adresa-
ta tego wielkiego pytania, przeprowadzoną w roku 1950 – autor skróconej wersji 
przekładu nadał powieści tytuł: Shu-yodoko-e (Dokąd [idziesz], Panie?). 

Wspomniana wyżej wieloznaczność spowodowała popularność i paradoksalnie 
zanik kontekstowości, czyli pamięci o pochodzeniu tego zwrotu, w latach 1910–
1920 w prasie japońskiej. Zaczęto go używać w sposób całkowicie niezależny 
i bez związku z genezą biblijną czy też Sienkiewiczowską. Oto niektóre przykła-
dy nagłówków artykułów z „Gazety Asahi” i „Gazety Yomiuri”: Życie tokijskich 
włóczęgów. Dokąd zmierzają?20 (28.01.1911), Jutro niedziela, Dokąd warto się 
wybrać?21 (13.03.1921), Dokąd zmierzam?22 – artykuł o człowieku cierpiącym na 
amnezję (13.12.1927), Chłopi, dokąd dążycie?23 (10.01.1928), Dokąd zmierzają 
bezrobotni inteligenci?24 (19.02.1929), Nowy teatr, dokąd dąży?25 (16.07.1929), 
Sądownictwo, dokąd zmierza?26 (06.11.1929). 

Po raz pierwszy pytaniem „Doko-e iku” zatytułowano książki w roku 1926: 
Anglio, dokąd zmierzasz?27 – japoński przekład pracy Lwa Trockiego. Najnowsza 
książka, w której tytule użyto „Doko-e iku”, bodajże po raz kilkusetny, to Dokąd 
idzie ten kraj? Testament byłego ambasadora Japonii w USA zaadresowany do 
młodzieży28z roku 2010. Wyprodukowano również filmy fabularne z „Doko-e iku” 
w tytule, np. Dokąd zmierza ta kobieta?29 (1930, reż. Yoshinobu Ikeda), Morishi-
ge [popularny aktor komediowy – K.K.], dokąd idziesz?30 (1956, reż. Shunkai 
Hozumi), Biały misiu, dokąd odchodzisz?31 (1990, reż. Shinya Sadamitsu), Re-
   

20 Oryg.: „Tokyo furo-ninseikatsu. Doko-e iku”. 
21 Oryg.: „Ashita-no nichiyo. Doko-e iku”. 
22 Oryg.: „Washi-waDoko-e iku”. 
23 Oryg.: „Nomin-yo, doko-e iku”. 
24 Oryg.: „Shishiki-kaikyushitsugyo-sha-wadoko-e iku”. 
25 Oryg.: „Shingeki-wadoko-e ikuka”. 
26 Oryg.: „Saiban-yo, doko-e iku”. 
27 R. Torotsuki (L. Trocki), Eikoku, nanji-wadoko-e iku, przeł. H. Ogiwara, D. Ochi, Tokio: Doj-

insha-shoten, 1926. 
28 R. Murata, Doko-e ikunoka, kono-kuni-wa. Moto-chubei-taishi, wakamono-enoyuigon, Kioto: 

Minerwa-shobo, 2010. 
29 Oryg.: „Onna-wadoko-e iku”. 
30 Oryg.: „Morishige-yodoko-e iku”. 
31 Oryg.: „Shirokuma-kun, doko-e”. 
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klamo, dokąd zmierzasz?32 (2004, reż. Hideki Kuroda). Dodano „Doko-e iku” do 
tytułów zagranicznych filmów przez ich japońskich dystrybutorów, np. Dokąd 
pójdą zwierzęta?– tak zatytułowano niemiecki film dokumentalny KeinPlatzfür 
Wilde Tiere33 (1955, reż. Bernhard Grzimek), a Dokąd idzie Baltazar? – francuski 
film Au hasard Balthazar34 (polski tytuł: Na los szczęścia, Baltazarze) (1964, reż. 
Robert Bresson). 

W celu uniknięcia dowolności interpretacji, tłumacze powieści Sienkiewicza 
zamiast japońskiego odpowiednika łacińskiego zwrotu, zaczęli nadawać kolej-
nym translacjom tytuł Quo vadis zapisywany w rozmaitych transliteracjach: po 
raz pierwszy w roku 1917, współcześnie zaś powieść Sienkiewicza jest obecna 
w świadomości japońskich miłośników literatury już nie pod tytułem japońskim 
Doko-e iku (Dokąd idziesz?), lecz właśnie jako Quo vadis. Wymownym dowo-
dem na zmianę tytułowania utworu są trzy kolejne wydania tłumaczenia Ki Ki-
mury: pierwsze wydanie z roku 1924 nosiło tytuł Doko-e iku, zaś drugie i trzecie 
(1928, 1952) już tytuł Quo vadis. Nawiasem mówiąc, wszystkie kolejne ekrani-
zacje powieści, poczynając od produkcji francuskiej z roku 1901 aż do polskiej 
z roku 2001 były rozpowszechniane pod tytułem Quo vadis. 

Brzmiący dla Japończyków bardziej zagadkowo od wersji rodzimej tytuł Quo 
vadis stał się także modny, szczególnie wśród inteligencji. Pierwszy tłumacz 
powieści Unshu Matsumoto wspomina, że „od ostatnich lat ery Meiji (1868–
1912) do początku ery Taisho (1912–1926) popularny stał się w studenckim żar-
gonie zwrot »Quo vadis« po łacinie, tak pytano, zamiast w języku macierzystym 
powiedzieć »Doko-e iku« [Dokąd idziesz? / Dokąd idziemy? itd. – K.K.]35”. 

Sens tytułowego pytania w jego oryginalnej wersji łacińskiej pozostaje przy tym 
najwyraźniej nadal czytelny, przynajmniej dla wybranych grup Japończyków, o czym 
świadczy tytuł konferencji interdyscyplinarnej Japonia w XXI wieku. Quo vadis36 
z roku 1995. W historii współczesnej literatury japońskiej odnaleźć można dwa utwo-
ry z „Quo vadis” w tytule: opowiadanie Yukiko Kato (ur.1936) Moje quo vadis37 
(1983) i zbiór wierszy Toru Hoshino (1925–2009) Quo vadis38 (1990). 

Egzotyczne, aczkolwiek znajome chociażby z katalogu utworów wydanych 
w prestiżowej serii kieszonkowej „Iwanami”, brzmienie oraz potencjalna niejasność 
semantyczna zwrotu „Quo vadis” motywowały zapewne japońskich twórców subkul-
   

32 Oryg.: „CM-yo, doko-e iku”. 
33 Oryg.: „Dobutsu-tachi-wadoko-e iku”. 
34 Oryg.: „Barutazarudoko-e iku”. 
35 Oryg.: „Gakusei-doshi-no danwa-no naka-ni ‘doko-e yuku?’-toiu-toki-ni ‘Kuovadisu’-to iiau-

-koto-ga, meiji-no owari-kara taisho-no hajime-ni kaketeryuko-shitarashii”. U. Matsumoto, Kuovade-
disuhonyaku-tosho-no omoide…, s. 478. 

36 21-seiki Nihon-no Kuovadisu, red. M. Ozaki, Tokio: Asahi-shinbun-shuppan, 1995. 
37 Oryg.: Boku-noKuovadisu. 
38 Oryg.: Kuovadisu. 
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tury do wykorzystywania go w tytułach np. powieści młodzieżowej39, gry kompute-
rowej40 i komiksów, w tym także tych przeznaczonych tylko dla dorosłych41. 

R E L I G I A ,  F I L O Z O F I A  I  E S T E T Y K A ,  H I S T O R I A   
–  W PŁY W Y  Q U O  VA D I S  N A  L I T E R AT U RĘ  J A P OŃ S KĄ  

Koncepcji trzech kontekstów recepcyjnych dzieła Sienkiewicza w Japonii 
można użyć jako narzędzia do syntetycznego zobrazowania technik oddziaływań 
powieści Sienkiewicza na oryginalne utwory z literatury japońskiej XX wieku, 
użytecznego zwłaszcza przy omówieniu utworów znaczących w historii literatury 
japońskiej i często analizowanych przez badaczy, którzy nie próbowali kryć ich 
powiązań z tym utworem (pod tym względem żaden ze wspomnianych dwóch 
tekstów, których tytuły wskazują na inspirację Sienkiewiczowską: ani opowiada-
nie Kato, ani zbiór wierszy Hoshino nie spełniłby tego kryterium). 
Ślady lektury utworu jako literatury religijnej odnaleźć można w Chrystusie 

z brązu Yoshiro Nagayo i Milczeniu autorstwa Shusaku Endo. Filozoficzno-
-estetyczną polemikę z dziełem Sienkiewicza prowadził Yukio Mishima w Wy-
znaniu maski, Zakazanych kolorach oraz Balladzie o miłości. Doskonałej adapta-
cji Quo vadis, umiejscowionej w średniowiecznych realiach Japonii dokonuje 
Yaeko Nogami w swoim Hideyoshi i Rikyu. 

Rozważania komparatystyczne winny być poprzedzone trzema uwagami doty-
czącymi przedmiotu badań. Po pierwsze, należy stwierdzić, że w odniesieniu nie 
do każdego z czterech wymienionych pisarzy istnieją dowody na ich styczność 
z Quo vadis. Widać wprawdzie jawne ślady lektury Sienkiewicza w tekstach, 
jakie stworzyli Mishima oraz Nogami, a także pośrednie dowody na znajomość 
dzieła Sienkiewicza przez Endo, nie sposób jednak udowodnić, że Nagayo przed 
napisaniem Chrystusa z brązu poznał powieść Sienkiewicza. Po drugie, żaden 
z wymienionych autorów nie znał z pewnością języka polskiego. Zatem do zależ-
ności ich utworów od domniemanego pierwowzoru Sienkiewiczowskiego nie 
przyczyniła się lektura oryginału, a w najlepszym razie któregoś z przekładów: 
japońskiego lub angielskiego. Po trzecie, spośród sześciu utworów, które można 
uznać za powstałe z inspiracji utworem Sienkiewicza polskim czytelnikom są 
dostępne w tłumaczeniu tylko, o ile można tak powiedzieć, ich „dwa i ćwierć”: 
Ballada o miłości, rozdział pierwszy z czteroczęściowego Wyznania maski Mishimy 
   

39 Na przykład Quo vadis Mitsuki Himura (na podstawie pomysłu Takeshi Okazaki), Seirei Tsukai 
Erementara 1. Quo vadis (Guślarz. Pan żywiołów 1. Quo vadis), Tokio: Kadokawa-shoten, 1999. 

40 Zob. http://ja.wikipedia.org/wiki/QUOVADIS.  
41 Jeden z kilku komiksów zatytułowanych Quo vadis to: N. Kudara, Quo vadis. Kakusei (Quo va-

dis. Przebudzenie), Tokio: KosumikkuShuppan, 2003. 
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oraz Milczenie Endo42. Choć Wyznanie maski w całości i Zakazane kolory Mis-
himy zostały przełożone na angielski, lektura Chrystusa z brązu oraz Hideyoshie-
go i Rikyu jest możliwa tylko w oryginale. 

Powyższe fakty skłoniły zatem autora niniejszego tekstu raczej do podjęcia wątku 
syntetycznego ujęcia kontekstów recepcji tekstu Sienkiewicza w Japonii niż mono-
graficznego omówienia wpływów dzieła na poszczególnych pisarzy. Wolno tu 
chyba wyrazić nadzieję, że rozważania o „kontekstowości” posłużą kompleksowym 
badaniom nad oddziaływaniem Quo vadis na literaturę światową jako pewna plat-
forma dyskusji, za pomocą której można pewne dane ująć w sposób spójny. 

R E L I G I A  

W 1549 roku przybył do Japonii w celu misyjnym późniejszy święty – Franci-
szek Xavier, od którego czasów „obsiewano najlepszym na Dalekim Wschodzie 
ziarnem43”. Przez pół wieku od roku 1587, tj. roku, w którym Hideyoshi Toyoto-
mi wydał zakaz wyznawania chrześcijaństwa, trwa okres męczeństwa japońskich 
chrześcijan, obfitujący w tragiczne wydarzenia, do których zaliczają się: pierwsza 
męczeńska śmierć dwudziestu sześciu świętych (1596), męczeńska śmierć pięć-
dziesięciu pięciu wyznawców chrześcijaństwa (1622) oraz powstanie chrześcijan 
w Amakusa (1637–1638).W konsekwencji tych wydarzeń do połowy XVII w. 
zniknęli w Japonii jawni wyznawcy chrześcijaństwa. Tak brzmi słynna konstata-
cja apostaty – byłego misjonarza Ferreiry z powieści Milczenie: „Każdej młodej 
roślince zasadzonej na tym bagnie zaczynają gnić korzenie, żółkną i więdną li-
ście. My na tym bagnie posadziliśmy roślinkę zwaną chrześcijaństwem44”. 

Po upływie dwustu lat, w schyłkowym okresie rządów klanu Tokugawa i u progu 
restauracji Meiji, rozpoczęto nową „ewangelizację” Japonii widoczną w takich 
faktach, jak przybycie pierwszych misjonarzy protestanckich (1859), początek 
misjonarstwa prawosławnego (1861) oraz odnalezienie „ukrytych katolików” 
w Nagasaki i początek odnowionej misji katolickiej (1865). 

Akcja zarówno Chrystusa z brązu Nagayo, pierwszej powieści na temat prze-
śladowań japońskich chrześcijan, jak i Milczenia Endo, kroku milowego 
w rozwoju literatury o tej tematyce, pozostaje osadzona w realiach okresu mę-
czeństwa. W obu powieściach występują zresztą identyczne postaci historyczne: 
Cristóvão Ferreira45 (1580?–1650) i Antonio Rubino (1578–1643) oraz jezuici 
   

42 Mishima Y., Na uwięzi. Ballada o miłości, przeł. A. Demkowska-Bohdziewicz, Warszawa: Czy-
telnik, 1972; Sh. Endo, Milczenie, przeł. I. Denysenko, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1971; 
Y. Mishima, Wyznanie maski, przeł. B. Kubiak – Ho-Chi, „Literatura na Świecie” 2003, nr 382–383. 

43 Sh. Endo, Milczenie, przeł. I. Denysenko, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1986, s. 8. 
Wszystkie cytaty z tego wydania. 

44 Tamże, s. 132. 
45 W polskim przekładzie Izabeli Denysenko nazwisko bohatera jest zapisywane konsekwentnie 

jako „Perreyry”. W niniejszej pracy stosuje się zapis nazwiska zgodnie z oryginałem „Ferreira”.  
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z Portugalii i Włoch. Ferreira pracował duszpastersko w Japonii w latach 1609–
1633. Po jego pojmaniu i torturach wyparł się wiary, stając się najsłynniejszym 
z nawróconych na buddyzm zakonników. Zmienił także nazwisko na Chūan Sa-
wano, napisał traktat przeciw chrześcijaństwu i uczestniczył w zasadzkach na 
pozostałych jezuitów. Rubino wraz z czterema kapłanami, „pragnąc zmyć z Kościoła 
hańbę odstępstwa Ferreiry, (…) powzi[ął] plan, aby za wszelką cenę dotrzeć do 
ogarniętej prześladowaniami Japonii i prowadzić tam potajemną działalność 
misyjną”46, jednak, pojmany, poniósł męczeńską śmierć w Nagasaki. 

Tabela 2. Chrystus z brązu a Milczenie – schematyczne porównanie utworów  

Chrystus z brązu  Milczenie 

Yusa Hagiwara: rzeźbiarz / NIE-
-chrześcijanin 

postać  
centralna 

Sebastian Rodrigo: misjonarz włoski 

Cristóvão Ferreira (przybrane 
nazwisko japońskie: Chuan Sawano) 

apostaci / 
przedstawiciele 

władzy 
samurajskiej 

Masashige Inoue (Chikugonokami) 
Cristóvão Ferreira 
Sebastian Rodrigo (przybrane nazwisko 
japońskie: Mitsuemon Okada) 

Antoni Rubino 
Monika: wielka miłość Yusa 

męczennicy Antoni Rubino 
Monika 

Kimika: kurtyzana, łudząco podobna 
do Moniki 

inne postaci Kichijiro: Judasz 

 tło historyczne: męczeński okres 
powstawania Kościoła 
Rzymskiego 

 scena kulminacyjna: wizja krzyża 
na nocnym niebie widziana przez 
bohatera 

 postać idealnej chrześcijanki (Ligia 
/ Monika) 

 zakończenie: ukrzyżowanie 
chrześcijan (Rubino, Monika i in.) 
oraz NIE-chrześcijan (Yusa i 
Kimika) 

 NIE-nawrócenie bohatera 
(„Yusaha Hagiwara nigdy do 
końca nie był chrześcijaninem! Był 
on tylko rzeźbiarzem-autorem 
dzieła o tematyce europejskiej!”)47 

możliwe 
powiązania 

z Quo vadis – 
inspiracja 
i polemika 

 tło historyczne: męczeński okres 
pierwszej ewangelizacji Japonii 

 postać Judasza (Chilon Chilonides / 
Kichijiro) 

 scena kulminacyjna: głos Chrystusa 
usłyszany przez bohatera 

 zakończenie: odstąpienie misjonarza 
od rytuału deptania świętego 
wizerunku fumie 

 odstąpienie bohatera (czy 
naprawdę…? „Kocham Go do tej 
chwili, chociaż w nieco inny 
sposób”)48 

[Imiona postaci pierwszoplanowych oznaczono czcionką pogrubioną]. 
   

46 Sh. Endo, Milczenie…, s. 8. 
47 Oryg.: HagiwaraYusa-ha saigo-madekesshiteKirisitan-dehanakatta-nodearu! Kare-waikkai-no nan-

ban-imono-shi-ni suginakatta-nodearu!” Nagayo Y., Seido-no Kirisuto (Chrystus z brązu), w: Nihon 
kindaibungakutakei (Dzieła nowożytnej literatury japońskiej), t. 48: Taishotanpen-shu (Nowele z okresu 
Taisho), oprac.: A. Okada, N. Sukegawa, E. Tanaka, K. Asai, Tokio: Kadokawa-shoten, s. 429.  

48 Sh. Endo, Milczenie…, s. 170. 
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Ferreira odgrywa istotną rolę w życiu głównych bohaterów obu powieści. 
W Chrystusie z brązu niechrześcijanin, rzeźbiarz Yusa Hagiwara (?–1677) 
otrzymuje polecenie wykonania świętego obrazu fumie (deska z wprawionym 
w nią wizerunkiem Chrystusa lub Marii Panny, którą władze japońskiego siogu-
natu Tokugawa każą deptać podejrzanym o wyznawanie chrześcijaństwa w celu 
wykazania, iż nie są oni wyznawcami nielegalnej religii). W Milczeniu prowadzi 
on długie nocne rozmowy z Rodrigiem, którego przekonuje do „najtrudniejszego 
uczynku miłości, jakiego nie spełnił dotąd nikt49”. 

Dla obu autorów jednym z prawdopodobnych wzorców realizacji powieści 
chrześcijańskiej stała się powieść Quo vadis. Fascynacje tych japońskich powie-
ściopisarzy Sienkiewiczowską epopeją są czytelne na kilku następujących płasz-
czyznach: (1) męczeński okres Kościoła Rzymskiego i pierwszej ewangelizacji 
Japonii jako wspólne tło akcji, (2) pojawienie się świętej wizji na scenie kulmina-
cyjnej fabuły – wizja krzyża widziana przez bohatera Chrystusa z brązu i głos 
Chrystusa usłyszany przez bohatera Milczenia, (3) wprowadzenie podobnej po-
staci – fikcyjnej idealnej chrześcijanki (Ligia i Monika), oraz tragikomicznego 
wyznawcy-zdrajcy (Chilon Chilonides i Kichijiro). 

Gdyby zobaczyć główną oś fabularną Quo vadis w dramacie nawracania Wini-
cjusza, temat Chrystusa z brązu stanowiłoby NIE-nawrócenie rzeźbiarza, który 
wprawdzie wykonał zbyt „święty” obraz fumie i w rezultacie został za to ukrzy-
żowany, zaś Milczenie byłoby oczywistym dramatem odstępstwa od wiary. Ja-
pońscy „naśladowcy” Sienkiewicza, jak gdyby zmieniając zakończenie fabuły 
niemal na opak, zdają się podkreślać, jak trudnymi drogami szła ewangelizacja 
Japonii, w której całkowity odsetek wyznawców wszystkich odłamów chrześci-
jańskich współcześnie wynosi mniej niż jeden procent. 

Sprawa jednak nie jest tak prosta – próby marginalizacji wiary przez władze 
samurajskie są traktowane przez pisarzy niezwykle przewrotnie: w Chrystusie 
z brązu ukrzyżowano przecież zarówno chrześcijan (Rubino, Monika i in.), jak 
i NIE-chrześcijan (Yusa i Kimika), a mimo formalnego odstąpienia od chrześci-
jaństwa, Rodrigo z Milczenia trwał do końca życia w wierze50. 

Widoczne pozostają zarazem także bezpośrednie i pośrednie dowody na fascy-
nację autora Milczenia powieścią Sienkiewicza: (1) nawiązania tekstowe – „Tak 
   

49 Tamże, s. 151. 
50 Nie wolno też zapomnieć o polemicznym stosunku katolickiego pisarza Endo do swego rodaka 

NIE-katolika Nagayo – jego poprzednika w historii japońskiej literatury chrześcijańskiej, co jest 
czytelne na trzech poziomach: (1) lekceważące potraktowanie przez bohatera powieści pochodzenia 
portugalskiego fumie – dzieła życia japońskiego rzemieślnika („na tej [miedzianej – K.K.] płytce 
japoński rzemieślnik wygrawerował, jak umiał, twarz tamtego Człowieka” – Sh. Endo, Milczenie, 
s. 155.), (2) rezygnacja z wątków miłosnych, które odegrały kluczową rolę w życiu Yusa, (3) wpro-
wadzenie tych samych postaci w odmiennej roli – Ferreira przeistoczony z prześladowcy w filozofa 
oraz Monika i Rubino w drugo-, a nawet trzecioplanowej roli. 



42     Literatura polska w świecie. Tom IV 

okrutnej tortury [ukrzyżowanie w wodzie – K.K.] nie wymyślił chyba nawet 
cesarz rzymski Neron!51” oraz określenie Ferreiry „upadłym Piotrem”, a Rodriga 
– „upadłym Pawłem52”, (2) rzeczywisty fakt z biografii Endo, który w 1978 roku 
jako redaktor naczelny serii Świat literatury chrześcijańskiej, wydał tom poświę-
cony utworom polskim, m.in. Quo vadis, świadczący o tym, że traktował powieść 
Sienkiewicza jako jeden z wzorców literatury chrześcijańskiej53. 

Autor niniejszej pracy uważa osobiście, że nawet tytuł arcypowieści Endo Mil-
czenie stanowi odpowiedź na pytanie stawiane przez Sienkiewicza: „Quo vadis, 
Domine?” 

F I L O Z O F I A  I  E S T E T Y K A  

Yukio Mishima (1925–1970) w wieku kilkunastu lat zetknął się z powieścią Sien-
kiewicza w przekładzie, który wydał Ki Kimura w roku 1928. Można by się dopatry-
wać śladów tych doświadczeń we wczesnym, tużpowojennym okresie twórczości 
tego pisarza54, szczególnie w odniesieniu do trylogii miłosnej stanowiącej manifest 
hellenizmu, złożonej z: quasi-autobiografii Wyznanie maski (1949), w której zdema-
skował swe sadomasochistyczno-homoseksualne skłonności, Zakazanych kolorów 
(1953), będących historią sześćdziesięciopięcioletniego pisarza Shunsuke Hinoki, 
japońskiego Petroniusza i pięknego chłopca, homoseksualisty o nazwisku Yuichi 
Minami oraz sielankowej Ballady o miłości (1954) – adaptacji Dafnis i Chloe. 

Jawne ślady recepcji Quo vadis widać z kolei w drugim, niespolszczonym jesz-
cze rozdziale Wyznania maski55. Oto wspomnienia bohatera – alter ego Mishimy 
z roku 1940: „Nie mając możności poznać de Sade’a [pierwsze japońskie tłuma-
czenie francuskiego filozofa-pisarza ukazało się w 1948 roku – K.K.], wzruszony 
opisem Koloseum z Quo vadis układałem własny projekt teatru mordu”56. 
W dużym uproszczeniu można by zatem – być może – stwierdzić, że chłopiec 
o sadomasochistycznych skłonnościach, który po upływie ćwierć wieku popełni 
   

51 Tamże, s. 16. 
52 Tamże, s. 169. 
53 O wątkach Polski w twórczości Shusaku Endo oraz jego pobycie w Polsce zob. K. Kuyama, En-

do Shusaku a sprawa polska, w: Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia, red. 
T. Sekiguchi, Tokio: Katedra Kultury Polskiej TUFS, 2010, s. 221–239. 

54 B. Kubiak Ho-Chi, MishimaYukio: estetyka klasyczna w prozie i dramacie (1941–1960), Kra-
ków: Universitas, 2004. W monografii brak jednak wzmianki o doświadczeniu lektury Quo vadis 
przez autora Złotej Pagody. 

55 Autor niniejszego artykułu miał okazję omówić w osobnym tekście powiązania twórczości Mis-
himy z literaturą polską. Zob. K. Kuyama, Mity tożsamości płciowej i osobowościowej w „Wyznaniu 
maski” Yukio Mishimy i „Masce” Stanisława Lema – esej komparatystyczny [w druku].  

56 Oryg.: „Do Saado-no sakuhin-ni tsuite-washiranakattawatashi-deattaga, watashi-wawatashinarini- 
KuoVadisu-no korosseumu-no byosha-no kanmei-kara, watashi-no satsujin-gekijo-no koso-wotateta”. 
Y. Mishima, Kettei-banMishimaYukiozenshu (Dzieła definitywnie wszystkie Yukio Mishimy), t. 1, 
Tokio: Shincho-sha, 2000, s. 242.  
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samobójstwo poprzez rozcięcie brzucha, czytał zapewne dzieło polskiego nobli-
sty, utożsamiając się z cesarzem Neronem i wykorzystywał je jako książkę por-
nograficzną (sic!). 

Osią dramaturgiczną rozdziałów trzeciego i czwartego Wyznania maski jest pla-
toniczna miłość bohatera do Sonoko, siostry jego szkolnego kolegi. W końcowej 
części ta zamężna już bohaterka wyznaje: „muszę zrobić wszystko, żebym nie 
myślała o innych mężczyznach, oprócz męża, nawet w snach. Postanowiłam 
zatem ochrzcić się jesienią”. Dalej młodzi kochankowie prowadzą następujący 
dialog: „– O kim teraz myślisz? / – …Jeżeli tak pytasz, odpowiem, że o mężu. / – 
To znaczy, nie ma potrzeby, byś przyjmowała chrzest. / – Jest…, gdyż jednak się 
boję57”. Z tego fragmentu powieści można zatem wyczytać szyderczą interpreta-
cję chrześcijaństwa, które zostało przez Mishimę zbanalizowane i sprowadzone 
do roli wątpliwej podpory monogamii. 

Tabela 3. Quo vadis a Zakazane kolory – schematyczne porównanie utworów 

Quo vadis  Zakazane kolory 

Petroniusz, który popełnia 
samobójstwo 

artysta-literat Shunsuke Hinoki, który popełnia 
samobójstwo 

Winicjusz: małżeństwo z Ligią młodzieniec Yuichi Minami: małżeństwo z Yasuko 
(narodziny córki) = przemiana 
homoseksualisty w biseksualistę na 
rozkaz Hinoki 

Ligia (miłość i żona 
Winicjusza) 

kobieta (kobiety) Yasuko (żona Yuichiego) 
Kyoko 
pani Kaburagi 

– mężczyźni pan Kaburagi i in. (miłość Yuichiego) 

Interesujące wnioski można wysnuć także na podstawie porównania powieści 
Quo vadis z Zakazanymi kolorami, w których nawet pomimo braku bezpośred-
niego nawiązania do Sienkiewiczowskiego „oryginału” zauważalne są interesują-
ce paralele dotyczące występujących w nich postaci58. 

W odbiorze miłośników literatury powieść Sienkiewicza i trylogia miłosna 
Mishimy zajmują porównywalne miejsce jako utwory inicjacyjne dotyczące wątków 
miłości chrześcijańskiej lub antycznej. Jako że w Japonii chrześcijanie pozostają 
nieliczni, Quo vadis stało się zarazem swego rodzaju podręcznikiem i środkiem 
popularyzacji idei katolicyzmu, a nawet nauki o miłości (co widać na przykładzie 
   

57 Oryg.: „Shujin-no hoka-nohito-no koto-wayume-nimoomowanaiyonishimakerebaikenaiwa. Ko-
no-aki-ni atakushi, jusen-surukesshin-woshitakotoyo”, dialog: „Ima-wadare-no koto-wokangaeteiruno? / 
…Sore-washujin-dawa. / Dewa jusen-no hitsuyo-wanain-dane. / Aruno… Atakushikowai-no”. 
Y. Miashima, Kettei-banMishimaYukiozenshu…, s. 358.  

58 W literaturze dotyczącej Zakazanych kolorów tradycyjnie wymienia się Baśnie z tysiąca i jednej 
nocy, Portret Doriana Graya Wilde’a i Śmierć w Wenecji Manna jako źródła inspiracji autora. 
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postanowienia Sonoko). Trylogia Mishimy natomiast stała się podręcznikiem 
szeroko pojętej estetyki antycznej, zaś Zakazane kolory uznać można na tym tle 
za swoistą homoseksualną Ars amatoria. 

H I S T O R I A  

Yaeko Nogami z domu Kotegawa (1885–1985) była czołową pisarką w dwudzie-
stowiecznej literaturze japońskiej należącą do tzw. grupy literatów towarzyszących 
ruchowi lewicowemu. Autorka urodzona najwcześniej, żyła także najdłużej spośród 
czterech autorów omawianych w niniejszym artykule. Gdy miała siedemdziesiąt 
siedem lat, opublikowała powieść historyczną Hideyoshi i Rikyu (1964). 

Pisarka przyszła w świat w miejscowości Usuki na wyspie Kiusiu, nad którą 
swego czasu sprawował władzę Sorin Otomo (1530–1587), który w okresie bez-
pośrednio poprzedzającym zakaz wyznawania chrześcijaństwa przyjął chrzest 
jako Franciszek i zaprosiwszy do siebie świętego Xaviera, postanowił oddelego-
wać do Watykanu czterech nieletnich ochrzczonych chłopców (wyjazd ich nastą-
pił w roku 1582, zaś powrót w roku 1590). 

Od dzieciństwa Nogami interesowała się dziejami chrześcijaństwa i ewangeli-
zacji, które stanowiły część historii jej ojczystego regionu. U schyłku życia, 
w wieku dziewięćdziesięciu dziewięciu lat (sic!), udzieliła wywiadu, w którym 
stwierdziła, że zamierza napisać powieść na temat życia swego krajana Otoma, 
o czym marzyła od wielu lat59. 

Nic dziwnego, że w takich okolicznościach powieść umiejscowiona w scenerii 
z czasów Nerona stała się ulubioną lekturą pisarki. Ta, co prawda, mogłaby ze-
tknąć się z tym tekstem już w jego pierwszym prawie pełnym tłumaczeniu z roku 
1907, na to jednak brak dowodów. Istnieją za to przesłanki archiwalne uprawnia-
jące do wysnucia wniosku, że wiele razy musiała przeczytać tekst Sienkiewicza 
w tłumaczeniach, jakie wydali Ki Kimura w roku 1928 i Yoichi Kono w roku 
1954. W roku 1924, czyli przed lekturą Quo vadis, Nogami napisała opowiadanie 
Chrystus, jego dziadek i matka, zaś już po lekturze powieści Quo vadis w roku 
1932 opowiadanie o dziesięcioletnim Chopinie przeznaczone dla najmłodszych 
czytelników, a noszące tytuł Złoty zegar60. W latach 1942–1943 pisarka opubli-
kowała dziennik Podróż po Europie, w którym opisuje doświadczenia odnajdo-
wania w Rzymie śladów losów postaci Quo vadis. Obszernie pisze w nim także 
o impresjach z wizyty w Kościele Domine Quo Vadis61. W roku 1954 miała miej-
   

59 K. Iwahashi, Hyoden Nogami Yaeko. Meiro-wonukete mori-e (Krytyczna biografia Yaeko Noga-
mi. Przez labirynt do lasu), Tokio: Shincho-sha, 2011, s. 210. 

60 Y. Nogami, Kin-dokei (Złoty zegar), w: tejże, Nogami Yaekozenshu (Dzieła wszystkie Yaeko No-
gami), t. 3, Tokio: Iwanami-shoten, 1982, s. 403–414. 

61 Y. Nogami, Oushu-notabi (Podróż po Europie), w: tejże: Nogami Yaekozenshu…, t. 16, s. 225, 
271–273. 
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sce jej prelekcja, w której zadała młodym słuchaczom doniosłe pytanie: „Czy tytuł 
Sienkiewiczowskiego utworu Quo vadis to nie wołanie do całej ludzkości na kuli 
ziemskiej?62” Pisarka dostrzegła w ten sposób analogię między cesarzem Neronem, 
zarzucającym chrześcijanom rzekome podpalenie Rzymu, a Hitlerem obwiniającym 
komunistów o pożar Reichstagu. W dziennikach z lat 1954–1963 występują liczne 
zapiski o Quo vadis w nowym, pierwszym bezpośrednim tłumaczeniu Yoichiego 
Kono, jej przyjaciela63. Nogami wyznaje, że „naprawdę dawno nie doświadczyła łez 
przy lekturze”, zaś samo dzieło to jej zdaniem: „katedra gotycka i wielki fresk”64. 

Po czteroletnich zmaganiach z historią średniowiecznej Japonii w trakcie pisa-
nia Hideyoshi i Rikyu, autorka zdradziła w wywiadzie, że źródłem inspiracji tej 
powieści była lektura nie tylko świeżo wydanej biografii Rikyu Sen (1958), która 
wyszła spod pióra krytyka i historyka Junzo Karaki (1904–1980), lecz właśnie 
Quo vadis, jej ukochana od trzydziestu kilku lat książka65. 

Tabela 4. Quo vadis a Hideyoshi i Rikyu – schematyczne porównanie utworów. 

Quo vadis  Hideyoshi i Rikyu 
Neron (37–68) władca 

postać historyczna
Hideyoshi Toyotomi (1537–
1598)

Petroniusz (?–66) artysta 
postać historyczna

Rikyu Sen (1522–1591) 

Winicjusz, 
siostrzeniec Petroniusza 
Ligia 

młodzieniec i jego miłość 
postaci fikcyjne 

isaburo 
syn Rikyu 
Ochika 
konkubina wuja ze strony matki 

Między powieściami Nogami i Sienkiewicza nietrudno znaleźć paralele, za-
równo na poziomie współistnienia w świecie powieści postaci historycznych 
z fikcyjnymi, jak i fabuły oraz tematyki. Oba wątki fabularne kończą się samo-
bójstwami artystów: Petroniusz popełnia „śmierć pogodną”66 („Bądź zdrów, lecz 
nie śpiewaj, zabijaj, lecz nie pisz wierszy, truj, lecz nie tańcz, podpalaj, lecz nie 
graj na cytrze”67), zaś Rikyu – „śmierć jako zwycięstwo nad własną słabością – 
   

62 Oryg.: „Shenkievicchi-gakono-sakuhin-ni tsuketaKuovadisu-narudaimei-wa, ima kono-chijo-ni 
sumuningen-no ue-ni nagekarete-yoiookinakoe-tomoiwarenai-deshoka”. Y. Nogami, Kuovadisu (Quo 
vadis), w: tejże, Nogami Yaekozenshu…, t. 21, s. 378.  

63 Zapiski w dziennikach z dni 22.03.1954, 03.09.1955, 04.09.1955. Y. Nogami, Nogami Yaekozen-
shu…, seria 2, t. 2, Tokio: Iwanami-shoten, 1988, s. 38, 39, 318, 319. 

64 Oryg.: „Shosetsu-woyondenamida-wonagashita-nowa jitsu-ni hisashiburi-no keiken-de atta”, 
„Gochikku-no dai-jiin-deari, dai-heikiga-de aru”. Tamże, s. 39, 319.  

65 Y. Nogami, Are-mo kore-mokakitai (Chce mi się napisać o tym i o tamtym), w: tejże: Nogami 
Yaekozenshu…, aneks, t. 11, Tokio: Iwanami-shoten, 1982, s. 155–156. 

66 H. Sienkiewicz, Quo vadis…, s. 683. 
67 Tamże, s. 687. 
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skłonnością do wtrącania się do władzy, śmierć jako dowód na wyższość artysty 
nad władcą”68. Wraz ze śmiercią władcy, która następuje zaraz po odejściu arty-
sty, kończy się pewna epoka historyczna: finał Quo vadis można by odczytać 
jako początek końca świata antycznego, zaś rezultat fabuły Hideyoshiego i Rikyu 
to początek końca ery Toyotomi, gdyż napaść na Koreę (1592–1598), przeciw 
której wystąpił Rikyu, przerwała śmierć tego wodza. 

Hideyoshi i Rikyu to adaptacja Sienkiewiczowskiej powieści, w pełni świadoma, 
twórcza i niezwykle udana. Szczególnie wyraziście przedstawia się w niej dramat 
dwóch tytułowych postaci historycznych: władcy i artysty. Mniej korzystnie nato-
miast wypadają na tym tle postaci fikcyjne, na przykład w wątku miłosnym syna 
Rikyu z Ochiką, konkubiną wuja ze strony matki. Czy ta cecha nie odnosi się jed-
nak także do oryginalnego tekstu Quo vadis? – tym retorycznym pytaniem wypada 
chyba zamknąć rozważania nad japońską recepcją tegoż arcydzieła. 

 
Q U O  V A D I S  I N  J A P A N  –  C O N T E X T S  O F  R E C O G N I T I O N  

In the first place, the author of the article was trying to provide an overview of numerous translations 
of Quo vadis by Henryk Sienkiewicz into Japanese in terms of bare numbers. Then, an insight into 
different aspects of the Quo vadis reception in Japan at the turn of the nineteenth and twentieth centu-
ries are analyzed. The translators of the text were fascinated by the novel as a model example of 
religious, aesthetic–philosophical and historical literature. The third part of the article was compiled 
with the intention to prove the popularity both of Sienkiewicz writings (until his death) and the very 
phrase Quo vadis (in Latin or Japanese) from 1910’s until now. The last part of the article is devoted 
to the four Japanese novelists inspired by Sienkiewicz’s Quo vadis and their own works that isChrist 
of bronze by Yoshiro Nagayo, Silence by Shusaku Endo, Confession of the Mask, Forbidden Colors, 
The Sound of Waves by Yukio Mishimaand Hideyoshi and Rikyu by YaekoNogami. 

Dr Koichi Kuyama – dr nauk humanistycznych, wykładowca Tokijskiego Uniwersytetu Studiów 
Międzynarodowych. Specjalizacja: kultura i język polski, w szczególności literatura romantyczna 
i powojenna kinematografia polska. Jedną z jego najważniejszych publikacji jest książka: Sonety 
Mickiewicza a sonet rosyjski w dobie romantyzmu (1995). 

   
68 Oryg.: „Watashi-waRikyu-gashi-ni yottejibun-ni katta-koto-wokakitakatta-no. Rikyu-nimoningen-no 

nimen-sei-gaaru. Shikashigeijutsu-ka-no kare-womamoritosu-tamedakyo-sezu-ni shinda”. Y. Nogami, 
Are-mo kore-mokakitai…, s. 156.  
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I n s t y t u t  B a d a ń  L i t e r a c k i c h  P A N  
P o l s k a  

„LI T E R A C K I  D Y L E M A T   
N A R O D O W OŚC I  I  U N I W E R S A L N OŚC I” .  

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

  

 

JAKO EMIGRACYJNY KRYTYK, HISTORYK LITERATURY POLSKIEJ I TEATROLOG,  
a także jako popularyzator kultury polskiej za granicą, Tymon Terlecki dostrzegł 
pilną potrzebę nowego, szerszego ujęcia bogatej twórczości Stanisława Wyspiań-
skiego. Krytyk ubolewał nad brakiem powszechnego uznania dla niezwykłego 
dzieła młodopolskiego twórcy i dlatego na arenie międzynarodowej podjął stara-
nia – ba, toczył wręcz batalię – o przyznanie poecie należnego miejsca w dzie-
dzictwie literatury światowej1. Prowadził swoją walkę w rozprawach i artykułach, 
które były publikowane głównie po angielsku w latach 70. ubiegłego wieku. 
Prowadził ją także za pomocą licznych wykładów i odczytów przed publicznością 
zagraniczną i polonijną. Największego zaś natarcia dokonał w swojej „amerykań-
skiej” monografii o poecie wydanej w 1983 roku w Bostonie. 

Wyspiański był artystą, który w refleksji literaturoznawczej, także teatrologicz-
nej, Terleckiego zajmował – obok Kazimierza Wierzyńskiego – miejsce szcze-
gólne. W latach 50. krytyk uznał autora Wesela – z uwagi na jego postawę wobec 
zbiorowości i narodu – za twórcę społecznie zaangażowanego, tj. pragnącego 
„swoim dziełem (…) oddziaływać na rzeczywistość”2. Określił go też jako „pisa-
rza myślącego nie kategoriami jednostkowymi, ale ogólnymi, [jako] świadomość 
   

 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008–2010 jako projekt badawczy. 
1 O Terleckim jako krytyku propagującym w świecie twórczość Wyspiańskiego pisała dotychczas 

Irena Sławińska. Zob. też, Wkład Antoniny i Tymona Terleckich w prezentację Wyspiańskiego na 
Zachodzie, w: Stanisław Wyspiański. Studium artysty, red. E. Miodońska-Brookes, Kraków: Universi-
tas, 1996, s. 13–19. 

2 Zob. T. Terlecki, Wyspiański i my, w: Wyspiański żywy, red. H. Naglerowa, Londyn: B. Świder-
ski, 1957, s. 10. 
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obejmującą zbiorowość w całym jej przestrzennym i historycznym zasięgu”3. Ten 
aspekt twórczości poety, aspekt – dodajmy – personalistyczny, Terleckiego-
-współtwórcę personalizmu w polskiej krytyce literackiej bardzo interesował4, 
jednak krytyk na nim nie poprzestał, lecz wyszedł również ku innym problemom. 
W poświęconych Wyspiańskiemu pracach powstałych w późniejszym okresie 
działalności krytyka, zwłaszcza w latach 70. i 80., zajął się on tak różnorodnymi 
zagadnieniami, jak dramaturgiczne prekursorstwo poety, jego miejsce w poetyce 
dramatu symbolistycznego na świecie, dzieje recepcji jego dzieła i – związany z tym 
„bardzo polskim” pisarzem – „literacki dylemat narodowości i uniwersalności”5. 

Problemy te uczynił Terlecki przedmiotem swoich rozważań w kilku anglo- 
i polskojęzycznych rozprawach mających bogate i interesujące „dzieje”. Dwie 
pierwsze prace – The Greatness and Ill Fortune of Stanisław Wyspiański (Wiel-
kość i niepowodzenie Stanisława Wyspiańskiego) oraz Wyspiański in Two Per-
spectives (Wyspiański w dwóch perspektywach) – opublikowane były w 1970 
i 1971 roku w „Antemurale”, czasopiśmie ukazującym się w Rzymie, ale drugą 
z nich Terlecki wygłosił wcześniej jako referat na Second Congress of Polish 
American Scholars and Scientists, który odbył się na Columbia University 
w kwietniu 1971 roku w Nowym Jorku6. Trzecia praca, nosząca tytuł Stanisław 
Wyspiański and the Poetics of Symbolist Drama (Stanisław Wyspiański i poetyka 
dramatu symbolistycznego), została opublikowana w amerykańskim periodyku 
„The Polish Review” w 1970 roku, a wiele lat później krytyk przedrukował ją 
w polskim tłumaczeniu w swojej książce Rzeczy teatralne wydanej w Warsza-
wie7. Rozprawa była z pewnością owocem uniwersyteckiego wykładu kursowego 
   

3 Tamże, s. 7. 
4 Por. T. Terlecki, Krytyka personalistyczna, Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1957; K. Dybciak, 

Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych, Wrocław: Ossolineum, 1981; 
M. Peter, Dzieło i twórca. Personalizm Tymona Terleckiego, w: Tymon Terlecki. Etos emigranta, red. 
J. Kryszak i M. Mroczkowska, Toruń: ROBiDZ, 2004, s. 117–126; A. Karcz, „Szczególna manifestacja 
osobowości ludzkiej”. Tymona Terleckiego rozumienie literatury, „Pamiętnik Literacki” [w druku].  

5 Por. rozprawę Terleckiego Stanisław Wyspiański: literacki dylemat narodowości i uniwersalności, w: Lite-
ratura polska na obczyźnie, red. J. Bujnowski, Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 1988, 
s. 242–257. Wskazany w tytule „dylemat” to także temat wykładów Terleckiego w języku angielskim: 
Stanisław Wyspiański – The Polish Literary Dilemma of Nationality and Universality (wykład wygłoszony 
jesienią 1981 r. na State University of New York w Buffalo, Harvard University i Columbia University); Stani-
sław Wyspiański’s Dilemma: Nationality and Universality (odczyt wygłoszony w listopadzie 1985 r. w Taylor 
Institution w Oxfordzie). Por. N. Taylor-Terlecka, Kronika życia i twórczości Tymona Terleckiego, 1999, 
maszynopis w Pracowni Dokumentacji Literatury XX i XXI w. IBL PAN, Warszawa, s. 211, 212, 217. 

6 T. Terlecki, The Greatness and Ill Fortune of Stanisław Wyspiański, „Antemurale” 1970, XIV, 
s. 259–277; tenże, Wyspiański in Two Perspectives, „Antemurale” 1971, XV, s. 299–315; N. Taylor-
-Terlecka, Kronika życia i twórczości…, s. 170. 

7 T. Terlecki, Stanisław Wyspiański and the Poetics of Symbolist Drama, „The Polish Review” 
1970, nr 4, s. 55–63; wersja w jęz. polskim: Stanisław Wyspiański i poetyka dramatu symbolistyczne-
go, w: tegoż, Rzeczy teatralne, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984, s. 102–112. 
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Stanisław Wyspiański and the Symbolist Drama (Stanisław Wyspiański i dramat 
symbolistyczny), który Terlecki prowadził na Uniwersytecie w Chicago w roku 
akademickim 1966/67 i który kontynuował w latach następnych aż do 1972 ro-
ku8. Rozprawa o poetyce dramatu symbolistycznego miała też wersję referatu 
konferencyjnego, który krytyk odczytał w listopadzie 1969 roku na dorocznym 
zjeździe organizacji American Association of Teachers of Slavic and East Euro-
pean Languages (AATSEEL) w Nowym Orleanie9. Z kolei czwarta anglojęzycz-
na rozprawa Terleckiego, poświęcona twórczości Wyspiańskiego w kontekście 
problematyki zapowiedzi surrealizmu w polskim dramacie, była opublikowana 
w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”10. I ona pierwotnie miała swoją wersję 
referatu konferencyjnego, albowiem pod tym samym tytułem co rozprawa krytyk 
wygłosił odczyt na kolejnym zjeździe stowarzyszenia AATSEEL, który odbył się 
w grudniu 1971 roku w Chicago11. Z kolei po polsku na temat młodopolskiego 
twórcy Terlecki opublikował cztery artykuły. Obok umieszczonego w książce 
zbiorowej już wspomnianego szkicu z lat 50. Wyspiański i my na łamach londyń-
skich „Wiadomości” ukazały się dwa teksty: O Wyspiańskim – w setną rocznicę 
urodzin (1969) oraz Wyspiański i tzw. „Wielka reforma teatralna” (1979)12. 
Pierwszy z nich był przedrukiem felietonu, który Terlecki zaprezentował w audy-
cji rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, zaś tekst drugiego artykułu krytyk 
przedstawił wcześniej w formie odczytu nie tylko w języku polskim pod tym 
samym tytułem (wykład w Polish Institute and Sikorski Museum w Londynie, 
luty 1979), ale i po angielsku jako The Polish Symbolist Stanisław Wyspiański 
and the so-called Great Theatrical Reform (wykład na State University of New 
York w Buffalo, luty 1978)13. Kolejna praca w języku polskim to przywołana już 
wyżej rozprawa Stanisław Wyspiański: literacki dylemat narodowości i uniwer-
salności z pracy zbiorowej Literatura polska na obczyźnie (1988). Miejscem 
publikacji wszystkich czterech artykułów był Londyn – fakt nie bez znaczenia dla 
międzynarodowej batalii Terleckiego. 
   

8 Zob. list T. Terleckiego do W. Weintrauba z 25.10.1966 r. – Archiwum Wiktora Weintrauba, Bi-
blioteka Jagiellońska, sygn. Przyb. 317/07, t. 58; N. Taylor-Terlecka, Kronika życia i twórczości…, 
s. 160, 163, 172. 

9 Tamże, s. 164. 
10 T. Terlecki, Polish Historical Antecedents of Surrealism in Drama, „Zagadnienia Rodzajów Lite-

rackich” 1973, nr 2, s. 35–51. 
11 N. Taylor-Terlecka, Kronika życia i twórczości…, s. 173. 
12 T. Terlecki, O Wyspiańskim – w setną rocznicę urodzin, „Wiadomości” [dod. „Na Antenie”] 

1969, nr 8, s. I; tenże, Wyspiański i tzw. „Wielka reforma teatralna”, „Wiadomości” 1979, nr 12, 
s. 1–2.  

13 Za: N. Taylor-Terlecka, Kronika życia i twórczości…, s. 144, 161. Terlecki prezentował jeszcze 
inne felietony radiowe na temat Wyspiańskiego, w tym wcześniejszy felieton dla Głosu Ameryki 
w dniu 19 listopada 1964 r. Informacja o wykładach w: N. Taylor-Terlecka, Kronika życia i twórczo-
ści…, s. 195, 200. 
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Najważniejszą publikacją była jednak książka monograficzna w języku angiel-
skim Stanisław Wyspiański wydana w znanej serii Twayne’s World Authors14. 
Krytyk pracował nad nią z przerwami od połowy lat 60. Dodatkowe znaczenie 
dla popularyzacji dzieła Wyspiańskiego miały też hasła słownikowe poświęcone 
poecie, które Terlecki opracował dla różnych kompendiów, w tym m.in. dla Co-
lumbia Dictionary of Modern European Literature, książce opublikowanej nakła-
dem prestiżowego wydawnictwa Columbia University Press w Nowym Jorku15. 

Jak można stwierdzić na podstawie informacji o tle wydanych prac, bardzo 
ważną częścią prowadzonej przez Terleckiego batalii były jego liczne wystąpie-
nia publiczne. Obok wymienionych – łącznie z wykładami w języku angielskim 
na temat „dylematu narodowości i uniwersalności” – inne najbardziej znaczące 
wystąpienia, pokazujące skalę wysiłków krytyka, to: 

1. Stanisław Wyspiański, Playwright and Painter. A Problem of Methodology 
(Stanisław Wyspiański – dramaturg i malarz. Problem metodologii) – refe-
rat wygłoszony na zjeździe Midwest Modern Language Association w Mil-
waukee, październik 1970; 

2. Stanisław Wyspiański and the 75th Anniversary of the First Night of His 
Drama “The Wedding” (Stanisław Wyspiański i siedemdziesiąta piąta rocz-
nica wystawienia jego dramatu „Wesele”) – odczyt w Polskim Klubie Kul-
turalnym, Detroit, październik 1975; 

3. Stanisław Wyspiański i Helena Modrzejewska – odczyt w Polskim Klubie 
Kulturalnym, Santa Barbara w Kalifornii, czerwiec 1976; 

4. Antynomie Stanisława Wyspiańskiego – referat na Polskim Kongresie Kultu-
ry w Londynie, wrzesień 198516. 

Konferencje i zjazdy naukowe slawistów amerykańskich, kursy i wykłady uni-
wersyteckie, odczyty dla przedstawicieli środowisk i ugrupowań amerykańskich, 
angielskich i polonijnych, wystąpienia radiowe – wszystkie fora, na których kry-
tyk wygłaszał opinie o Wyspiańskim, znakomicie służyły propagowaniu dzieła 
pisarza i upominaniu się o należne mu miejsce w dziedzictwie literatury i sztuki 
światowej. 

Pośród publicznych wystąpień Terleckiego szczególnie znaczące miejsce miały 
wykłady o problematyce wykraczającej poza pojedynczy temat twórczości pol-
skiego pisarza. Obejmowały one szeroki wachlarz problemów ujętych kompara-
tystycznie i odnosiły się do tematyki europejskiego teatru, reformy teatralnej 
i ruchu symbolistycznego w sztuce europejskiej. Terleckiego-teatrologa szcze-
gólnie interesował Wyspiański jako „człowiek teatru, twórca wizji scenicznej    

14 T. Terlecki, Stanisław Wyspiański, Boston: Twayne Publishers, 1983. 
15 T. Terlecki, Wyspiański, Stanisław, w: Columbia Dictionary of Modern European Literature, ed. 

by J.-A. Bédé, W.B. Edgerton, New York: Columbia University Press, 1980, s. 876–877. 
16 N. Taylor-Terlecka, Kronika życia i twórczości…, s. 168, 186, 189, 217. 
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i promotor nowej inscenizacji”17, więc umieszczenie go w rozległym kontekście 
europejskim było dla krytyka zadaniem podstawowym. Ów kontekst wyznaczała 
tzw. „wielka reforma teatralna” – szereg tendencji w europejskim ruchu symboli-
stycznym dążącym do stworzenia nowoczesnej formy teatralnej, takiej, która 
odrzuca naśladownictwo i „teatr przedstawiający” epok poprzednich. Tendencje 
te prezentowali tacy twórcy i reformatorzy teatru, jak Adolphe Appia i „ojciec” 
wielkiej reformy teatralnej Edward Gordon Craig. W ich dziełach i pismach teo-
retycznych, inspirowanych dramatem Wagnerowskim, Terlecki dostrzegł podo-
bieństwa z koncepcjami Wyspiańskiego. Zdaniem krytyka, swoją działalnością – 
zresztą niezależną od siebie – ci trzej wielcy twórcy europejscy przyczynili się do 
narodzin teatru symbolistycznego. Stawiając ich obok siebie, pokazując nawet 
wyższość dokonań polskiego artysty, a zwłaszcza opisując entuzjastyczny stosu-
nek Craiga do koncepcji teatru Wyspiańskiego (angielski artysta zapoznał się 
z nią za pośrednictwem swojego współpracownika, Leona Schillera), Terlecki 
starał się określić, na czym w kontekście europejskim polega prekursorstwo 
i wielkość dzieła polskiego twórcy18. 

Badania nad zjawiskami wskazującymi na analogie i związki pomiędzy dzie-
łem Wyspiańskiego a koncepcjami Craiga Terlecki rozpoczął już pod koniec lat 
50. Wczesne rezultaty swoich badań przedstawił w wykładzie Edward Gordon 
Craig and the Polish Monumental Theatre (Edwarg Gordon Craig i polski teatr 
monumentalny) poprowadzonym w roku 1960 aż w Jerozolimie, na Uniwersytecie 
Hebrajskim. Była to zapowiedź cyklu późniejszych wykładów Terleckiego na ten 
temat prowadzonych w latach siedemdziesiątych19. Wykład ostatni, E.G. Craig, the 
   

17 T. Terlecki, Wyspiański i tzw. „Wielka reforma…, s. 1. 
18 Tamże, s. 2. Nazwisko Schillera należy tu szczególnie podkreślić, gdyż Terlecki widział w nim 

swego poprzednika w zmaganiach o światowe uznanie dla Wyspiańskiego. Krytyk wielokrotnie 
przywoływał artykuł Schillera o Wyspiańskim opublikowany w języku angielskim w czasopiśmie 
teatralnym „The Mask”, którego redaktorem był Craig. W opinii Terleckiego artykuł był „pierwszą 
rewelacyjną i przez długi czas nieprzewyższoną oceną poety polskiego, dostępną publiczności nie-
-polskiej” (T. Terlecki, Wyspiański i tzw. „Wielka reforma”…, s. 2). Zob. L. Schiller, The New Thea-
ter in Poland: Stanisław Wyspiański, „The Mask” 1909/1910, vol. 2. Wyrazem zainteresowania 
Terleckiego działalnością Schillera i jego współpracą z Craigiem jest publikacja T. Terlecki, Kore-
spondencja Leona Schillera z Edwardem Gordonem Craigiem, „Pamiętnik Teatralny” 1973, z. 2, 
s. 291–310.  

19 Por. wykłady: The Polish Theater in the 19th and 20th Centuries and Its Links with Edward Gor-
don Craig’s Theatrical Reform (Cambridge Springs, Pensylwania, jesień 1971); ilustrowany 
przeźroczami i filmem odczyt na temat dramatu polskiego (Cambridge Springs, Pensylwania, jesień 
1971); wykład na DePaul University (Chicago, marzec 1974) (N. Taylor-Terlecka, Kronika życia 
i twórczości…, s. 135, 172, 180, 208). Do serii tych wystąpień należy też wyżej wspomniany wykład 
The Polish Symbolist Stanisław Wyspiański and the so-called Great Theatrical Reform wygłoszony na 
State University of New York (Buffalo, luty 1978) i w Polish Institute and Sikorski Museum (Londyn, 
luty 1979). 
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“Theatrical Reform” and the Symbolist Movement (E.G. Craig, „reforma tea-
tralna” i ruch symbolistyczny), został wygłoszony dwa razy i miał miejsce na 
Uniwersytecie Harvarda i Uniwersytecie w Chicago. Terlecki, profesor tej drugiej 
z wymienionych uczelni w latach 1964–1972, wystąpił teraz, w październiku 
1981, jako zaproszony gość20. Jego wizyta odbywała się w ramach trzymiesięcz-
nego objazdu z wykładami i odczytami (o różnej tematyce, w tym i o Wyspiań-
skim), które krytyk – już ponownie mieszkający w Anglii – prezentował na kilku 
uczelniach w USA i Kanadzie. 

Niezliczone – trzeba to przyznać – wykłady, prowadzone przez lata w różnych 
krajach i na wielu prestiżowych uniwersytetach świata, świadczyły o intensywno-
ści wysiłków Terleckiego i zasięgu prowadzonych przez niego działań. Potwier-
dzały to także inne poczynania krytyka, jak choćby starania o zdobycie listów 
Wyspiańskiego czy pobyt w Paryżu latem 1972 r. na stypendium uzyskanym od 
American Council of Learned Societies. W bibliotece paryskiej, jak informuje 
Kronika życia i twórczości, krytyk zapoznawał się z korespondencją Craiga 
i pracował nad Wyspiańskim, przygotowując m.in. materiały do monografii 
o poecie21. Starania o stypendia i granty na potrzeby sfinansowania swoich badań 
nad dziełem młodopolskiego artysty Terlecki podejmował wielokrotnie22. Na 
początku lat 70. pomocy finansowej szukał również motywowany brakiem per-
spektyw na kontynuowanie pracy na Uniwersytecie w Chicago. I mimo iż 
ustrzegł się trudności materialnych, obejmując posadę profesora na sąsiedniej 
uczelni, tj. na Uniwersytecie Illinois w Chicago, to jak najbardziej godne podziwu 
jest, że zmiany i wstrząsy tego typu, a także ciągłe kłopoty ze zdrowiem, nie 
przeszkodziły mu kontynuować intensywnie prowadzonych badań. 

Zakres i różnorodność problematyki, którą Terlecki podejmował w wymienio-
nych publikacjach i wykładach, podpowiadają, że starał się spojrzeć na dzieło 
Wyspiańskiego szeroko i w sposób wielostronny. Fakt ten zasługuje na szczegól-
ną uwagę, gdyż swoje ogólne rozumienie literatury Terlecki opierał – dość wąsko 
– na podstawowych pojęciach personalizmu i niektórych ideach filozofii egzy-
stencjalnej. Jednak badając dzieło młodopolskiego twórcy, krytyk – jak się oka-
zuje – potrafił być otwarty i w podjętych przez siebie międzynarodowych stara-
niach na rzecz poety zdołał uniknąć jednostronności i ograniczeń. W pracach 
poświęconych Wyspiańskiemu rzeczywiście pokazał, że świadom jest problemów 
   

20 Tamże, s. 208, 211. 
21 Tamże, s. 174. 
22 O swoich staraniach pisał Terlecki do Wiktora Weintrauba w listach z 1.10.1971, 28.11.1971 

i 18.03.1977 r. Krytyk zwracał się do profesora Harvardu z prośbami o poparcie i wystawienie listów 
rekomendacyjnych. Swojego „duchowego opiekuna” (jak nazwał Weintrauba w liście z 3.11.1965) 
regularnie też informował o swoich pracach nad Wyspiańskim, zwłaszcza o studium nt. poetyki 
symbolistycznej i przygotowywanej monografii. Zob. Archiwum Wiktora Weintrauba… Por. list 
rekomendacyjny W. Weintrauba z 7.12.1971 r. – tamże, sygn. Przyb. 244/07. 
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badań literackich wychodzących poza myśl personalistyczno-egzystencjalną i że 
zainteresowany jest innymi metodologiami, orientacjami czy szkołami dwudzie-
stowiecznej nauki o literaturze. Widoczne jest, że krytyka zajmował cały szereg 
problemów literatury i sztuki, które tkwiły tak wewnątrz dzieła, jak i sięgały poza 
nie – w kierunku rozległych prądów artystycznych. Przepełniona koresponden-
cyjnością i jednością wszystkich sztuk twórczość Wyspiańskiego znakomicie 
nadawała się do rozpatrywania tych różnorodnych zagadnień. Terlecki fakt ten 
wykorzystał, choć wydaje się, że w pracach o młodopolskim poecie, starając się 
uniknąć jednostronności i próbując wyjść poza personalistyczną problematykę 
osobowości twórcy, dla której żywił tak duże zainteresowanie, nie ustrzegł się 
przed sprzecznościami znanymi z jego innych pism krytycznych. 

W szkicu Stanisław Wyspiański and the Poetics of Symbolist Drama Terlecki 
podjął próbę usytuowania dzieła autora Wesela w tradycji europejskiego dramatu, 
zwłaszcza dramatu symbolistycznego. Wskazując na wyjątkowość miejsca pol-
skiego poety i dramaturga pośród obcych przedstawicieli symbolizmu, podkreślił 
wzajemne związki między nimi. Gdy wymieniał nazwiska, dzieła i zjawiska 
pokazujące pokrewieństwa między artystami, nie krył swojej erudycji i rozmachu 
w przywoływaniu różnych pojęć. Obok tych, którzy wywarli wpływ na Wyspiań-
skiego (Wagner, Maeterlinck), krytyk przywołał twórców, którym się poeta prze-
ciwstawił lub których koncepcje artystyczne wyprzedził (Maeterlinck, Haupt-
mann). Rozmach Terleckiego widać w przywołaniu nazwiska Nietzschego i ry-
zykownym stwierdzeniu, że Wyspiański „zogniskował” wszystkie myśli nie-
mieckiego filozofa, mimo że pism jego prawdopodobnie… nie znał. Ostrożniej-
szy i lepiej uzasadniony pogląd krytyk wyraził, gdy najbliższe pokrewieństwo 
z twórczością polskiego pisarza odnalazł w sztuce dramatycznej Paula Claudela. 

Na tle wskazanych związków z innymi artystami Terlecki podkreślił oryginal-
ność i wyjątkowość Wyspiańskiego, uznając go za twórcę historycznego dramatu 
symbolistycznego, a także reformatora, który znacznie poszerzył poetykę gatunku 
oraz wzbogacił jego treść, wyposażając ją w przesłanie ideowe i społeczno-
-polityczne. Osiągnięcia polskiego poety stanowią jaskrawy kontrast – stwierdzał 
Terlecki, niejako domagając się zadośćuczynienia – z brakiem powszechnego 
uznania dla jego niezwykłego dzieła. 

Tę dziwną sprzeczność losu poety opisywał krytyk bardziej szczegółowo 
w rozprawie o bardzo wymownym tytule: The Greatness and Ill Fortune of Stani-
sław Wyspiański. „Wielkość” czy „wybitność” zestawiona z „niepowodzeniem”, 
„złą fortuną”… – Terlecki umiejętnie stawiał problem i z miejsca wprowadzał 
czytelnika w osobliwy dramat artysty. W rozprawie upomniał się o właściwe 
i „sprawiedliwe” miejsce dla autora Wesela w tradycji europejskiego dramatu 
i teatru. Myśl tę należy szczególnie podkreślić, gdyż stała się ona trwałym punk-
tem refleksji Terleckiego, zwłaszcza w jego pracach adresowanych do czytelnika 
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anglojęzycznego. Tocząc swoją batalię o światowe uznanie dla poety, krytyk nie 
mógł pogodzić się z faktem, że w świadomości obcych krytyków i czytelników 
obok wielkich nazwisk Czechowa, Strindberga czy Claudela nie pojawia się i nie 
figuruje równie wielkie nazwisko „Stanisław Wyspiański”. Dlatego też Terlecki 
opisywał i analizował historię nieudanej recepcji dzieła poety za granicą oraz snuł 
refleksje nad przyczynami, które sprawiły, że nie zaistniało ono na arenie mię-
dzynarodowej. W felietonie dla Radia Wolna Europa opublikowanym także 
w londyńskich „Wiadomościach” ubolewał nad faktem, że Wyspiański uchodzi 
za „pisarza wyłącznie, nieprzenikalnie, nieuleczalnie polskiego”, którego „wiel-
kości nie można przekazywać poza obrębem Polski”23. Terlecki odrzucał takie 
opinie, przypominając o europejskości artysty i jego związkach z malarstwem 
i literaturą twórców obcych. Podkreślił też znaczenie jego dzieła dla późniejszego 
rozwoju dramatu polskiego. Stwierdził przy tym, że jeśli obecnie publikuje się 
w tłumaczeniu na angielski duży wybór utworów dramatycznych Witkacego lub na 
całym świecie wystawia się sztuki Mrożka, to nie dostrzega się faktu, iż tego typu 
sukcesy polskiego dramatu nie byłyby możliwe bez wcześniejszych osiągnięć Wy-
spiańskiego. Zdaniem Terleckiego teraźniejsza obecność i oddziaływanie młodopol-
skiego twórcy odbywa się na zasadzie przeciwstawienia: współczesny teatr absurdu 
jest antytezą reprezentowanego przez poetę teatru tragicznej powagi. Widać to 
w Nowym wyzwoleniu i Szewcach Witkacego, także w Zabawie Mrożka – sztukach 
parodiujących, parafrazujących lub trawestujących dramaty Wyspiańskiego. 

Terlecki był realistą, zdawał sobie sprawę z trudności, jakie stoją na drodze 
prowadzonych przez niego działań. Ale wyrażając swój sceptycyzm co do moż-
liwości zapewnienia poecie i dramaturgowi sławy wśród obcych czy trwałego 
wprowadzenia jego sztuk na światowe sceny, starał się jednak wskazać działania, 
które mogłyby odwrócić niefortunny los wielkiego artysty i pomogły wpisać jego 
dzieło w kontekst literatury powszechnej. Ważna, zdaniem krytyka, byłaby naj-
pierw edycja dzieł zebranych pisarza wraz z korespondencją, co stanowiłoby 
przygotowanie gruntu pod przyszłą monografię24. Dokładne opracowanie biogra-
fii oraz dziejów recepcji twórczości to inne ważne postulaty. Terlecki przedstawił 
je w artykule Wyspiański in Two Perspectives, formułując m.in. zagadnienia, 
które powinny być uwzględnione w dziejach tej recepcji. 
   

23 T. Terlecki, O Wyspiańskim – w setną rocznicę…, s. I. 
24 Kiedy na przełomie lat 60. i 70. Terlecki wysuwał przytaczane tu postulaty, wyrażał niezadowo-

lenie z istniejących wówczas opracowań o Wyspiańskim, także z monografii o poecie autorstwa 
Claude’a Backvisa – Le dramaturge Stanislas Wyspiański (1869–1907) (Paryż 1952). Podkreślił 
w tym kontekście niezwykły fakt: „trudno nie widzieć w tym ironicznego paradoksu, że ten pisarz, 
jakoby ekskluzywnie polski, doczekał się jedynego ujęcia monograficznego w języku francuskim” 
(O Wyspiańskim – w setną rocznicę…, s. I). Wypowiadając się krytycznie o Backvisie, Terlecki 
musiał wówczas zakładać, że sam podejmie się napisania nowej obcojęzycznej monografii. 
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Wśród postulatów znalazła się niebłaha propozycja odmiennego podejścia do 
dzieła Wyspiańskiego i odczytania go w „nowy” sposób: „Po dziesiątkach lat 
interpretacji ideologicznych – oznajmił krytyk – przyszedł czas na interpretację 
przede wszystkim estetyczną. Domagał się tego na długo przed wojną Manfred 
Kridl i nie można powiedzieć, żeby był głosem wołającym na puszczy”25. Zapro-
ponowanie interpretacji „estetycznej” i poparcie jej przedwojennym autorytetem 
reprezentanta polskiej szkoły formalnej było szokującym i nieprawdopodobnym 
postulatem ze strony krytyka-personalisty. Widać, że troska o pozycję Wyspiań-
skiego i pragnienie nowego odczytania jego dzieła były tak mocne, iż pchnęły 
Terleckiego ku innym sposobom myślenia o literaturze. Rzeczywiście, był on do 
tego stopnia zdeterminowany w swojej batalii, że nie wahał się odstąpić od swo-
ich przekonań i praktyk. W wysuniętym postulacie interpretacji „estetycznej” 
widział sensowne narzędzie – szkoda tylko, że nie wyjaśnił expressis verbis, co 
rozumie pod epitetem „estetyczny”. 

W interpretacjach tradycyjnych, nastawionych na wskazanie i odczytanie 
w utworach Wyspiańskiego przesłania ideologicznego, treści patriotycznych czy 
problematyki narodowo-wyzwoleńczej, Terlecki dostrzegł praktykę szkodzącą 
dziełu poety i uniemożliwiającą mu dotarcie do obcego czytelnika. Krytyk przy-
znał, że Wyspiański rzeczywiście podjął się misji pozaartystycznej, ale – padało 
uzupełnienie – zarazem nigdy nie przestał być artystą, nigdy nie zarzucił tworze-
nia sztuki. Poszukiwanie więc w jego przebogatym dziele wyłącznie znaczeń 
odnoszących się do tej misji, bez uwzględnienia całej złożoności artystycznej 
dzieła, uniemożliwia jego pełne poznanie i zrozumienie, ogranicza je i zamyka. 
Zapobiec temu może jedynie interpretacja „estetyczna”. Uwzględniając – jak 
można wnosić ze słów krytyka – cały artyzm dzieła, w tym jego artystyczne no-
watorstwo, umożliwi ona właściwe poznanie twórczości wielkiego pisarza, od-
słoni jej uniwersalne jakości i wprowadzi jego dzieło do literatury światowej. 
Zmiana jego pozycji stanowiłaby, szczególnie w obszarze symbolizmu, uzupeł-
nienie tej literatury o ważne ogniwo, bez którego nie można uznać jej za zjawisko 
pełne i skończone26. 

Postulując nową interpretację dzieła Wyspiańskiego, Terlecki wydawał się do-
cierać do jednej z najważniejszych przyczyn nieudanej recepcji poety na arenie 
międzynarodowej. W swoim przeciwstawieniu się dotychczasowym ideologicz-
nym interpretacjom tego dzieła miał z pewnością dużo racji. Odczytania nasta-
wione na problematykę walki o wolność narodu polskiego w istocie przesłaniały 
uniwersalizm dzieła pisarza, zaś interpretacja „estetyczna”, którą krytyk postulo-
wał, potencjalnie dawała szansę na odsłonięcie tego, co w tym dziele często prze-
   

25 Tamże.  
26 T. Terlecki, The Greatness and Ill Fortune…, s. 273. Zob. też zakończenie rozprawy Wyspiański 

in Two Perspectives… i pracę Stanisław Wyspiański and the Poetics… 
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oczano, łącznie z jakościami uniwersalnymi. Terlecki niestety nie opisał bliżej swego 
postulatu i nie wyjaśnił dokładnie, jak powinna wyglądać proponowana interpretacja, 
dlatego też tym cenniejsza wydaje się jego własna próba jej przeprowadzenia. Za taką 
próbę można bowiem uznać jego odczytanie dramatu Akropolis27. 

Swoją interpretację Terlecki określił mianem „bardziej szczegółowego opisu 
i wielostronnej analizy strukturalnej” – rzeczywiście skupił uwagę nie na przesła-
niu ideologicznym tego dramatu, ale na elementach jego budowy, przebiegu 
akcji, konstrukcji postaci, funkcjach użycia motywów antycznych i biblijnych. 
Dotychczasowym opiniom, zarzucającym Akropolis niezborność dramatyczną 
czy brak spójności, Terlecki przeciwstawił własne założenie, że utwór ten wy-
przedza poetykę nadrealistyczną i że dopiero w kategoriach tej poetyki da się 
zrozumieć naruszenie w nim dramatycznej przyczynowości i odrzucenie jedności 
akcji. W opinii krytyka jedność ta, „zgodnie z teorią i praktyką nadrealizmu”, 
została w dramacie pisarza zastąpiona „jednością życia psychicznego”. Tę kate-
gorię krytyk próbował dokładniej wskazać, ujmując utwór jako „archetyp struktu-
ralny obejmujący cały świat widzialny i niewidzialny, zmysłowy i nadzmysłowy, 
przeszły, aktualny i przyszły”28. W ten sposób Terlecki przywołał także kategorie 
„archetypu strukturalnego” i „psychologii zbiorowej” Junga oraz Freudowską 
teorię psychoanalityczną. W jego przekonaniu Wyspiański „instynktownie my-
ślał” właśnie w tych kategoriach, kiedy utożsamił wzgórze wawelskie z greckim 
Akropolem, zamek na Wawelu z cytadelą trojańską, świat marzenia sennego 
z jawą – słowem: kiedy w swoim utworze dramatycznym tworzył „teatralny sen”. 

Przywołanie surrealizmu, teorii archetypów i psychoanalizy w interpretacji 
dramatu Wyspiańskiego było śmiałym i niespodziewanym posunięciem Terlec-
kiego. Chcąc odsłonić uniwersalność utworu poprzez wyjaśnienie jego złożonej 
struktury, krytyk sięgnął po całkiem odległe, czasem niełatwe do uzasadnienia, 
kategorie. Stąd tak bardzo widoczne w tej próbie interpretacji „estetycznej” jest 
to, z czego jej autor w pełni zdawał sobie sprawę: ogólne sformułowania, „po-
bieżne” uwagi, niezupełnie klarowne stwierdzenia (swoje wysiłki sam określił 
jako „rather sketchy analysis”). Ważniejsze jednak od doskonałej i gruntownej 
analizy wydało mu się bezzwłoczne podjęcie próby – choćby ogólnikowej, choć-
by i eklektycznej – odsłonięcia jakości uniwersalnych utworu poety. 

Dla Terleckiego dramat Akropolis to „sztuka kontrastów i przeciwieństw”. Ale 
nie tylko w tym utworze, lecz w całej twórczości Wyspiańskiego. Krytyk – posługu-
jąc się swoim stałym, dotychczas tu nieuwypuklonym, chwytem interpretacyjnym 
– znajdował swoiste napięcie i niezwykłą dwoistość. Określił to zjawisko mianem 
„dialektyki narodowości i uniwersalności” albo „dialektycznej gry między uni-
   

27 T. Terlecki, Polish Historical Antecedents… Obok utworu Wyspiańskiego przedmiotem rozwa-
żań w innych częściach artykułu jest także Samuel Zborowski Słowackiego i dramaturgia Witkacego. 

28 Tamże, s. 51 (cyt. z podpisanego przez autora polskojęzycznego streszczenia artykułu). 
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wersalizmem a nacjonalizmem”29. Tę dwoistość zaobserwował już we wczesnych 
utworach poety: w kreowaniu postaci (obok bohatera biblijnego i uniwersalnego 
poety występuje wieszcz narodowy) oraz w doborze tematów i struktur wywo-
dzących się z wzorów antycznych i źródeł współczesnych. W Nocy Listopadowej 
i innych późniejszych dramatach zaobserwował z kolei przemieszanie mitologii 
i historii oraz użycie mitu o „wieczystej wymianie życia i śmierci” do interpreta-
cji wydarzeń historycznych30. Zdaniem krytyka mit ten nadaje prezentowanemu 
wydarzeniu narodowemu wymiar uniwersalny i wymowę ogólną. To właśnie tego 
typu innowacje strukturalne – wykorzystanie mitu, przekształcenie „rzeczywisto-
ści rzeczywistej w symboliczną”, wprowadzenie koncepcji teatralizacji – sprawi-
ły, wyjaśniał Terlecki, że dramaty nawet tak „narodowe i nacjonalistyczne do 
ostatnich granic”, jak Wesele i Wyzwolenie – rzekomo niedostępne dla czytelnika 
obcego – w istocie posiadają jakości uniwersalne. Innowacje strukturalne, te 
niezwykłe zjawiska artystyczne w dziełach Wyspiańskiego zapewniające im 
uniwersalność, były dotychczas – w przekonaniu krytyka – często przez badaczy 
niedostrzegane albo źle interpretowane. Fakt ten tłumaczy – można wnioskować 
– nieudaną recepcję pisarza i jego nieobecność w literaturze powszechnej. 

W trosce o należne Wyspiańskiemu miejsce w dziedzictwie tej literatury lub 
choćby w tradycji europejskiego dramatu i teatru Terlecki, w sposób bardzo nie-
typowy dla swojej praktyki krytycznej, rozważał różnorodne problemy jego twór-
czości. Szczególnym wyrazem tej troski, a także pełną determinacji próbą mającą 
na celu zmianę niefortunnej pozycji polskiego twórcy w świecie, była wspomnia-
na monografia, którą krytyk opublikował w Stanach Zjednoczonych31. Książka 
stanowiła namacalną realizację jednego z postulatów sformułowanych przez 
Terleckiego w rozprawach napisanych w końcu lat 60. i na początku 70. Obecnie 
w przedmowie powtarzał: 

Podstawowym celem tej pierwszej w języku angielskim monografii o Wyspiańskim jest 
zmniejszenie jak najbardziej dystansu pomiędzy nim a współczesnym czytelnikiem zachodnim. 
(…) Drugim celem książki jest przeciwstawienie się szkodliwej opinii o hermetycznej „polsko-
ści” Wyspiańskiego, jego specyficzności, nawet prowincjonalności. Dlatego też czytelnik musi 
wybaczyć moją rozmyślną skłonność do uwypuklania wartości uniwersalnych jego dzieła32. 

   
29 T. Terlecki, Stanisław Wyspiański: literacki dylemat narodowości…, s. 245. 
30 Tamże, s. 248–249. 
31 O tym, że rzeczywiście była to próba pełna determinacji, świadczy m.in. wieloletni i pełen pery-

petii okres pracy nad książką. Zmagając się z kłopotami finansowymi i zdrowotnymi, krytyk pracował 
nad nią z przerwami, o czym informował Wiktora Weintrauba w liście z 18.03.1977 r.: „Na razie leży 
kamieniem Wyspiański. Nie mam go kiedy i jak skończyć”. Archiwum Wiktora Weintrauba…, sygn. 
Przyb. 317/07, t. 58.  

32 Oryg.: „The primary objective of this first English monograph on Wyspiański is to reduce as 
much as possible the distance between him and the contemporary Western reader. A second objective 
of the book is to overcome the prejudicial opinion about Wyspiański’s hermetic »Polishness«, his 
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Autor przyznawał też, że jego monografia stanowi podsumowanie dotychcza-
sowych badań nad Wyspiańskim. Wyjaśnił ponadto, że twórczość pisarza przed-
stawił, porządkując ją tematycznie i starając się unikać mieszania danych biogra-
ficznych z materią czysto literacką i procedurą – jak to określił – ściśle analitycz-
ną. Polegała ona na opisie treści i przedstawieniu tematyki poszczególnych dra-
matów oraz na obserwacji ich elementów formalnych. Następnie miała miejsce 
interpretacja całości utworu. Niestety, procedura Terleckiego została zdomino-
wana przez jeden zabieg – ogólnego omówienia treści każdego utworu drama-
tycznego. Sprowadzało się ono głównie do – przybierającego formę naukowej 
popularyzacji – podsumowania przebiegu wydarzeń w każdym akcie utworu. 
Dokonując takiego podsumowania krytyk pragnął zaznajomić obcego czytelnika 
z treścią i tematyką niedostępnych i nieznanych mu dramatów polskiego pisarza. 
Z jednej strony zabieg ten zubożał treść i upraszczał tematykę utworu, ale z dru-
giej – służył jako podstawa do tego, by dostrzec zjawiska ogólne, powszechne 
i „ponadnarodowe” oraz by wskazać dla nich uzasadnienie. Omówienie bogatej 
treści dzieł Wyspiańskiego było bowiem pomocne w zaobserwowaniu użytych 
w nich sposobów budowania podstawowych znaczeń czy mechanizmów ich wy-
łaniania się, co sprawiało, że w oparciu o nie krytyk mógł dokonywać uogólnień, 
wskazywać szersze konotacje, dokumentować i uzasadniać to, co jest uniwersal-
ne, tak w sferze treści, jak i formy utworu. Tę procedurę można po części zaob-
serwować na przykładzie prezentacji Nocy listopadowej, o której krytyk pisał 
m.in.: „Zajmując się tematem narodowym, [utwór ten] niesie także znaczenie 
uniwersalne poprzez interpretację poszczególnego zdarzenia w kategoriach naj-
bardziej ogólnych, mistycznych, metafizycznych”33. Jest to dramat – krytyk do-
dawał – traktujący o wieczności istnienia, gdyż ilustruje prawdę ogólną, mit uni-
wersalny, mit wiecznego powrotu i czyni to z perspektywy metafizycznej. 

Podobnie Terlecki pisał również o innych utworach dramatycznych Wyspiań-
skiego. Nawet ograniczone do spraw polskich Wesele nadało się do „uwypuklenia 
wartości uniwersalnych”. Po opisaniu treści tego utworu krytyk stwierdził, że 
u swego początku jest to komedia małej społeczności ludzkiej, zaś zakończenie 
odsłania wielką tragedię całego narodu. Ten prawdziwie narodowy dramat moż-
na, jego zdaniem, odczytać również jako metaforę „indywidualnego i społeczne-
go złudzenia”, jako wskazanie, że iluzje i fałszywe przekonania nie służą życiu. 
Ale odczytywanie uniwersalnych znaczeń – w tym przypadku, trzeba przyznać, 
nieco banalne i nieudane – czy wskazanie ogólnych, „ponadnarodowych” zjawisk 
   
particularism, even parochialism. The reader must therefore excuse my delibarate tendency to stress 
the universal values of his oeuvre”. T. Terlecki, Stanisław Wyspiański…, s. III. Wszystkie cytaty 
z monografii w moim tłumaczeniu – A.K.  

33 Oryg.: „Dealing with a national theme, it [Noc listopadowa] too has a universal meaning, by in-
terpreting the particular event in the most general, mystical, metaphysical terms”. Tamże, s. 57. 
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nie kończyło się w tym miejscu. Krytyk znajdował je również w innych war-
stwach dramatu: 

Jednak jego uniwersalność została osiągnięta poprzez artystyczny kształt jego formy tea-
tralnej. W swoim stylu Wesele jest podobne do dramatów Maeterlincka, Hauptmanna i utwo-
rów narodowych dramaturgów irlandzkich, ale zarazem jest dziełem bezwzględnie oryginal-
nym. Jego oryginalność emanuje w sposób naturalny z dramatycznej substancji i potraktowa-
nia środków formalnych34. 

Obok zatem zajmowania się semantyką Terlecki analizował środki formalne, 
opisując zróżnicowany język i styl utworu oraz sposoby przedstawienia i użycia 
w nim elementów przestrzeni, muzyki, koloru oraz światła. Ten ostatni element 
uznał na przykład za jeszcze jedną dramatis personae, za innowację, która 
w przyszłości miała stać się jedną z podstawowych cech „wielkiej reformy tea-
tralnej”. Nie ograniczając swojej analizy tylko do Wesela, krytyk badał środki 
formalne również innych dramatów i objął swoim zainteresowaniem kompozycję 
m.in. Wyzwolenia, Achilleis, Bolesława Śmiałego i Powrotu Odysa. We wnio-
skach podkreślił tak nowatorskie i uniwersalne zjawiska tych oraz pozostałych 
dramatów Wyspiańskiego, jak: teatralizacja procesu myślenia, odrzucenie kon-
cepcji teatru romantycznego, powrót do dramatu Szekspirowskiego, twórcze 
wykorzystanie modelu greckiej tragedii, antycypacje przyszłych form dramatu 
europejskiego. 

W zakończeniu monografii Terlecki opisał tragizm losu przedwcześnie zmarłe-
go artysty i zaznaczył, że Wyspiański – mimo niepowodzeń i życiowych prze-
szkód – był twórcą spełnionym i cieszącym się w Polsce wielkim uznaniem. 
Jednak bezkrytyczny podziw, jaki zdobył we własnym kraju, paradoksalnie – 
zdaniem krytyka – ograniczył znaczenie osiągnięć poety do spraw narodowych, 
a to wpłynęło z kolei na jednostronną recepcję jego dzieła. „Wraz z innymi oko-
licznościami – pisał Terlecki – przede wszystkim natury politycznej, zamknęło to 
[poecie] drogę do szerszego uznania międzynarodowego”35. Nie godząc się na 
niesprawiedliwy los wielkiego artysty, krytyk mówił o jego „wyjątkowych zasłu-
gach” widocznych szczególnie wyraźnie na tle twórczości innych pisarzy świa-
towych. Twórczość Wyspiańskiego – pisał na przykład – można nazwać zjawi-
skiem „lokalnym”, ale tylko w tym sensie, w jakim Williama Faulknera można 
uznać za pisarza „regionalnego”. Polski twórca – argumentował też Terlecki – 
z całą pewnością stworzył więcej niż tylko pojedynczą i wąską technikę drama-
   

34 Oryg.: „However, its universality is achieved through the artistic shape of its theatrical form. In 
its style The Wedding is akin to the drama of Maeterlinck, Hauptmann, and the Irish national play-
wrights, but at the same time it is absolutely original. Its originality emanates naturally from the 
dramatic substance and its formal treatment.”. Tamże, s. 78. 

35 Oryg.: „Together with other circumstances, above all of political nature, it barred his way to wid-
er international recognition”. Tamże, s. 132. 
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tyczną na wzór Maeterlincka. Raz jeszcze więc krytyk przywołał najważniejsze 
osiągnięcia Wyspiańskiego i wskazał, iż unaocznił on ogromne możliwości poetyki 
symbolistycznej, dzięki czemu stał się „jednym z najwybitniejszych dramaturgów 
ruchu symbolistycznego”36. Krytyk wyraził nadzieję, że proces przyznania poecie 
należnego miejsca w tradycji literatury światowej znajdzie szczęśliwe zakończenie. 

Przeciwstawiając się opiniom o „hermetycznej polskości” Wyspiańskiego 
i skupiając się na prezentacji uniwersalizmu jego dzieła, swoją anglojęzyczną 
monografią Terlecki posuwał ten proces naprzód. Wyłania się tylko pytanie o to, 
jak dalece i czy efektywnie? Jako podsumowanie dotychczasowych wyników 
badawczych, opis treści i prezentacja tematyki poszczególnych utworów jego 
monografia wprawdzie popularyzowała wiedzę o poecie – była też krokiem mi-
lowym w refleksji nad „literackim dylematem narodowości i uniwersalności” – 
ale przełomu w badaniach nad twórczością Wyspiańskiego nie stanowiła. Może 
właśnie to był też powód albo jeden z powodów, dlaczego książka Terleckiego 
nie została zauważona po ukazaniu się na rynku. Jej autor długo nad tym faktem 
ubolewał. „Sytuacja angielskiego »Wyspiańskiego« – pisał z żalem w liście do 
Wiktora Weintrauba – jest (…) przygnębiająca. (…) Nie ukazała się ani jedna 
rozsądna recenzja – poza Twoją po polsku i na londyńskiej peryferii”37. Zaś re-
cenzja, która została opublikowana w „The Polish Review”, a więc w piśmie 
naukowym i to o szerszym zasięgu, była – zdaniem Terleckiego – recenzją złą, 
napisaną przez niekompetentnego autora38. Krytyk wyrażał więc zdziwienie, że 
monografia właściwie „nie wzbudziła żadnego echa” w środowisku slawistów 
i że pomimo obietnic „wielu osób” pominięto ją milczeniem. Za taki stan rzeczy 
rozgoryczony autor obwiniał m.in. wydawcę, który książki nie propagował 
i który zamknął też polską serię wydawniczą, w której monografia została opu-
blikowana39. Po latach los monografii Terleckiego wprawdzie się poprawił, gdyż 
jej tytuł zaczął się pojawiać w bibliografiach słowników i encyklopedii, głównie 
o tematyce teatrologicznej40, ale – z pewnością – jedyna anglojęzyczna książka 
   

36 Oryg.: „one of the most outstanding dramatists of the symbolist movement”. Tamże, s. 133. 
37 List T. Terleckiego do W. Weintrauba z 7.07.1987 r. – Archiwum Wiktora Weintrauba…, sygn. Przyb. 

317/07, t. 58. Z korespondencji wynika, że Weintraub zrecenzował książkę na prośbę Terleckiego i że 
recenzja ukazała się w lokalnej prasie polonijnej w Londynie (por. tamże, kartki pocztowe T. Terleckiego do 
W. Weintrauba z 9.11.1983, 8.12.1983 i 10.01.1984 r.). W prasie tej ukazała się też inna recenzja: N. Taylor, 
O wyzwoleniu wyobraźni, czyli o Stanisławie Wyspiańskim, „Gazeta Niedzielna” (Londyn) 1983, nr 46. 

38 List T. Terleckiego do W. Weintrauba z 7.07.1987 r. – Archiwum Wiktora Weintrauba…, sygn. 
Przyb. 317/07, t. 58. Por. recenzję J.T. Baer, „The Polish Review” 1985, nr 4, s. 454–456. 

39 Por. kartki pocztowe T. Terleckiego do W. Weintrauba z 9.11.1983 i 10.01.1984 r. – Archiwum 
Wiktora Weintrauba…, sygn. Przyb. 317/07, t. 58. Zob. także T. Terlecki, Stanisław Wyspiański: 
literacki dylemat narodowości…, s. 242. 

40 Zob. np. Reference Guide to World Literature, vol 1–2, ed. by L. Henderson, London; Detroit: St. 
James Press, 1994–1995; The Continuum Companion to Twentieth Century Theatre , ed. by C. Cham-
bers, London; New York: Continuum, 2002. 
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poświęcona w całości Wyspiańskiemu zasługiwała na więcej uwagi i lepsze po-
traktowanie tak w chwili wydania, jak i w latach późniejszych. 

 Zdając sobie sprawę z trudności postawionego przed sobą zadania i odnosząc 
się sceptycznie do możliwości zapewnienia poecie sławy wśród obcych, Terlecki 
nie rezygnował z prowadzonej przez siebie batalii. Prowadził ją z uporem do tego 
stopnia, że w swoich wysiłkach na rzecz młodopolskiego twórcy potrafił nawet 
zmodyfikować swój warsztat badawczo-krytyczny oddanego krytyka-personalisty 
i odłożyć na bok większość bliskich sobie pojęć i narzędzi. Zastąpił je szeregiem 
zagadnień dotyczących uniwersalizmu i nowatorstwa dzieła literackiego, jego 
artystycznej złożoności, struktury i kompozycji, przebiegu akcji, użycia języka, 
sposobów konstruowania znaczeń. Omawiał też kwestie należące do recepcji 
literatury, komparatystyki literackiej, poetyki symbolistycznej i surrealistycznej. 
Otwierając się na tak różnorodne zagadnienia literatury i sposoby traktowania 
zjawisk literackich, krytyk zademonstrował, jak dużą wagę w jego działalności 
krytycznoliterackiej i naukowej miała batalia o Wyspiańskiego. W licznych wy-
kładach i publikacjach pokazał, że Wyspiański nie jest „nieprzenikalnie, nieule-
czalnie polskim” pisarzem, ale twórcą, w którego dziele tkwią wartości uniwer-
salne i który zasługuje na jak najwyższe światowe uznanie. Swoimi wysiłkami 
Terlecki w znacznym stopniu przyczynił się do przeciwstawienia się wizerunko-
wi autora Wesela jako arcypolskiego i niezrozumiałego dla obcych artysty. 

Pozostaje tylko żałować, że młodopolski twórca nadal jest pisarzem rzadko 
tłumaczonym na języki obce, że w języku angielskim istnieje właściwie tylko 
jako autor Wesela41 i że jego sztuki nie są wystawiane na scenach zagranicznych 
teatrów. Ale – po chwili refleksji trzeba dopowiedzieć, że zatrzymanie się na tym 
stwierdzeniu byłoby jednak nieostrożnością… Należy bowiem odnotować i pod-
kreślić jeden znaczący fakt: prezentacja za granicą najbardziej znanej ze sztuk 
Wyspiańskiego w istocie odbywa się ciągle i to nie bez echa42. Oczywiście, trud-
   

41 Trzy inne dramaty Wyspiańskiego – Meleager, Powrót Odysa, Protesilas i Laodamia – wprawdzie 
znalazły zainteresowanie wśród tłumaczy anglojęzycznych, jednak od daty ich wydania minęło dużo czasu 
i dziś są zapomniane lub niedostępne. Natomiast Wesele tłumaczono aż cztery razy, z czego dwa przekłady 
zostały dokonane w ostanim czasie. Oto lista wszystkich tłumaczeń sztuk Wyspiańskiego: Protesilaus and 
Laodamia: A Tragedy, trans. by E.M. Clark and G.R. Noyes, „Slavonic Review” XI, 1933; Meleager: 
A Tragedy, trans. by F. Noyes and G.R. Noyes, Berkeley: University of California Press, 1933; The Wed-
ding, an adaptation by M.M. Coleman, „Alliance Journal” IX, 1959; The Wedding: A Drama in Three Acts, 
trans. by F. Sobienioski and H. Pearson, New York: Institute for Advanced Studies in the Theater Arts, 1962; 
The Return of Odysseus: A Drama in Three Acts, trans. and introd. by H. Clarke, Bloomington: Indiana 
University Press, 1966; The Wedding, trans. by G.T. Kapolka, Ann Arbor: Ardis, 1990; The Wedding: A 
Drama in Three Acts, trans. by N. Clark, introd. by J. Peterkiewicz, London: Oberon Books, 1998. W tym 
miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowanie panu profesorowi Michałowi Mikosiowi za życzliwe 
wskazanie mi wszystkich tłumaczeń sztuk Wyspiańskiego na angielski. 

42 Zob. A. Komaromi, „Wesele” Wyspiańskiego. W drodze na światowe sceny, w: Polonistyka po 
amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990–2005), red. H. Filipowicz, 
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no te przedstawienia traktować jako dowód pełnego uznania dla polskiego artysty 
na arenie międzynarodowej, ale wraz z okolicznością, że jego nazwisko jest od-
notowywane w obcojęzycznych publikacjach poświęconych teatrowi, nasuwa się 
wniosek, że, może nie najbardziej wyeksponowane, ale pewne znaczące miejsce 
w tradycji literatury i sztuki światowej zostało twórcy Wesela przypisane. Wydaje się, 
że prowadząc niestrudzenie swoją batalię, Terlecki miał w tym niemały udział. 

 
 “ L I T E R A R Y  D I L E M M A  O F  N A T I O N A L I T Y  A N D  U N I V E R S A L I T Y ” :   

W Y S P I A Ń S K I  A S  A  S U B J E C T  O F   
T Y M O N  T E R L E C K I ’ S  I N T E R N A T I O N A L  B A T T L E  

The article presents an analysis of one specific area of Tymon Terlecki’s critical and scholarly activi-
ty, namely, his strenuous efforts to promote the great dramatic writings of Stanisław Wyspiański 
outside Poland. As an émigré literary critic, historian of literature, and theater scholar, as well as a 
promoter of Polish culture abroad, Terlecki saw an urgent need to embrace the work of the Polish 
symbolist playwright more broadly. The critic deplored the fact that Wyspiański’s remarkable poetic 
dramas had not been appreciated enough outside Poland. Therefore, he launched his own battle over a 
rightful place for Wyspiański in the heritage of world literature. Terlecki fought his battle on the 
international scene by means of numerous lectures and publications, mostly in English. He examined a 
history of unsuccessful reception of the writer’s work outside Poland and the causes of its absence 
abroad. He also objected to the opinions that Wyspiański was an “exclusively, inscrutably, [and] 
incurably Polish” writer whose “greatness cannot be conveyed outside Poland”. The article presents 
Terlecki’s efforts to reverse the writer’s unfortunate position and inscribe his work in the tradition of 
world literature. It also shows how successful the critic was in advancing this process. 

Dr Andrzej Karcz – adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN 
i wykładowca w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” 
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999–2006 pracował jako assistant 
professor na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich w University of Kansas. Wykładał również 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, University of Chicago i University of Pittsburgh. Publiko-
wał w czasopismach polskich i amerykańskich oraz w tomach zbiorowych. Autor książek The Polish 
Formalist School and Russian Formalism (2002) i Teksty z daleka i bliska. Szkice nie tylko o literatu-
rze (2003), redaktor tomu Czesław Miłosz, „Mój wileński opiekun”. Listy do Manfreda Kridla (1946–
1955) (2005) oraz współredaktor antologii Polonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą 
polską w Ameryce Północnej (1990–2005) (2005). 

   
A. Karcz, T. Trojanowska, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2005, s. 131–145 (pierwo-
druk: Wyspianski’s „Wesele”: Poised on the Border, „Theatre Journal” 2002, nr 2, s. 187–202). 
W artykule autorka analizuje całkiem żywy odbiór dramatu Wyspiańskiego za granicą oraz odnotowu-
je tytuły publikacji obcojęzycznych poruszających temat zagranicznej recepcji dzieła polskiego poety. 
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O l s z t y ń s k a  S z k o ł a  W y ż s z a  i m .  J ó z e f a  R u s i e c k i e g o  
P o l s k a  

DR U G I  CO N R A D? 
O  R E C E P C J I  A N G I E L S K I C H  P O W I E ŚC I   

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

 

JERZY PIETRKIEWICZ, ZNANY W LATACH PRZEDWOJENNYCH JAKO POETA ZWIĄZANY  
z grupą autentystów, po wojnie stał się między innymi autorem ośmiu angielskich 
powieści, autobiografii w języku angielskim In the Scales of Fate (Na szalach 
losu, 1993)1, a także antologii przekładów: Antologii liryki angielskiej (1300–
1950), (1958) oraz Five Centuries of Polish Poetry 1450–1950 (Pięć wieków 
poezji polskiej 1450–1950, 1960). Jego angielskie powieści, publikowane 
w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i 60. XX wieku, 
spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem tamtejszej krytyki, a wielu recenzen-
tów pisało o Pietrkiewiczu jako o „drugim Conradzie”. 

Jerzy Pietrkiewicz przybył do Anglii w wieku dwudziestu trzech lat, bez jakiej-
kolwiek znajomości angielskiego. Ze względu na zły stan zdrowia nie mógł pod-
jąć służby wojskowej i został skierowany na najstarszy, bo założony w 1413 
roku, szkocki uniwersytet St. Andrews w Edynburgu. Po latach uznał angielski za 
swój „w pewnym sensie pierwszy język”. Jak mówił: „poznałem nawet słownic-
two geologiczne…, byłem na tyle pewny języka, że pisanie w nim nie było dla 
mnie niemożliwością. Wiem, że nie porywałem się z motyką na słońce”2. 

Impulsem do podjęcia pracy nad pierwszą powieścią w języku angielskim stały 
się namowy zaprzyjaźnionej z poetą Rosamond Bachelor3. Urodzona w Indiach    

1 J. Peterkiewicz, In the Scales of Fate. An Autobiography, London – New York: Marion Boyars, 1993. 
2 Z rozmowy przeprowadzonej z Pietrkiewiczem przez Beatę Tarnowską 29 kwietnia 2001 r. 

w Londynie. Cyt. za: B. Tarnowska, Między światami. Problematyka bilingwizmu w literaturze. 
Dwujęzyczna twórczość poetów grupy „Kontynenty”, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego, 2004, s. 91. 

3 „Rosamond Bachelor – pisał w swoim Dzienniku pod datą 6.10.1954 r. Bolesław Taborski – pra-
cuje u Sheed & Ward – Angielka, która zna polski i czytuje regularnie moje artykuły w »Życiu«”. 
B. Taborski, Dziennik Bolesława Taborskiego. Fragmenty z lat 1953–1965, w: Jerzy Pietrkiewicz: 
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katoliczka „rozumiała skomplikowane losy przed- i powojennej Polski”4, a za-
chwycona opowieściami o dzieciństwie Jerzego, nakłaniała go do spisania ich 
w formie książki. Zmiana języka twórczości okazała się w przypadku Pietrkiewi-
cza trafna. Powieść The Knotted Cord (Sznur z węzłami)5 odniosła sukces, który 
zachęcił pisarza do pracy nad kolejnymi utworami. Komentując to wydarzenie 
z perspektywy czasu, autor wyjaśniał, że pisanie po angielsku nie mieściło się 
w jego artystycznych planach, a fakt, że jednak wydał pierwszą powieść w tym 
języku, stanowił naturalną konsekwencję życia na emigracji6. 

Powieść The Knotted Cord ukazała się po angielsku w 1953 roku, w Polsce została 
wydana dopiero w roku 20057. Jest to oparta na motywach autobiograficznych opo-
wieść o małym chłopcu, Bronku Oborowiczu. Czas i miejsce dzieła są ściśle określo-
ne: akcja dzieje się w latach 20. ubiegłego wieku na Ziemi Dobrzyńskiej. W świecie 
powieściowym przedstawione z dużą dozą realizmu życie chłopów miesza się z ma-
gią, obrzędy katolickie skrywają pogański zabobon, a miłość przeplata się ze śmier-
cią. Wydanie i sukces tego utworu Pietrkiewicz uważał za przełomowy moment 
swojej biografii twórczej i – jak wyznawał po latach w In the Scales of Fate – 
gdyby pierwsza próba pisania po angielsku okazała się porażką, nigdy nie odwa-
żyłby się napisać kolejnych powieści w tym języku8. 

Publikacji książki podjęła się jedna z najbardziej znanych brytyjskich firm wydawni-
czych – William Heinemann. Jej prestiż stanowił rekomendację dla nieznanego pisarza, 
w dodatku cudzoziemca o trudnym do wymówienia nazwisku. Na łamach „Smith’s 
Trade News” z szóstego czerwca 1953 roku ukazała się następująca wypowiedź 
Alexandra Stewarta Frere – dyrektora wydawnictwa – na temat The Knotted Cord: 

Osobiście znajduję w niej poetycką wrażliwość trudną do zdefiniowania, ale na tyle wy-
jątkową w prozie, aby określić ją jako rzadkość i aby uwierzyć, że mamy do czynienia z ta-
lentem ze wszech miar zasługującym na wsparcie9. 

   
inna wersja emigracji. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 11–12 maja 2000 roku 
w Toruniu, red. B. Czarnecka, J. Kryszak, Toruń: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska 
Kulturowego, 2000, s. 261. 

4 Oryg.: „Her Catholic faith made her understand the complexity of the Polish fate before and after 
war”. J. Peterkiewicz, In the Scales of Fate…, s. 221. Wszystkie zamieszczone fragmenty tekstów 
angielskich – o ile nie zaznaczono inaczej – przetłumaczone są przez autorkę niniejszego artykułu. 

5 J. Pietrkiewicz, The Knotted Cord, London – Melbourne – Toronto: Heinemann, 1953. 
6 Oryg.: „But, on reflection, I now understand the reason for it: having learnt a few lessons of 

adaptability in exile, I felt the need to merge the different strands of my experience. (…) Initially, 
I had no intention of writing in English”. J. Peterkiewicz, In the Scales of Fate…, s. 220. 

7 J. Pietrkiewicz, Sznur z węzłami, przeł. M. Glińska, Warszawa: Pax, 2005. 
8 Oryg.: „Had The Knotted Cord not been published, or ignored when published by critics and 

readres, I would have given up the task of making English the tool of my writing”. J. Peterkiewicz, In 
the Scales of Fate…, s. 229. 

9 Oryg.: „Personally, I find in it a tender, poetic quality which is difficult to define, but unique 
enough in fiction to mark it as a rare experience, and to believe that here is a talent deserving every 
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The Knotted Cord została odebrana bardzo przychylnie przez krytykę brytyjską 
– obwołano ją jedną z najdoskonalszych powieści ostatnich miesięcy10, a talent 
Pietrkiewicza uznano za „wysoce oryginalny”11. Recenzenci docenili zarówno 
fabułę książki, jak i styl autora w języku angielskim. Podkreślano również subtel-
ne ukazanie w powieści psychiki dziecka12, barwne opisy polskiej wsi (jakże 
egzotycznej dla angielskiego odbiorcy) i uniwersalny wydźwięk utworu. 

W recenzji opublikowanej w czerwcu 1953 roku na łamach „Current Literatu-
re” podkreślano „niezwykłą głębię i poetyckie wyczucie”, z jaką autor przedsta-
wił nieznaną na Wyspach, „urzekającą” i „baśniową”13 atmosferę polskiej wsi 
oraz portrety psychologiczne jej mieszkańców. Krytyk „Observera” David Paul, 
w nocie z 14 czerwca zwracał uwagę na „ukazanie istoty człowieczeństwa, 
w oderwaniu od wydarzeń politycznych”14, a zatem na ponadnarodowy wy-
dźwięk The Knotted Cord. Również Mervyn Jones, recenzent „The Tribune”, 
docenił połączenie uniwersalizmu z polskim regionalizmem. We wstępie do re-
cenzji zatytułowanej Here is a splendid book (Oto znakomita książka) pisał: „Do-
bra powieść, jak dobry obraz, jest ponadnarodowa; ale zyskuje raczej niż traci, 
gdy wyczuwa się w niej domieszkę narodowych treści”15. 

Podobną opinię wyraziła Caryll Houselander, autorka recenzji zamieszczonej 
w „The Tablet” 18 lipca 1953 roku. Podkreśliła ona, że mimo dziwności tła 
i kultury polskiej, nawet najbardziej egzotyczne z postaci opisanych w powieści 
trafiają do najgłębiej skrywanych uczuć czytelnika16. Niewątpliwie, na atrakcyj-
ności powieści zaważył element egzotyki – spostrzegł to także krytyk „The Times 
Literary Supplement”, pisząc o Jerzym Pietrkiewiczu: „Jego materiał powieścio-
wy jest konsekwentnie »cudzoziemski«, ale – mimo to – nakreślił imponująco, 
czasem nawet drastycznie – realistyczny obraz życia chłopskiego w Polsce”17.    
possible encouragement”. A.S. Frere, The author – by his publisher, „Smith’s Trade News”, 
6.06.1953; zbiory Biblioteki Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
W dalszej części tekstu używam skrótu AE UMK. 

10 Oryg.: „One of the finest novels to be published in recent months”. [Brak nazwiska autora], „Irish 
Press”, 27.06.1953; zbiory AE UMK. 

11 Oryg. „His is the most original talent of real creative force”. Tamże. 
12 Oryg.: „The subject is delicately handled and the treatment shows sure understanding of the 

child’s mind”. Tamże. 
13 Oryg.: „The author conveys with extra-ordinary depth and poetic feeling the haunted fairy-tale-

-like atmosphere of this obscure Polish village and the minds of its inhabitants”. [Brak nazwiska 
autora], „Current Literature”, 06.1953; zbiory AE UMK. 

14 Oryg.: „The book gives the human essentials, stripped of the political fact”. D. Paul, Diminishing 
Returns, „The Observer”, 14.06.1953, zbiory AE UMK.  

15 Oryg.: „A good novel, like a good painting, is international; but it gains rather than loses in rich-
ness by being clearly marked with national flavour”. M. Jones, Here is a splendid book, „The Trib-
une”, 24.07.1953, zbiory AE UMK. 

16 C. Houselander, Dedicated child, „The Tablet”, 18.06.1953, zbiory AE UMK. 
17 [Brak nazwiska autora], Krytyka angielska o powieści Pietrkiewicza, „Wiadomości”, 1953, nr 35/36, s. 6. 
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Na inny aspekt – językowy – zwrócił uwagę recenzent „Liverpool Evening 
Express”: 

Powieść Jerzego Pietrkiewicza The Knotted Cord ma tyle zalet, że nawet gdyby była 
o Anglikach, zasługiwałaby na miano wybitnej. Ale jest ona podwójnym osiągnięciem, po-
nieważ ten młody Polak, który ją napisał, przyjechał po raz pierwszy do Anglii w 1940 roku, 
zupełnie nie znając angielskiego. (…) Folklor i wierzenia religijne chłopów w tym mało zna-
nym zakątku Europy tworzą barwne i interesujące tło18. 

Opanowanie angielskiego przez Pietrkiewicza – posługującego się nim zaled-
wie kilkanaście lat – budziło podziw krytyków. W „Western Mail” podkreślono, 
że powieść jest językowo bezbłędna oraz że autor używa zwrotów, które „spra-
wiają przyjemność czytelnikowi dzięki swej dziwności”19. Podkreślano nawet, że 
jego „władzy nad językiem może mu pozazdrościć każdy, dla kogo angielski jest 
mową ojczystą”20. 

Porównania do słynnego rodaka – Josepha Conrada (Józefa Teodora Konrada 
Korzeniowskiego) – zdawały się oczywiste. Na łamach „The Tribune” Mervyn 
Jones stwierdził, że Pietrkiewicz pisze po angielsku znacznie bardziej naturalnie 
i płynniej od Conrada21. Recenzent „Yorkshire Observer”, z 7 lipca, pisał: 

Odtworzyć odległe lata dzieciństwa tak plastycznie to ogromne osiągnięcie – ale uczynić 
to w obcym języku – jest rzeczą zaiste zdumiewającą. Po angielskich powieściach Conrada 
jednak nic nas nie powinno w Polakach dziwić22. 

Pojawiły się też komentarze sugerujące zmianę polskiego nazwiska twórcy na 
łatwiejszy dla Anglików pseudonim. Richard Church nakłaniał do zangielszcze-
nia rodzimego „Jerzy Pietrkiewicz” na „George Peterson”23. 
   

18 Oryg.: „There are features about The Knotted Cord (…), which in themselves, would make it an 
outstanding novel on English. But it is in the nature of a double feat for the young Polish poet who 
wrote it, for when he arrived in Britain in 1940 for the first time in his life, he didn’t know any Englsh. 
(…) The folklore and religious beliefs of a village people in a corner of europe little known to the bulk 
of travellers, provide a colourful and absorbing background”. [Brak nazwiska autora] „Liverpool 
Evening Express”, 30.06.1953; zbiory AE UMK. 

19 Cyt. pol. za: [Brak nazwiska autora] Krytyka angielska o powieści Pietrkiewicza… 
20 Oryg.: „He has written his novel in English, and it turns out that he has a command of it which 

anybody who was born to the tongue might envy”. Zob. B.W., Recent Novels, „The Irish Times”, 
4.07.1953; zbiory AE UMK. 

21 Oryg.: „By the way Mr. Pietrkiewicz writes in English, and since once is bound to make the 
comparison I will remark that he does so much more naturally and fluently than Conrad”. M. Jones, 
Here is a splendid book, „The Tribune”, 24.07.1953; zbiory AE UMK.  

22 Oryg.: „To re-create such remote, early years so vividly is a notable feat of itself, but to do so in 
a strange language is astonishing, but after Conrad’s Polish novels, nothing should surprise us from 
a Pole”. A.J. Brown, A Polish exile’s achievement, „Yorkshire Observer”, 7.07.1953; zbiory AE UMK. 

23 Zob.: „John O’London’s Weekly”, 19.06.1953. 
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Bolesław Taborski – poeta i tłumacz poezji Roberta Gravesa oraz dramatów 
Harolda Pintera na język polski, a także dramatów Karola Wojtyły na angielski – 
w swoim Dzienniku pod datą 12 listopada 1953 tak wspomina angielski debiut 
Jerzego Pietrkiewicza: 

Przeczytałem powieść Pietrkiewicza The Knotted Cord. Nie jest Conradem, ale napisał dobrą 
powieść. W pewnym sensie miał trudniejsze zadanie od Conrada, bo przedstawił Anglikom pol-
ski temat. Zrobił to umiejętnie i prosto za pomocą obrania małego chłopca jako bohatera. O ile 
Chopin w muzyce „podniósł ludowe do ludzkości”, to Pietrkiewicz na dużo mniejszą skalę, 
oczywiście, podniósł w literaturze ludowe do ludzkości, a raczej do anglosaskości24. 

W opublikowanej na łamach londyńskich „Wiadomości” recenzji The Knotted 
Cord pióra Zdzisława Broncla25, autor rozpatrywał przyczyny nieznajomości 
polskiej literatury w Wielkiej Brytanii. Braku zainteresowania twórczością Pola-
ków w Zjednoczonym Królestwie krytyk ten dopatrywał się w odmienności 
i obcości polskiej kultury, niezrozumiałej dla Anglików, ale nie aż tak fascynują-
cej swoją egzotyką jak rosyjska. Ponadto, tematyka cierpiącej ojczyzny z okresu 
rozbiorów nie mogła zainteresować czytelnika, którego kraj był wówczas potęgą 
kolonialną26. Natomiast powojenna polska proza – zdominowana przez tematykę 
polityczną – nie mogła konkurować ani z powieścią świata kapitalizmu, ani 
z powieścią psychologiczną. Nieliczne sukcesy odnosiły na Zachodzie jedynie polskie 
powieści historyczne oraz książki przesycone folklorem i epatujące egzotyką. 

Zdaniem Broncla, Pietrkiewicz wybrał motyw wiejskiego dzieciństwa jako te-
mat The Knotted Cord zachęcony wcześniejszym sukcesem Chłopów Władysława 
Reymonta27. Pomimo że w Anglii dzieło Reymonta zdobyło znacznie mniejszy 
rozgłos niż w Niemczech i w Skandynawii, bezsprzecznie było ono przykładem 
polskiej powieści, która została doceniona na Zachodzie. Krytyk ten potwierdzał 
zdanie brytyjskich recenzentów – przedstawiony w The Knotted Cord folklor    

24 B. Taborski, Dziennik Bolesława Taborskiego…, s. 259. 
25 Z. Broncel, Najdalszy widnokrąg, „Wiadomości” (Londyn), 1953, nr 41. 
26 Podobnego zdania był Pietrkiewicz. Uważał, że polscy pisarze powinni pisać o tematach uniwer-

salnych. W szkicu z 1946 r. zatytułowanym Zadania literatury emigracyjnej tak pisał o powieściach 
Conrada: „Bohaterowie powieści Conrada nie umierali na chorągwiach biało-czerwonych, a czyż ten 
brak wulgarnej propagandy stawia ich autora poza kręgiem kultury polskiej?”. J. Pietrkiewicz, Dla 
pokrzepienia mózgów. Szkice literackie z lat 1940–1948, oprac. B. Czarnecka, Toruń: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002, s. 102. 

27 Jerzy Pietrkiewicz bardzo cenił powieść Władysława Reymonta. W eseju Wielkość i prowincjo-
nalizm literatury polskiej pisał: „Chłopi Reymonta są głęboko regionalni, ale ani na milimetr prowin-
cjonalni; przeciwnie, jest to jedna z nielicznych powieści polskich (…), które mają charakter uniwer-
salny. Regionalizm prawdziwy jest bowiem zaprzeczeniem prowincjonalizmu”. Na takiej koncepcji 
Pietrkiewicz oparł The Knotted Cord. Natomiast polską powieść uważał za „ubogą w pomysły fabu-
larne” w porównaniu do dzieł literatury angielskiej czy rosyjskiej. Pietrkiewicz pisał o polskich po-
wieściach jako o „rozlazłych w budowie” i „niezbyt głębokich w psychologicznej ocenie bohaterów”. 
J. Pietrkiewicz, Dla pokrzepienia mózgów. Szkice literackie z lat 1940–1948…, s. 122–123.  
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polskiej wsi stanowił dla angielskiego czytelnika atrakcyjny element egzotyki, 
a „niepokojąca fantastyczność tej krainy” mogła chyba „współzawodniczyć 
z autentyzmem mórz południowych Conrada”28. Co więcej, Broncel twierdził, że 
„to, co zgubiłoby powieść po polsku, nadaje jej po angielsku intrygującą poświa-
tę”29. Motywy folklorystyczne, wielokrotnie eksploatowane w polskiej literaturze, 
w Wielkiej Brytanii przydawały temu dziełu oryginalności: 

Cała atmosfera książki, zupełnie obca angielskiemu czytelnikowi, jest obca w sposób fa-
scynujący. Conrad także zaczynał od książki egzotycznej, a Pietrkiewicz świadomie czyni 
Ziemię Dobrzyńską lądem równie nieznanym jak wyspy Szaleństwa Almayera30. 

Dokonywane przez angielskich krytyków porównania Pietrkiewicza z Conra-
dem wydawały się nieuniknione, jako że od czasu sukcesu Conrada The Knotted 
Cord była pierwszą napisaną przez Polaka powieścią wydaną na Wyspach Bry-
tyjskich. W odczuciu Zdzisława Broncla debiut Conrada, władającego angielskim 
od wczesnej młodości, był dla pisarza znacznie łatwiejszy niż dla Pietrkiewicza. 
Korzeniowski „żył w świecie najbardziej brytyjskim31” – na statkach pływających 
po morzach Imperium, pośród angielskiej załogi. Natomiast Jerzy Pietrkiewicz 
podjął podwójne ryzyko: zmiany języka i przeobrażenia z polskiego poety 
w obcojęzycznego prozaika, a opisując rodzinną wieś, „musiał pisać nie tylko 
angielskim słowem, ale i angielskim odczuwaniem treści i formy”32. Broncel 
ocenił powieść Pietrkiewicza ambiwalentnie: uznał ją za urzekającą dla odbiorcy 
angielskiego, ale banalną dla polskiego czytelnika. 

Kolejna angielska powieść Jerzego Pietrkiewicza, Loot and Loyalty (Grabież 
i wierność)33, ukazała się w 1955 roku. Jest ona dziełem przełomowym w twór-
czości Pietrkiewicza, gdyż po raz pierwszy opisuje on świat inny niż Ziemia 
Dobrzyńska, której obraz dominował dotąd zarówno w jego poezji, jak też 
w utworach prozatorskich i dramatycznych. Loot and Loyalty reprezentuje również 
nowy gatunek, po jaki sięgnął pisarz – jest to bowiem powieść historyczna. Akcja 
książki rozgrywa się w siedemnastowiecznej Polsce, a język utworu stylizowany jest 
na angielszczyznę z okresu panowania Jakuba I. Sam autor podkreślał, że użycie 
archaizmów językowych stanowi najtrudniejszy element pracy tłumacza i z tego też 
względu powieść nigdy nie ukazała się w przekładzie na język polski. 

Książka ta, podobnie jak The Knotted Cord, wywołała życzliwe komentarze 
brytyjskich krytyków. Najbardziej pochlebne opinie dotyczyły angielszczyzny 
   

28 Z. Broncel, Najdalszy widnokrąg… 
29 Tamże. 
30 Tamże. 
31 Tamże. 
32 Tamże. 
33 J. Pietrkiewicz, Loot and Loyalty, London–Melbourne–Toronto: Heinemann, 1955. 
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Pietrkiewicza. Ponownie pojawiły się porównania do Conrada. Podkreślano, że 
Pietrkiewicz pisze bardziej potoczną angielszczyzną niż jego słynny rodak oraz 
chwalono jego opanowanie idiomatycznego języka angielskiego. Recenzenci 
docenili również pomysł autora, który głównym bohaterem powieści uczynił 
Szkota, Tobiasza Hume’a. Podczas gdy The Knotted Cord ukazywała angiel-
skiemu czytelnikowi polską wieś, w Loot and Loyalty średniowieczna Polska 
widziana jest oczami szkockiego żołnierza. Druga angielska powieść Pietrkiewi-
cza świadczy zatem o dążeniu autora do znalezienia tematów bliższych brytyj-
skiemu odbiorcy, mimo że niepozbawionych odniesień do polskości. 

Future to Let (Przyszłość do wynajęcia)34, trzecia angielska książka Jerzego 
Pietrkiewicza, ukazała się w 1958 roku. Podobnie jak poprzednie dwie powieści 
tego autora, firma William Heinemann wprowadziła Future to Let na rynki księ-
garskie jednocześnie w Wielkiej Brytanii, Australii i Kanadzie. Rok później wy-
dawnictwo Lippincott opublikowało ją w Stanach Zjednoczonych35. Jedyne tłu-
maczenie powieści, jakiego podjęła się Elżbieta Milewicz, zarówno krytycy, jak 
i sam autor uznali za nieudane36. Książka nie doczekała się publikacji w Polsce. 

Po namowach wydawców Pietrkiewicz zdecydował się na zangielszczenie swo-
jego nazwiska na „Peterkiewicz”. Zdaniem Bogdana Czaykowskiego, zmiana ta 
zasadniczo nie pomogła autorowi, choć z pewnością ułatwiła Anglikom wymowę 
jego nazwiska. Na łamach paryskiej „Kultury” Czaykowski tak wspominał próbę 
zakupu książki Pietrkiewicza w londyńskich księgarniach: 

Byłem w kilku księgarniach, szukając książki autora. Wszędzie, gdzie wyraźnie wymawia-
łem jego nowe nazwisko, sprzedawca czy sprzedawczyni kierowali swe kroki ku półkom 
oznaczonym literą „K”. To samo spotkało mnie w bibliotekach publicznych. Z Jerzego Pietr-
kiewicza zrobił się nie Peterkiewicz, ale Peter Kiewicz. Nauczony doświadczeniem, próbo-
wałem później od razu wyjaśniać sprawę, niewiele to pomagało37. 

Future to Let jest powieścią o losach Polaków, których wojna zmusiła do emi-
gracji. Akcja dzieje się w Londynie w latach 50. ubiegłego wieku. Lancelot 
Thawroe, którego wuj, James Draycott, przed śmiercią uczynił swoim jedynym 
dziedzicem, po dziesięcioletnim pobycie w Hiszpanii wraca do Wielkiej Brytanii. 
Thawroe planuje sprzedać otrzymany w spadku dom i czym prędzej powrócić do 
Hiszpanii. Sytuacja jednak komplikuje się, kiedy Anglik odkrywa, że przejął dom 
wuja wraz z lokatorką – polską emigrantką, Celiną Ogarek. Kobieta potrzebuje 
czasu na znalezienie nowego mieszkania, a jej początkowo zdawkowe rozmowy 
z nowym właścicielem kończą się ich namiętnym romansem. Zakochany w Celi-
   

34 J. Peterkiewicz, Future to Let, Heinemann: London–Melbourne–Toronto 1958. 
35 J. Peterkiewicz, Future to Let, Lippincott: Philadelphia 1959. 
36 Zob.: A.H. Moskalowa, Rozmowa z Jerzym Pietrkiewiczem, „Pamiętnik Literacki” 1982, nr 5, s. 40. 
37 ABE [B. Czaykowski], Przyszłość do wynajęcia, „Kultura” (Paryż) 1958, nr 12, s. 32. 
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nie Lancelot, pozwala się wciągnąć w wir politycznych wydarzeń i dyskusji bę-
dących udziałem polskich wygnańców. 

Książka wywołała wiele krytycznoliterackich komentarzy, zarówno w środowi-
sku polskiego Londynu, jak i pośród krytyków brytyjskich. Podobnie jak w przy-
padku poprzednich powieści tego autora, The Knotted Cord i Loot and Loyalty, 
angielscy recenzenci wyrażali pełne pochwał opinie. Zachwytów tych nie podzie-
lali jednak niektórzy rodacy Pietrkiewicza, którzy uznali książkę za obraźliwą dla 
polskiej emigracji. Andrzej Busza tak opisał recepcję Future to Let na łamach 
„Nowego Merkuriusza”: 

Rozeszła się dużym echem, tak na terenie polskim, jak i angielskim. Polacy, połykając 
żółć w ciszy, oburzają się (choć nie wszyscy), że autor tak niemiłosiernie wyśmiał londyńską 
Polonię – i to przed Anglikami! Angielscy krytycy odśpiewali szereg peanów na cześć Peter-
kiewicza i widzą w nim drugiego Conrada38. 

Jedną z wielbicielek powieści Pietrkiewicza była brytyjska pisarka, Muriel 
Spark39, która w liście do autora z 8 czerwca 1958 roku gratulowała mu wydania 
Future to Let, a kreacje bohaterów powieści uznała za „doskonałe, niemal Dic-
kensowskie”40. Równie pochlebnie wyrażali się o Future to Let brytyjscy krytycy. 
John Davenport pisał na łamach „Observera”: 

Future to Let jest trzecią powieścią pana Peterkiewicza napisaną w języku angielskim, któ-
ry opanował on w sposób całkowity i mistrzowski. Uznany polski poeta wnosi do przyswo-
jonego języka poetycką precyzję. W jego pisarstwie nie ma składniowych zawiłości, jakże 
irytujących i ujmujących zarazem, które stanowiąc nieodłączny element dzieł Conrada, wy-
dobywają zeń tajemniczy urok. Jego nowa książka jest nie tylko pięknie napisana, ale też 
nieoczekiwanie zabawna. Połączenie ironii, liryzmu i humoru dało efekt niezwykły: jak gdy-
by Czechow napisał scenariusz dla Chaplina41. 

   
38 A. Busza, Conrad do wynajęcia, „Kontynenty – Nowy Merkuriusz”, 1959, nr 2, s. 12. 
39 Muriel Spark, ur. 1918 w Edynburgu, w rodzinie o żydowskich korzeniach. Wychowana w tradycji 

prezbiteriańskiej, w 1954 r. przeszła na katolicyzm. Zmiana wyznania w znaczącym stopniu wpłynęła na jej 
twórczość. Poetka, krytyk literacki i autorka wielu powieści, m.in.: The Comforters (1957), Robinson (1958), 
Memento Mori (1959), The Bachelors (1960), The Ballad of Peckham Rye (1960), The Prime of Miss Jean 
Brodie (1961), Doctors of Philosophy (1963), The Girls of Slender Means (1963), The Mandelbaum Gate 
(1964), The Hot House on the East River (1964), The Sabbath Notebooks, The Driver’s Seat (1970), Not to 
Disturb (1971), The Abbess of Crewe (1974). Spark zmarła w 2006 r. we Florencji.  

40 W liście z 8 czerwca 1958 roku Spark pisała o Future to Let: „To wspaniałe osiągnięcie. Musimy 
się spotkać + świętować + utopić demony w butelce wina. Niektóre z postaci w powieści uważam za 
doskonałe, niemal Dickensowskie”[„It is a splendid achievement. We must meet + celebrate + demol-
ish the devils in a bottle of wine. Some of your treatment of character seemed to me excellent, near 
Dickensian”]. List ten znajduje się w zbiorach Archiwum Emigracji w Toruniu. 

41 Oryg.: „Future to Let is Mr. Peterkiewicz’s third novel in English, of which he has a complete 
and unusual mastery. A distinguished Polish poet, he brings to his adopted language a poetic preci-
sion. There are non of the syntactical convulsions that are part of Conrad’s mysterious spell and can 
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Recenzja zamieszczona w „The Times Literary Supplement” z 18 kwietnia 
1958 roku dotyczyła roli, jaką odgrywają pisarze obcego pochodzenia w literatu-
rze angielskiej. Krytyk (zgodnie z tradycją pisma – anonimowy) omówił trzy 
współczesne powieści, których autorzy – Sam Astrachan42, Jan Carew43 i Jerzy 
Pietrkiewicz wnieśli – jego zdaniem – powiew świeżości do literatury w języku 
angielskim. Krytyk ten uznał książkę Polaka za najdojrzalszą spośród omawia-
nych dzieł, a swoją opinię argumentował następująco: „Pan Pietrkiewicz jest 
pisarzem, który konstruuje wątki z poczuciem komizmu Moliera i z niemal taką 
samą goryczą; (…) [Powieść ta – K.C.] jak Don Kichot bawi do łez, choć w isto-
cie nie jest wcale zabawna44. 

Prasa brytyjska publikowała też inne pochlebne opinie krytyków: „Ta niezwykle 
zabawna książka jest pełna życia”45, „Zabawna i nadzwyczaj dobrze napisana”46, 
„Subtelnie i z tkliwością opisana polsko-angielska historia miłosna; chłodny, choć 
pełen pasji akt oskarżenia przeciwko reżimowi komunistycznemu, poparty argu-
mentami wypływającymi z serca i z rozumu; portret Londynu i londyńczyków 
odsłaniający ich dziwaczność, nakreślony przez obserwatora z zewnątrz”47. 

Co do języka powieści, krytycy polscy zgadzali się z opiniami angielskich re-
cenzentów. Busza był pod wrażeniem stylu, w jakim została napisana powieść, 
a o jej autorze pisał: 

w języku okazuje się Pietrkiewicz mistrzem. Pisze po angielsku jak rodowity Anglik. (…) Styl jest 
prosty, płynny i efektowny. Prozę Pietrkiewicza coraz to rozjaśnia jakaś poetycka metafora lub 
jędrny zwrot. Posiada ona również swoisty rytm, który jest sine qua non każdego stylisty48. 

   
be as maddening as they are elaborately endearing. His new book is not only beautifully written but 
unexpectedly, pungently funny. It is a trile fugue in which irony, lyricism and farcical comedy inter-
weave – rather as though Checkov had written a scenario for Mr. Chaplin”. J. Davenport, Earl’s Court 
and Elsewhere, „Observer”, 20.04.1958; zbiory AE UMK. 

42 Sam Astrachan, pisarz żydowskiego pochodzenia. Recenzent „The Times Literary Supplement” 
w cytowanym artykule omówił powieść Astrachana zatytułowaną An End to Dying. 

43 Jan Carew, ur. 24.09.1920 roku w Gujanie Brytyjskiej. Pisarz, dramaturg, poeta. Przytoczony 
artykuł omawia jego pierwszą powieść Black Midas.  

44 Oryg.: „In Mr. Peterkiewicz we come upon a novelist who constructs plots with the neat glee of 
a Moliére; (…) Like Don Quixote, it is uproarious; and like Don Quixote, it is not funny at all”. 
J. Davenport, Earl’s Court and Elsewhere… 

45 Oryg.: „The breath of life blows through his most enjoyable book”. R. Millar, Novels, „National 
and English Review”, 1958, nr 6, s. 259; zbiory AE UMK. 

46 Oryg.: „Funny and extremely well written”. L. Marks, Fiction Shelf, „Evening Standard”, 
6.05.1958; zbiory AE UMK. 

47 Oryg.: „A most subtly tender Anglo-Polish love story; a cool, yet passionate indictment of the 
Communist regime, argued from the brain as well as the heart; and a weirdly revealing portrait of 
London and Londoners, from the outside looking in”. P. Green, Not the Great American Novel, „Daily 
Telegraph”, 18.04.1958; zbiory AE UMK. 

48 A. Busza, Conrad do wynajęcia… 
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O autorze Przyszłości do wynajęcia Zygmunt Nowakowski pisał: „operuje 
świetnie fantazją, gorzką ironią, satyrą, parodią, która graniczy niekiedy z zupeł-
ną farsą albo nawet bujdą, ale z bujdą wysoce artystyczną i pełną poezji49. 

Czwarta angielska powieść Jerzego Pietrkiewicza nosi tytuł Isolation (Odosob-
nienie)50. Ukazała się ona w Wielkiej Brytanii w 1959 roku, a rok później także 
w Stanach Zjednoczonych51. W Polsce książkę tę opublikowano w przekładzie 
Bronisławy Bałutowej dopiero w roku 1990. Po sukcesach trzech poprzednich 
książek pisarz odrzucił – jak określił to Zdzisław Kosiński – „pokusę tematyki 
polskiej”52. Krytyk „Observera”, John Davenport, pisał, że podobną atmosferę, 
jaką wykreował w tej powieści Pietrkiewicz, mógłby stworzyć jedynie „Nabokov 
po głębokiej analizie dzieł Pascala”53. 

Na czym polegał zatem sukces Isolation, skoro autor zrezygnował z tematyki 
polskiej stanowiącej o atrakcyjności pierwszych trzech powieści? Pisarz sięgnął 
do tradycji literackiej i kulturowej Wysp Brytyjskich – powieść zawiera miano-
wicie elementy romansu szpiegowskiego, który stał się (między innymi pod 
wpływem serii o przygodach Jamesa Bonda autorstwa Iana Fleminga) popularny 
w Wielkiej Brytanii w latach 50. XX wieku. Sięgnięcie przez Jerzego Pietrkiewicza 
po gatunek kierowany do masowego czytelnika było zapewne próbą dotarcia do 
szerszej grupy odbiorców. Czy jednak książka ta jest romansem szpiegowskim? 

Isolation nie spełnia podstawowych oczekiwań czytelnika wobec literatury sen-
sacyjnej. Wyznacznikiem owej „sensacyjności” jest bowiem zazwyczaj określony 
typ struktury utworu, oparty na żywej, pełnej gwałtownych zwrotów akcji. Nie 
mają tu racji bytu „elementy niesłużące rozwojowi fabuły”, a wszelkie wątki 
poboczne są bezpośrednio związane z tematem i mają go rozwijać. Powieść 
szpiegowską charakteryzuje szybka akcja, a pozytywny bohater mierzy się 
z sytuacjami pozornie bez wyjścia. Główny bohater Isolation, Aleksander Arnin, 
jest szpiegiem na urlopie. Nie ma więc mowy o wartkiej akcji i szalonych czy-
nach. Jedynym jego celem jest aranżowanie spotkań z kobietą, z którą aktualnie 
ma romans, a zadaniem obojga bohaterów jest utrzymanie tych schadzek w ta-
jemnicy. Bohaterowie dążą do osiągnięcia miłości idealnej: wolnej od zobowiązań 
i obietnic. Jak określił John Davenport – Aleksander „ma obsesję na punkcie perwer-
syjnych przyjemności” i przez to zachęca Dolores, fetyszystkę, do „odgrywania por-
nograficznych scen”54. Jednak ich próba znalezienia czystej namiętności, roman-
   

49 Z. Nowakowski, Krzywe zwierciadło, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn), 1958, nr 151. 
50 J. Peterkiewicz, Isolation: A Novel in Five Acts, London: Heinemann, 1959. 
51 J. Peterkiewicz, Isolation: A Novel in Five Acts, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1960. 
52 Z. Kosiński, Czwarta powieść Pietrkiewicza, „Wiadomości”, 1959, nr 49. 
53 Oryg.: „If Nabokov had put himself through a course of Pascal the result might have been some-

thing like Isolation”. J. Davenport, Saints and Sinners, „Observer”, 18.10.1959; zbiory AE UMK. 
54 Tamże. 
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su doskonałego – z dala od konwenansów i wścibstwa innych ludzi – prowadzi 
do rozczarowania. Istotą książki jest ukazanie samotności, na jaką skazany jest 
człowiek w każdych okolicznościach życiowych, a z której – i to stanowi prze-
słanie powieści – wyzwolić może go tylko bliskość Boga. 

Pietrkiewicz stworzył kolejną, niezwykle oryginalną i trudną do zaklasyfiko-
wania powieść. Pozornie mamy do czynienia – jak zauważył po latach Janusz 
Termer – z utworem „sensacyjno-rozrywkowym o silnym podkładzie erotyki (…) 
tak modnej i eksploatowanej na różne sposoby (…) w latach »rewolucji seksual-
nej« na Zachodzie”55. Anthony Burgess w książce The Novel Now (Powieść 
obecnie) tak pisał o erotyzmie w twórczości Jerzego Pietrkiewicza: „[Peterkie-
wicz] w powieści Isolation ukazał ludzką seksualność bardziej odważnie niż 
uczynił to do tej pory jakikolwiek pisarz urodzony w Anglii”56. 

Powieść zawiera elementy różnych gatunków literackich – pikareski57, powie-
ści psychologicznej, komedii i romansu szpiegowskiego, a całość przesycona jest 
czarnym humorem i erotyzmem. Tym bardziej zaskakuje więc końcowa scena, 
w której główny bohater rozmawia z katolickim księdzem o samotności człowie-
ka jako warunku nawiązania prawdziwego dialogu z Bogiem. 

Autor Isolation parodiuje zatem konwencje literatury sensacyjnej i bawi się ga-
tunkami literackimi, jednocześnie eksperymentując ze strukturą powieści. Na-
miętna miłość angielskiego szpiega do żony południowoamerykańskiego amba-
sadora stanowi jedynie pretekst do napisania książki z pogranicza powieści psy-
chologicznej i komedii obyczajowej. 

Począwszy od Isolation, kolejne angielskie powieści Jerzego Pietrkiewicza 
inspirowane były literaturą i kulturą Wysp Brytyjskich. Pod koniec lat 50. 
pisarz uległ także fascynacji francuską powieścią nouveau roman, zwaną też 
„antypowieścią”. Wpływ tego nurtu spowodował, że kolejne jego książki 
stawały się coraz bardziej oryginalne nie tylko pod względem treści, ale 
i formy. Isolation jest pierwszą powieścią tego autora, której struktura nawią-
zuje do modelu powieści propagowanej przez Alaina Robbe-Grilletta, prekur-
sora tego nurtu. 
   

55 J. Termer, Sensacja, erotyka i coś jeszcze, „Literatura” 1991, nr 10, s. 60. 
56 Oryg.: „Isolation opened a wider window on human sexuality than any English-born novelist had 

yet dared to do”. A. Burgess, The Novel Now… s. 165. 
57 Pikareska (romans łotrzykowski, romans pikarejski, powieść pikarejska) – gatunek proza-

torski, wywodzący się z XVI-wiecznej literatury hiszpańskiej. Bohater-narrator powieści (spryt-
ny złodziej, żebrak lub włóczęga) zazwyczaj pochodził z nizin społecznych i opowiadał o swo-
im burzliwym, pełnym awanturniczych przygód życiu. Z trudnych sytuacji ratował się dzięki 
niezwykłej pomysłowości. Zob.: Romans łotrzykowski, [hasło w:] S. Jaworski, M. Bernacki, 
M. Pawlus, Słownik gatunków literackich, Warszawa – Bielsko-Biała: Wydawnictwa Szkolne 
PWN, 2008, s. 269. 



74     Literatura polska w świecie. Tom IV 

Piąta angielska książka Jerzego Pietrkiewicza pod tytułem The Quick and the 
Dead (Żywi i umarli)58 ukazała się w Londynie w 1961 roku. Jej polska wersja 
została opublikowana dwadzieścia pięć lat później w przekładzie Alicji Moska-
lowej pod tytułem Gdy odpadają łuski ciała59. Anthony Burgess zwrócił uwagę 
na trudność w ocenie i zaklasyfikowaniu tej powieści Pietrkiewicza, w której 
Freudowskie symbole przeplatane są humorem, patosem i grozą. O samym Pietr-
kiewiczu zaś Burgess wyraził się jako o jednym z najbardziej inteligentnych 
i oryginalnych powieściopisarzy brytyjskich60. Po latach ten sam autor w swojej 
książce The Novel Now następująco pisał o powieści Jerzego Pietrkiewicza: 

The Quick and the Dead stanowiło dziwną komiczną fantazję na temat czyśćca i otchłani. 
Pomysł ten był stanowczo zbyt oryginalny dla niektórych brytyjskich umysłów i należy pod-
kreślić, że Peterkiewicz wciąż czeka na publiczność, na jaką zasługuje61. 

Muriel Spark uznała powieść za genialną62, a wielu brytyjskich krytyków po-
dzielało jej zdanie. Donald Trelford, recenzent „Sheffield Telegraph”, pisał: 

[Jerzy Peterkiewicz] od roku 1953 napisał pięć znakomitych powieści: historia, która 
przypomina jego polskiego rodaka, Josepha Conrada (…). Conrad powiedział kiedyś 
(w Jądrze ciemności), że chwile przed samą śmiercią najlepiej ukazują człowieka: Pe-

   
58 J. Peterkiewicz, The Quick and the Dead, London: Macmillan, 1961. Angielska fraza „the quick 

and the dead” wywodzi się z Biblii, a pierwszą publikacją, która ją rozpowszechniła była The Book of 
Common Prayer [Modlitewnik] z 1549 roku. Są to słowa modlitwy Skład apostolski (The Apostle’s 
Creed). Znaczenie słowa „quick” (żywi) jest archaiczne, w wersji współczesnej zastąpione ono zosta-
ło słowem „living”: „and he will come to judge the living and the dead”. 

59 J. Pietrkiewicz, Gdy odpadają łuski ciała, przeł. A.H. Moskalowa, Warszawa: Ludowa Spół-
dzielnia Wydawnicza, 1986. 

60 Oryg.: „In coming to judge The Quick and the Dead, one is, at first, tempted to deal worn coun-
ters – Kafkaesque, Warnerian, fantastic-allegorical. But Mr. Peterkiewicz is one of our most intelli-
gent and original novelists and as slippery in one’s grasp as a Cairo burglar. (…) There are some 
excellent things in The Quick and the Dead – the express train Harold conjures for the dead delin-
quents, on which deliberate Freudian symbols mingle with humour, pathos and sheer horror; (…) 
Whatever you are going to call this uncategorisable book, it’s an altogether brilliant performance”. 
A. Burgess, „Yorkshire Post” 16.11.1961, zbiory AE UMK. 

61 Oryg.: „The Quick and the Dead made a strange comic fantasy out of Purgatory and Limbo. This 
(…) was far too original an idea for some British sensibilities and, generally, it must be said, that 
Peterkiewicz is still waiting for the audience he deserves”. A. Burgess, The Novel Now. A Guide to 
Contemporary Fiction…, s. 165. 

62 Spark dziękowała Pietrkiewiczowi za książkę słowami: „Dziękuję za genialną [The] Quick and 
the Dead. Spotkajmy się wkrótce, aby ją uczcić” („Thank you for brilliant Quick and the Dead. Let us 
all meet soon for a celebration”). Po publikacji The Quick and the Dead Spark wysłała Pietrkie-
wiczowi telegram z gratulacjami, a następnie cytowaną kartę pocztową; zbiory AE UMK. Krytyk 
literacki Anthony Quinton określił piątą powieść Pietrkiewicza jako formę fantazji napisaną w stylu 
pomiędzy Muriel Spark a Gombrowiczem. Zob. A. Quinton, Period Palaver, „Sunday Telegraph”, 
5.11.1961; zbiory AE UMK. 
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terkiewicz przesuwa ten proces o jedną lub dwie fazy dalej. (…) Zdanie początkowe jest 
istnym klejnotem: „Chociaż zastrzeliłem go na śmierć, nie miał do mnie żalu”. (…) Mr. Pe-
terkiewicz powiedział nam wiele nieprzyjemnych rzeczy o ludziach w ogóle, a o kobietach 
w szczególności (…). Ale wszystko to jest dowcipne. I dziwnie przykuwające uwagę, 
jak mara senna63. 

Szósta angielska książka Pietrkiewicza, That Angel Burning at my Left Side 
(Anioł ognisty, mój anioł lewy)64, ukazała się w Wielkiej Brytanii w 1963 roku, 
a w Polsce trzydzieści lat później w tłumaczeniu Marty Glińskiej65. Bohaterem-
-narratorem jest Wiktor Zagon, którego wojna zmusiła do tułaczki i szukania 
nowej ojczyzny, zaś motyw przewodni tej książki stanowi jego wiara w opieku-
jących się nim aniołów. Jan Bielatowicz uznał That Angel Burning at my Left 
Side za ukoronowanie twórczości Pietrkiewicza. Irwing Wardle, porównując tę 
powieść z dziełem Vladimira Nabokova Pale Fire (Blady ogień), zwrócił uwa-
gę na obecność ironii oraz podkreślił wagę postaci aniołów w utworze Pietr-
kiewicza: 

Jedynym wsparciem jest dla niego [Wiktora – K.C.] dziecięca wiara w dwóch aniołów 
stróżów, których dostrzega pod postaciami szeregu opiekunów przez cały czas powieści. Te 
ludzkie odpowiedniki aniołów znikają lub on sam je odrzuca, ale jego aniołowie są stale 
obecni, co pozwala Wiktorowi na zachowanie spokoju i podążanie własną drogą. Pietrkie-
wicz pisze jak poeta, który przeszedł próbę ognia – niewzruszenie ironiczny, bez śladów sen-
tymentalizmu, bo ten całkowicie się wypalił66. 

Pomimo powrotu do tematyki polskiej, powieść That Angel Burning at My Left 
Side nie poruszyła polskich krytyków w Wielkiej Brytanii. Na łamach „Konty-
nentów” Florian Śmieja tak pisał o powieści Pietrkiewicza: 
   

63 Oryg.: „Since then he has written five remarkable novels – a story that puts one in mind of his 
fellow-Pole, Joseph Conrad (…). Conrad did once say (in Heart of Darkness) that the moment before 
death was perhaps the most revealing about a man; Peterkiewicz goes a stage or two further in the 
process. (…) That accounts for his gem of an opening sentence: »Although I shot him dead, he bore 
no grudge for me«. (…) Mr. Peterkiewicz is saying something rather nasty about people in general 
and women especially (…). But it’s witty. And weirdly compulsive, like a nightmare”. D. Trelford, 
Dead among the Living, „Sheffield Telegraph”, 25.11.1961; zbiory AE UMK; cyt. pol. za: „Wiado-
mości” (Londyn), 1962, nr 9, s. 4. 

64 J. Peterkiewicz, That Angel Burning at my Left Side, London: Macmillan, 1963. 
65 J. Pietrkiewicz, Anioł ognisty, mój anioł lewy, przeł. M. Glińska, Warszawa–Lublin: Mart – 

Norbertinum, 1993. 
66 Oryg.: „The only thing that sustains him is a childhood belief in two guardian angels whom he finds 

embodied in a succession of protectors throughout the narrative. The human substitutes are all lost or dis-
carded, but the angels themselves are ever present, enabling Wiktor to hold aloof from surroundings and 
pursue his own course. (…) Peterkiewicz writes like a poet who has been through the fire – immovably ironic 
and with all trace of sentiment burned out”. I. Wardle, Patterns out of chaos, „The Observer”, 8.09.1963; Frag-
ment tej recenzji został zamieszczony na okładce polskiego wydania Anioł ognisty, mój anioł lewy. 



76     Literatura polska w świecie. Tom IV 

Polacy u Pietrkiewicza to ciągle jeszcze figures of fun, postacie komiczne, błazny, dziwacy, 
cwaniaki. Autor zdaje się pisać pod Anglików, schlebiać ich gustowi, przytakiwać ich wyob-
rażeniom o cudzoziemcach w ogóle, a o Polakach w szczególności67. 

O Inner Circle (Wewnętrznym kole)68– siódmej i przedostatniej z opublikowa-
nych w języku angielskim powieści Pietrkiewicza – Dulan Barber pisał na łamach 
„Tribune”: Wierzę, że to najlepsza książka opublikowana w 1966 roku”69. Po-
dobną opinię wyraził recenzent „The Times Saturday Review”: „Dziwne i urze-
kające dzieło utalentowanego pisarza”70. 

„Dziwny” (strange) to jedno z najczęściej padających określeń w odniesieniu 
do angielskiej prozy Pietrkiewicza. Innym, równie często dyskutowanym aspek-
tem twórczości pisarza, była kwestia kategoryzacji jego utworów. Podobnie jak 
poprzednie powieści, także Inner Circle przysporzyła wiele trudności krytykom. 
James Graham Ballard nazwał powieść „eksperymentalną”71, Richard Whitting-
ton-Egan, na łamach „Contemporary Review” pisał o „ciekawym połączeniu 
science fiction i mocno uwypuklonej alegorii”72, a krytyk „The Times Saturday 
Review” określił powieść jako „wyzywająco oryginalną podróż przez meandry 
psychologii, mitu i science fiction”73. Natomiast „The Times” uznał dwie powie-
ści – Such autorstwa Christine Brooke-Rose oraz Inner Circle Jerzego Peterkie-
wicza – za angielską odpowiedź na francuską nouveau roman74. 

W 1968 roku pojawiło się i szybko zniknęło z półek księgarskich drugie wyda-
nie Inner Circle. Maria Danilewiczowa ubolewała, że powieść ta została pominię-
ta przez recenzentów, ze szkodą dla czytelników i autora75. Pietrkiewicz uznawał 
bowiem Inner Circle, ze względu na oryginalną kompozycję76, za swój najdosko-
nalszy utwór prozatorski. 
   

67 F. Śmieja, Pół tuzina Pietrkiewicza, „Kontynenty”, 1963, nr 60, s. 18. 
68 J. Peterkiewicz, Inner Circle, London: Macmillan, 1966. Wyd. pol.: J. Pietrkiewicz, Wewnętrzne 

koło, przeł. A.H. Moskalowa, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988. 
69 Oryg.: „I don’t believe a better book was published in 1966”. D. Barber, Man’s Loss of God, 

„Tribune”, 13.01.1967; zbiory AE UMK. 
70 Oryg.: „A strange and compelling work by a gifted writer.” [Brak nazwiska autora] „The Times 

Saturday Review”, 12.10.1968; zbiory AE UMK. 
71 J.G. Ballard, Circles and squares, „Guardian”, 2.10.1966; zbiory AE UMK. 
72 Oryg.: „A curious blend of science fiction and strongly underpinned allegory”. R. Whittington-

-Egan, Squaring the circle, „Contemporary Review”, 11.1966; zbiory AE UMK. 
73 [brak nazwiska autora] „The Times Saturday Review”, 12.10.1968; zbiory AE UMK. 
74 Oryg.: „Two inventive novels, the only English answers to the nouveau roman, were respectively 

Christine Brooke-Rose’s Such (…) and Jerzy Peterkiewicz’s Inner Circle”. [Brak nazwiska autora] 
Fiction and poetry of 1966, „The Times”, 26.12.1966; zbiory AE UMK. 

75 M. Danilewiczowa, „…sam sobie robi koło i sam się w nie wplata. Inner Circle – 7-a angielska 
powieść Jerzego Pietrkiewicza”, „Wiadomości” (Londyn), 1969, nr 3. 

76 Książka składa się z trzech odrębnych części: Powierzchnia (Surface), Podziemie (Underground) 
i Niebo (Sky), przeplatanych powtarzającymi się motywami. 
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Ostatnia z wydanych w Wielkiej Brytanii powieści Green Flows the Bile (Żółć 
płynie na zielono)77 spotkała się z nieprzychylnym przyjęciem krytyki. „Bezna-
miętna relacja skupiona na przyprawiających o mdłości szczegółach; powieść jest 
wyrazista, nieco zabawna i niepokojąco chłodna”78 – pisał recenzent „Birmin-
gham Evening Mail”. Rozczarowanie książką wyraziła także Sheila Savill, okre-
ślając ją jako „frywolną”79. 

„Pan Peterkiewicz nie jest konwencjonalnym pisarzem – określił autora krytyk 
»Knighley News« – Lubi szokować, a nawet zrażać czytelnika. Wystarczy spoj-
rzeć na tytuł tej książki”80. Zarówno tytuł, jak i zawarte w powieści szczegółowe 
opisy fizjologii człowieka poddanego operacji, odbiorcy uznali za słabe strony 
książki. Fabuła, ukazująca podróż podstarzałego komika do krajów Bloku 
Wschodniego, również nie doczekała się uznania. Być może zniechęcony tymi 
opiniami pisarz nie zdecydował się na wydanie kolejnych utworów w języku 
angielskim. 

Ostatnie powieści Jerzego Pietrkiewicza nie wzbudziły tak szerokiego zaintere-
sowania krytyki brytyjskiej, jak jego pierwsze cztery wydane w Wielkiej Brytanii 
książki. Na dwa największe atuty pisarstwa Pietrkiewicza – styl, w jakim cudzo-
ziemiec posługiwał się angielszczyzną i poetyckość jego prozy – wielokrotnie 
zwracano uwagę w recenzjach poprzednich powieści. 

Anthony Burgess, znany i ceniony pisarz, w książce The Novel Now z 1970 ro-
ku, tak pisał na temat angielskich powieści Jerzego Pietrkiewicza: 

wspomnieć należy o kilku pisarzach obcego pochodzenia, którzy osiągnąwszy szczyty we 
własnym języku, z powodzeniem zaczęli pisać w języku angielskim. Joseph Conrad jest 
wielkim wzorem, ale współcześnie także inny Polak tworzy w stylu, jaki jest nieosiągalny dla 
pisarza wychowanego wyłącznie w tradycji angielskiej. (…) Arthur Koestler wiele lat temu 
wykazał, jak bardzo parafialny duch powieści angielskiej potrzebuje uzdrawiającego kontak-
tu z europejskimi umysłami; tacy pisarze, jak Peterkiewicz, powinni być docenieni81. 

   
77 J. Peterkiewicz, Green Flows the Bile, London: Michael Joseph, 1969. 
78 Oryg.: „Recounted with a dispassionate attention to nauseous detail, the novel is lucid, coldly 

amusing and uncomfortably clinical”. J.H., „Birmingham Evening Mail”, 7.03.1969; zbiory AE 
UMK. 

79 Oryg.: „I opened the book eagerly. My hopes were rudely shattered. To me the book seems slick 
and essentially frivolous.” S. Savoll, Lives of individuals in the Soviet Union, „Eastern Daily Press”, 
7.03.1969; zbiory AE UMK. 

80 Oryg.: „Mr. Peterkiewicz is no orthodox novelist. He likes to shock, even repulse his readres. 
Look at the title for the book for that”. „Keighley News”, 1.03.1969; zbiory AE UMK. 

81 Oryg.: „It is proper to end with a mention of some foreign novelists who, reared in their own lan-
guage, have adopted English as a literary tongue and done great things in it. Joseph Conrad is a great 
prototype here, but, in our own time, another Pole is doing things with English which would hardly be 
possible to a writer brought up solely in the English tradition. I mean Jerzy Peterkiewicz, whose 
Isolation opened a wider window on human sexuality than any English-born novelisthad yet dared to 
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W Wielkiej Brytanii Pietrkiewicz był wielokrotnie porównywany do Conrada, 
choć – zdaniem Bronisławy Bałutowej – w odróżnieniu od słynnego poprzednika 
„nie zintegrował się on w pełni z tradycją angielską” i pozostał „raczej Europej-
czykiem silnie zakorzenionym w polskości”82. Angielscy krytycy i badacze litera-
tury uznawali Pietrkiewicza za pisarza brytyjskiego, zawsze jednak podkreślając 
jego polskie pochodzenie. Angielskie powieści Pietrkiewicza wzbudziły szerokie 
zainteresowanie odbiorców i pomimo że nie zyskały popularności równej dzie-
łom Józefa Korzeniowskiego, autor The Knotted Cord pozostał jedynym polskim 
pisarzem emigracyjnym, który zasłużył na miano „następcy Conrada”. 

 
A N O T H E R  C O N R A D ?  T H E  R E C E P T I O N  O F  E N G L I S H  N O V E L S   

B Y  J E R Z Y  P I E T R K I E W I C Z  I N  G R E A T  B R I T A I N .  

The aim of the article is to overwiev the reception of English novels by Jerzy Pietrkiewicz published 
in Great Britain in the 50s. and 60s. of the XX century: from his books based on autobiographical 
themes, describing the reality of Polish pre-war village – like The Knotted Cord (1953) and That 
Angel Burning at my Left Side (1963), through the satire on the circles of Polish immigrants in London 
– Future to Let (1958), to the novels inspired by the English literary tradition: Isolation (1959), The 
Quick and the Dead (1961), Inner Circle (1966), Green Flows the Bile (1969). 
Another aspect of this paper is also presentation of the novelist – Jerzy Pietrkiewicz – whom British 
critics regarded as the successor of Joseph Conrad. One of the important features of Pietrkiewicz’s 
writing is also the influence of the French nouveau roman. 

Katarzyna Cieplińska – zatrudniona w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego w Olsztynie. 
Zainteresowania: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i translatoryka. Współpracuje jako tłumaczka 
z kwartalnikiem naukowym „Szkice Humanistyczne”. Obecnie przygotowuje, pod kierunkiem prof. 
UWM, dr hab. Beaty Tarnowskiej, rozprawę doktorską na temat Angielskie powieści Jerzego Pietr-
kiewicza – dwukulturowość w literaturze. Publikowała m.in. w: „Szkicach Humanistycznych”, „Fra-
zie” i w „The Sarmatian Review”. 

   
do. (…) Arthur Koestler showed, many years ago, how desperately the parochial spirit of the English 
novel needed a salutary contact with the European mind; writers like Peterkiewicz should be cher-
ished”. A. Burgess, The Novel Now…, s. 165.  

82 B. Bałutowa, Powieść angielska XX wieku, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1983, s. 270. 
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RE C E P C J A  U T W O R Ó W  TA D E U S Z A  RÓŻE W I C Z A   
W  RU M U N I I  

 

MAŁO KTO WIE DZISIAJ W RUMUNII, KIM JEST TADEUSZ RÓŻEWICZ. POLSKI POETA,  
dramaturg, prozaik, jeden z najwybitniejszych pisarzy współczesnych, jest obec-
nie prawie nieznany w Rumunii, gdzie jednak dość dawno temu, pod koniec lat 
50., echa jego twórczości było słychać przez kilkanaście lat. Później, z mniej lub 
bardziej obiektywnych powodów, informacje o tym pisarzu zniknęły całkowicie. 

Najbardziej szczegółowe informacje dotyczące odbioru twórczości i osoby au-
tora Czerwonej rękawiczki w Rumunii, a dokładniej w okresie 1958–1972, prze-
kazuje rękopis pracy doktorskiej Polaka, Jana Zawory1. Na czternastu stronach 
podrozdziału zatytułowanego Tadeusz Różewicz, Zawora przedstawia portret 
psychologiczny i literacki „jednego z najbardziej znanych w Rumunii współcze-
snych pisarzy polskich (…), osobowości złożonej: poety, eseisty, satyryka, ale 
również reżysera i scenarzysty filmowego”2. Zaczynając od pierwszego wspo-
mnienia o Tadeuszu Różewiczu w prasie literackiej tamtego okresu – datowanego 
jeszcze na 1958 rok – w „Gazeta literară”, autor śledzi uważnie wydania tłuma-
czeń liryki Różewicza, jak i artykuły napisane przez rumuńskich znawców dzieła 
poetyckiego i dramatycznego polskiego pisarza, z którego wyłania się obraz 
twórcy oryginalnej poetyki. Okres czternastu lat opisany przez Zaworę przedsta-
wia dla historyka odbioru twórczości Różewicza w Rumunii czas szczytowej 
sławy pisarza: jego nazwisko, tłumaczenia poezji (przewaga), ale i dramatów 
(Świadkowie czy Nasza mała stabilizacja) goszczą często na łamach rumuńskiej 
prasy literackiej3. Pierwszy tomik poezji Tadeusza Różewicza, przełożony 
   

1 J. Zawora, Literatura polonă în România după al II-lea război mondial (1945–1972), manuscrisul 
tezei de doctorat, conducător: prof. dr. I.C. Chiţimia, Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1974.  

2 Tamże, s. 296–310. 
3 J. Zawora śledził odbiór twórczości Różewicza w rumuńskiej prasie literackiej: „Gazeta literară”, 

„România literară”, „Luceafărul”, „Tribuna”, „Viaţa literară”, „Steaua”, „Secolul 20”. 
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w całości na język rumuński (przez Tomę G. Maiorescu) to Şesul (Równina), 
opublikowany całościowo w „Gazeta literară” 15 maja 19584, po którym następu-
ją inne tłumaczenia poezji polskiego poety, opublikowane w różnych czasopi-
smach kulturalnych i literackich z całego kraju. Zawora zauważa, że próby tłu-
maczeń poezji Różewicza na język rumuński w większości „nie są pozbawione 
błędów lub wad”, usprawiedliwianych w opinii autora, wyraźną łatwością warsz-
tatu twórczego polskiego pisarza, który kryje w rzeczywistości wiele „tajemnic” 
i pułapek5. 

Pierwsze analizy krytyczne twórczości Tadeusza Różewicza, a jednocześnie 
próba syntezy jego warsztatu spod znaku nowej szkoły poetyckiej należą do tłu-
maczki Rodiki Ciocan-Ivănescu. Zostały one opublikowane pod tytułem Un poet 
filistin: Tadeusz Różewicz (Poeta-filistyn: Tadeusz Różewicz) w czasopiśmie 
„Secolul 20” w roku 19636. Również tej tłumaczce zawdzięczamy ukazanie się 
w tym samym czasopiśmie (w 1965 roku) obszernego studium poświęconego 
dramaturgii Różewicza, zatytułowanego O piesă recentă a lui Tadeusz Różewicz 
(Nowa sztuka Tadeusza Różewicza), a opierającego się głównie na sztukach Mar-
torii (Świadkowie), A plecat de acasă (Wyszedł z domu) i Cartoteca (Kartoteka)7. 
Zawora uważa rok 1966 za kluczowy dla recepcji Tadeusza Różewicza w Rumu-
nii zarówno dzięki częstotliwości ukazywania się tłumaczeń liryki i dramaturgii 
(mowa m.in. o sztuce Martorii, w tłumaczeniu Rodiki Ciocan-Ivănescu8) w ów-
czesnej prasie kulturalnej, jak i artykułom krytycznym, wśród których można 
wymienić następujące: Note despre dramaturgia poloneză (Obserwacje nt. pol-
skiej dramaturgii)9, Tadeusz Różewicz Iona Petrică10, Tadeusz Różewicz în căuta-
rea echilibrului literar (Tadeusz Różewicz w poszukiwaniu równowagi literackiej) 
Iona C. Chiţimia11 oraz – publikowane pod nierozszyfrowanym pseudonimem 
„Labirynt” – teksty: Teatrul inconsecvenţei (Teatr niekonsekwencji), krótki arty-
kuł odnoszący się do sztuki Akt przerywany, opublikowany w „România lite-
rară”12, oraz zdawkowa informacja o Moartea în decoruri vechi (Śmierci w sta-
rych dekoracjach) zawarta w tym samym numerze czasopisma, w rubryce „Co 
nowego w polskiej literaturze”13. 
   

4 J. Zawora, Literatura polonă în România…, s. 296–310. 
5 Tamże. 
6 Tamże. 
7 Tamże. 
8 T. Różewicz, Martorii, przeł. R. Ciocan-Ivănescu, „Secolul 20” 1966, nr 1. 
9 I. Petrică, Note despre dramaturgia poloneză, „Secolul 20”, 1966, nr 1, s. 156–160. 
10 I. Petrică, Tadeusz Różewicz, „Luceafărul”, 1966, nr 24, s. 6. 
11 I.C. Chiţimia, Tadeusz Różewicz în căutarea echilibrului literar, „România literară”, 1970, nr 32, 

s. 20.  
12 Labirint, Teatrul inconsecvenţei, „România literară” 1971, nr 6, s. 21. 
13 Powyższe informacje podaję za: I. Petrică, Tadeusz Różewicz… 
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Informacje przekazane przez Zaworę dotyczące odbioru twórczości Tadeusza 
Różewicza w Rumunii kończą się na roku 1972 krótkim odniesieniem do tomiku 
Poezii (Poezje, 1973), który nie stanowi jednak przedmiotu analizy, a zostaje 
wymieniony jedynie w celu informacyjnym. Podsumowując swój wywód anali-
tyczny, badacz z Polski podkreśla popularność, jaką cieszy się autor Kartoteki 
w Rumunii, gdzie dał się poznać nie tylko jako twórca liryczny i dramatyczny, 
lecz również dzięki komentarzom krytycznym. Niestety, począwszy od roku 1973 
częstotliwość ukazywania się dzieł Różewicza w rumuńskiej prasie literackiej 
niewytłumaczalnie maleje (najprawdopodobniej pod presją cenzury komuni-
stycznej, która obejmuje wszystkie przekłady z literatur obcych), przybierając 
charakter raczej okazjonalny. Wymieńmy kilka skromnych wzmianek w czasopi-
smach literackich: „Secolul 20”14, „România literară”15, „Luceafărul”16. Kilka 
nowszych – ale nie najnowszych – przekładów z liryki pisarza polskiego ukazało 
się na stronach prestiżowego czasopisma literackiego „Lettre Internationale”, 
wszystkie w tłumaczeniu Nicolae Mareşa17. 

W roku 1973 ukazuje się nakładem wydawnictwa Junimea tomik wierszy Ró-
żewicza opatrzony schematycznym wstępem przez wspomnianego tłumacza, 
który również przełożył i wybrał liryki. Zasługą Mareşa jest niewątpliwie stwo-
rzenie pierwszej systematycznej próby przedstawienia czytelnikom rumuńskim 
Tadeusza Różewicza (obecnego, jak już wspomniałam, od piętnastu lat w lokal-
nej prasie specjalistycznej i w tłumaczeniach porozrzucanych po różnych perio-
dykach), który w tamtych czasach miał już zapewnioną pozycję w szeregach 
„klasyków polskiej literatury”. Ogólnie rzecz biorąc, w tomiku czuć wyraźne 
braki w warsztacie tłumacza, który nie zgłębił oryginału jak należało. Większość 
wierszy czytanych po raz pierwszy brzmi dobrze, ale daleko im do walorów tekstów 
oryginalnych. Jedenaście lat później, w 1984 roku, Mareş proponuje wznowienie 
tego tomu w wersji poszerzonej, która ma być prawdopodobnie i ulepszona. 
   

14 Np.: W „Secolul 20” 1975, nr 5–6, s. 143–149, opublikowano osiem wierszy Różewicza (Naşte-
rea unui nou poem, Încearcă, Poveste despre femeile bătrâne, Moartea micului burghez, Nimic, În 
teatrul umbrelor, Mărturisire i Jocuri) w tłum. I. Harasimowicz; w tym samym numerze, na s. 150–
151 możemy przeczytać Note la poetica lui Tadeusz Różewicz autorstwa Ş.A. Doinaşa. 

15 Np. w „România Literară” 1980, nr 30, na s. 23, w rubryce „Poeţi din R.P. Polonă” ukazuje się 
tłumaczenie liryku Poetica podpisane przez N. Mareşa; w „România literară” z 1986 r, w numerze 39, 
na s. 22 ukazał się artykuł pod tytułem Adevăratul debut al lui Tadeusz Różewicz, w którym dowiadu-
jemy się o wydaniu w Polsce debiutanckiego tomiku pisarza Echa leśne (tytuł po rumuńsku: Ecourile 
pădurii); w „România literară” z 1987, nr 28, w rubryce „Lirică din R.P. Polonă” można przeczytać 
utwór Różewicza bez tytułu w tłumaczeniu N. Mareş. 

16 Np. w „Luceafărul” 1987, nr 28, s. 8, w rubryce „Poeţi polonezi” możemy przeczytać dwa utwo-
ry T. Różewicza: Îndepărtarea poverii i Vocea anonimului w tłumaczeniu N. Mareşa. 

17 Odnosimy się do utworów: Am supravieţuit, opublikowanego w „Păcatul” 1997, nr 17 oraz w nr 
30 z 2000 r., a także do În memoria lui Konstanty Puzyna, Poarta, Vaporul stafie, Lecţie pentru acasă 
i Acum, opatrzonych kilkoma linijkami bibliograficznymi, w nr 46 z r. 2003. 
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W ten sposób pojawia się Nelinişte (Niepokój, wydany przez Minervę), opatrzony 
trochę szerszą przedmową niż pierwszy wybór oraz pożyteczną tablicą chronolo-
giczną. Do poezji wydanych w 1973 roku tłumacz, który większość z nich stara 
się przełożyć na nowo, dodaje i inne, nowe, tworząc całość złożoną ze stu dzie-
więćdziesięciu dziewięciu emblematycznych wierszy, a na końcu tomiku załącza 
tłumaczenie debiutanckiej sztuki pisarza – Cartoteca, która – według moich in-
formacji – nie była grana na scenach teatrów rumuńskich. Natomiast w 2008 r. 
dramat ten przyciągnął uwagę młodego absolwenta reżyserii, który wystawił ją 
w ramach obrony pracy dyplomowej. 

Niestety, „rumuńska wersja tomiku Nelinişte autorstwa wielkiego miłośnika 
polskiej poezji, który za pomocą skromnych możliwości, jakimi dysponuje, stara 
się ją przedstawić publiczności w Rumunii” – jak dyplomatycznie zauważa Stan 
Velea w swojej książce Literatura polonă în România (Literatura polska w Ru-
munii)18 – powinna być nie tylko wzbogacona ilościowo, ale również jakościowo. 
Nicolae Mareş wprowadził kilka mniej lub bardziej istotnych zmian, które jednak 
w ogólnym odbiorze nie sprawiają, by wspomniany tomik stał się „zauważal-
nym”19 wydarzeniem wydawniczym. Po dokładniejszym wczytaniu się i porów-
naniu tłumaczeń z oryginałem, zauważamy asymetrię, cięcia polegające na 
opuszczaniu pewnych słów a nawet całych wersów (sic!). Jeszcze bardziej kary-
godny jest fakt, że tłumacz wprowadza do tekstu oryginalnego dodatkowe słowa, 
rażąco modyfikując w ten sposób napisane już utwory. Praca tłumacza może 
często być niewdzięczna, bez wątpienia przede wszystkim sens jest tym, co po-
winno być oddane, ale ulepszanie na siłę oryginału nie wydaje się dobrym roz-
wiązaniem. 

Pochwalić należy tłumaczenie liryków Różewicza na rumuński przez Irenę Ha-
rasimowicz, która wydała w 1976 tomik w wydawnictwie Albatros, pod tytułem 
Cele mai frumoase poezii (Najpiękniejsze utwory)20. Tomik ten bez wątpienia 
wart jest uwagi i może być czytany z dużą dozą przyjemności. 

W roku 1976 ukazuje się tomik polskich nowel współczesnych przetłumaczo-
nych, wybranych, opatrzonych wstępem i przedstawionych przez niezrównaną 
Olgę Zaicik, „noszący tytuł noweli otwierającej tomik”, jak uściśla tłumaczka. 
Banchetul (Bankiet) zawiera między innymi wysokiej jakości twórczość polskich 
pisarzy współczesnych i opowiadanie Vizită la muzeu (Wycieczka do muzeum) 
Tadeusza Różewicza21. 
   

18 S. Velea, Literatura polonă în România. Receptarea unei mari literaturi, Bucureşti: Editura Saecu-
lum I.O., 2001, s. 362. 

19 Tamże, s. 363. 
20 T. Różewicz, Cele mai frumoase poezii, trad. de: I. Harasimowicz, Bucureşti: Albatros, 1976. 
21 Banchetul. Nuvele poloneze contemporane, ed. O. Zaicik, Bucureşti: Editura Biblioteca Pentru 

Toţi, 1976, s. 183–194. 
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Z żalem zauważamy, że pisarz pokroju Różewicza jest słabo obecny na rynku 
rumuńskim jako prozator i dramaturg. Za wyjątkiem opowiadania, o którym była 
mowa, dwóch sztuk teatralnych (Kartoteka i Świadkowie22, jeżeli nie liczyć roz-
praw teoretycznych o teatrze Różewicza autorstwa Petrică i Ciocan-Ivănescu) 
i trzech tomików poezji, do których należy jeszcze dodać, również według wybo-
ru i w tłumaczeniu Mareşa, zbiór opatrzony wstępem przez Iona Petricę i noszący 
tytuł Zece poeţi polonezi contemporani (Dziesięciu poetów współczesnych)23 oraz 
małą antologię Lirică poloneză (Liryka polska)24 w przekładzie i wyborze Valeriu 
Butulescu, autor Kartoteki nie był tłumaczony w Rumunii na większą skalę, mi-
mo że echa jego twórczego warsztatu zostały przyjęte pozytywnie przez pisarzy 
rumuńskich. Ştefan Augustin Doinaş25 zauważył w wierszach polskiego kolegi: 

postjęzyk, który naznacza wyrażone doświadczenie kulturalne, liryzm napisany po i przeciw 
całej poezji, zrealizowany wysiłkiem oczyszczenia ekspresji, odmową retoryki, prawdziwą 
ascezą języka. Wybór wyrazów bardzo skąpy, podkreśla wartość ich ekspresyjności. To, co 
się zachowuje, to jakby twarde, rogate elementy, niewzruszone szkielety słowne, które prze-
trwały wszystkie nawałnice, podczas gdy cała retoryka tradycyjna zgniła. Wielkie białe prze-
strzenie wynikają ze świadomego usunięcia ojczyzny, w której funkcjonuje sugestia26. 

Pomijając przesadnie pompatyczny styl, nie można nie zauważyć pozytywnego 
wydźwięku tej recenzji. Z kolei Adrian Popescu27 w roku 1974, po ukazaniu się 
pierwszego zbioru polskiego poety w języku rumuńskim, zauważa że 

traktowanie Różewicza jako poety naiwnego, o mniej lub bardziej ewidentnych cechach idyl-
lizmu i sylwicznego pogaństwa jest z pewnością błędne… Jego „naturystyczne” wiersze to    

22 Najwyraźniej jedyne sztuki przetłumaczone i znane w Rumunii. W Internecie znalazłam 
wzmiankę o przedstawieniu według dramatu Różewicza, Jocul întrerupt, którego premiera miała 
miejsce 5 marca 1999 w Teatrze z Timiszoary, z udziałem aktorów: Boris Gaza, Beatrice Braunstein 
i Carmen Birk. Jednak Różewicz zdaje się ogólnie nieznany rumuńskim scenom. Informacja znalezio-
na na www.infotim.ro [dostęp: 28.12.2011]. 

23 Zece poeţi polonezi contemporani, sel. i trad. de N. Mareş, pref. de I. Petrica, Bucureşti: Univers, 1978. 
24 Lirică poloneză, sel. i trad. de V. Butulescu, Petroşani: Editura Fundaţiei „I.D. Sîrbu”, 1966. 

Tłumacz antologii wspomina na okładce czwartego tomu, że „te wiersze, w większości, były już 
publikowane na łamach prestiżowych wydawnictw, tj.: »România literară«, »Luceafărul«, »SLAST«, 
»Vatra«, »Orizont«, »Ateneu«, »Cronica«, »Ramuri« itd.”. 

25 Ştefan Popa (pseudonim Ştefan Augustin Doinaş, 1922–2002) był rumuńskim poetą neoklasycy-
stycznym, eseistą i tłumaczem. 

26 Oryg.: „un post-limbaj care marchează o experienţă culturală exprimată, un lirism scris după şi 
împotriva unei întregi poezii limbute, realizat printr-un efort de epurare a expresiei, de refuz al retori-
cii, adevărată asceză a limbii. Selecţia extrem de zgârcită a cuvintelor, pune în valoare expresivitatea 
lor. Ceea ce se păstrează sunt, parcă, elementele cornoase, dure, inalterabile, scheletul verbal care 
a rezistat la toate intemperiile, în timp ce o întreagă retorică tradiţională a putrezit. Marile spaţii albe 
sunt rezultante ale unei eliminări voite, patrii în care funcţionează sugestia”. Ş.A. Doinaş, Note la 
poetica lui Różewicz, prefaţă la: T. Różewicz, Cele mai frumoase poezii…, s. 5–9.  

27 Adrian Popescu (ur. 1947) jest rumuńskim poetą współczesnym, prozaikiem i eseistą. 
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dość skomplikowane, medytacyjne reakcje, a nie proste akwarele emotywne lub herbariusze 
impresji na wolnym powietrzu28. 

Mimo że przytoczony komentarz w zasadzie nie ma wartości merytorycznej, 
zasługują na uznanie jego oryginalne połączenia leksykalne: „pogaństwo syl-
wiczne”, „utwór naturystyczny”, „emotywne akwarele” lub „herbariusze impresji 
na wolnym powietrzu”. 

Autorem wyjątkowo dogłębnego i wartościowego komentarza na temat twór-
czości dramatycznej Różewicza jest Ion Petrică, który w 1994 opublikował pracę 
Tadeusz Różewicz şi Sławomir Mrożek sau Teatrul negaţiei (Tadeusz Różewicz 
i Sławomir Mrożek lub teatr negacji) w Studii polono-române29. Autor przedsta-
wia tu szczegółową, lecz bardzo intuicyjną introspekcję dramaturgii Różewicza, 
którą sytuuje pod znakiem negacji. Dzięki tej kompetentnej analizie dowiadujemy 
się, co jeszcze napisał Różewicz w czasach, gdy utrzymywał stosunki z literatami 
z Rumunii30. Bardzo ciekawy wydaje się fakt, że Tadeusz Różewicz wpłynął na 
przetłumaczenie na język polski trzech wierszy rumuńskich napisanych przez 
Ştefana Augustina Doinaşa, Constanţę Buzea i Geo Dumitrescu oraz tych zawartych 
w Antologii poezji rumuńskiej31, która ukazała się w 1989 roku w Warszawie. 

Szersza jest egzegeza całej twórczości Tadeusza Różewicza, umieszczona 
w dziele Istoria literaturii polone (Historia literatury polskiej)32. Na pięćdziesię-
ciu stronach autor analizuje życie i twórczość polskiego pisarza, rozpoczynając 
od krótkiego, ale kluczowego Curriculum biobibliografic, jak je tytułuje, aż do 
dopracowanej prezentacji twórczości Różewicza podzielonej na wąsko rozgrani-
czone rodzaje literackie: Monolog antipoetic despre sine şi „Nimic” (Monolog 
antypoetycki o sobie i „Nic”) z podrozdziałami: 

1. Refuzul modelelor tiranice; poetica banalităţii anonime (Odmowa modeli 
tyrańskich; poetyka anonimowej banalności); 

2. Armături filosofice şi moraliste consacrate liricii (Komentarze filozoficzne 
i moralistyczne poświęcone liryce); 

   
28 Oryg.: „A-l considera pe Różewicz drept un poet nativ, cu note mai mult sau mai puţin evidente 

de idilism şi păgânism silvan, este desigur eronat… Poemele sale »naturiste« sunt nişte reacţii destul 
de complicate, meditative, nu simple acuarele emotive sau ierbare de impresii în aer liber”. 
A. Popescu, Tadeusz Różewicz. Poezii, „România Literară”, 1974, nr 31. 

29 I. Petrică, Studii polono-române, Bucureşti: Editura Universitatii Bucureşti, 1994. 
30 W tomiku Przygotowanie do wieczoru autorskiego (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawni-

czy, 1977) Różewicz wspomina międzynarodowe poetyckie kółko literackie, gdzie miał okazję po-
znać rumuńskiego poetę Marina Sorescu. 

31 Chodzi dokładnie o wiersze Wolność zabijania Geo Dumitrescu; Poemat Şt. A. Doinaş i Poezja 
jest snem, Constanţa Buzea, w: Antologia poezji rumuńskiej, Warszawa: Państwowy Instytut Wydaw-
niczy, 1989, s. 336, 349, 532. 

32 S. Velea, Istoria literaturii polone, vol. 3, Bucureşti: Editura Medro, 1995. 
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3. Punţi de legătură; Proză scurtă (Punkty styczności; Proza krótka) – obser-
wacje krytyczne na marginesie zbiorów opowiadań Różewicza; 

4. Teatrul realist-poetic (Teatr realistyczno-poetycki), rozdział poświęcony te-
atrowi Różewicza, w którym, jak sugeruje tytuł, autor umieszcza twórczość 
dramatyczną pisarza w tej samej konwencji teatru poetycko-realistycznego, 
zaproponowanej przez samego Różewicza. 

Jednak – podobnie jak Martin Esslin, który umieścił Różewicza obok Mrożka 
w rzędzie dramaturgów teatru absurdu – Stan Velea widzi w autorze Niepokoju 
przedstawiciela tego nurtu. 

Po długiej przerwie, kiedy w prasie i na rumuńskim rynku książki od dawna nie 
ukazała się żadna wzmianka o twórczości lub osobie Tadeusza Różewicza (mimo 
że w Polsce i na planie międzynarodowym pisarz nieustająco odnosił sukcesy), 
znowu Stan Velea zwraca „skrótowo” (z powodu syntetycznego charakteru pra-
cy) uwagę na tego twórcę w swoim ostatnim tomie Literatury polskiej w Rumunii 
(Literatura polonă în România)33. W oddzielnym rozdziale poświęconym współcze-
snej liryce autor wspomina Tadeusza Różewicza w obserwacjach poświęconych 
polskiej współczesnej poezji i teatrowi. Również o Tadeuszu Różewiczu opowiada 
skrótowo Stan Velea w kompendium Siluete literare din ţara Vistulei (Sylwetki lite-
rackie z Nadwiślańskiego Kraju)34, wskazując jednak w bibliografii tłumaczeń twór-
czości Różewicza tylko trzy tomy poezji – w przekładach Mareşa i Harasimowicz. 

Inną niespodziankę stanowi lakoniczna wzmianka o Tadeuszu Różewiczu jako 
„młodzieńcu, który ośmiesza burżujską mentalność (w: Świadkowie) poprzez 
wykorzystanie formuły teatru realistyczno-poetyckiego”, która ukazała się 
w zbiorze Ovidiu Drâmba dedykowanym teatrowi uniwersalnemu, zatytułowa-
nym Istoria teatrului universal (Historia teatru uniwersalnego), a dokładniej 
w rozdziale poświęconym dramaturgom współczesnym35, jest to reedycja książki, 
niestety, nie została ona w żaden sposób zaktualizowana – przecież „nasz młody 
Różewicz” cieszy się obecnie pięknym wiekiem – ma dziewięćdziesiąt lat… 

Zaskoczeniem było dla mnie odkrycie Tadeusza Różewicza w komentarzach 
młodego, dwudziestosiedmioletniego poety, Claudiu Komartina, umieszczonych 
na jego blogu zatytułowanym „wszystkie rzeczy, jakie robię i w jakie wierzę”36. 
Po krótkiej notatce biograficznej, w której Tadeusz Różewicz jest przedstawiony 
tylko jako „jeden z polskich poetów klasycznych XX wieku (obok Czesława 
Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta)” oraz „jeden z ostatnich    

33 S. Velea, Literatura polonă în România. Receptarea unei mari literaturi, Bucureşti: Editura 
Saeculum I.O., 2001. 

34 S. Velea, Siluete literare din ţara Vistulei, Bucureşti: Editura Pegasus Press, 2004, s. 462–470. 
35 O. Drâmba, Istoria teatrului universal, Bucureşti: Editura Saeculum I.O., 2000. Chodzi 

o rozdział pt. Alţi dramaturgi contemporani, tamże, s. 298–303. 
36 Oryg.: „toate lucrurile pe care le fac şi în care cred”, http://unanotimpinberceni.blogspot.com, 

[dostęp: 29.12.2011]. 
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żyjących wielkich europejskich modernistów” i jako „jeden z autorów troszczą-
cych się o ciągłe odnawianie środków ekspresji”37, Claudiu Komartin umieszcza 
na blogu pięć utworów Tadeusza Różewicza we własnym tłumaczeniu (Ocalony 
– Supravieţuitorul, Kto jest poetą – Cine este poet, Nowy człowiek – Omul nou, 
Wiersz – Poem, Wśród wielu zajęć – Printre multiplele îndeletniciri). Pozostawia-
jąc na boku pewne uwagi natury leksykalnej, ogólnie tłumaczenia są udane, jak 
również wybór wierszy Różewicza – zwłaszcza dwa pierwsze stanowią manifesty 
poetyckie i są kluczowe dla liryki polskiego twórcy. 

Jedyna monografia w języku rumuńskim, poświęcona twórczości dramatycz-
nej autora Kartoteki (mojego autorstwa), pojawiła się w 2008 w wydawnictwie 
Paidea pod tytułem Teatrul lui Tadeusz Różewicz (Teatr Tadeusza Różewi-
cza)38. Napisana jako praca doktorska, monografia zawiera siedem rozdziałów 
oraz tabelę chronologiczną życia i twórczości pisarza. Pierwszy rozdział 
w całości poświęcony jest liryce polskiego pisarza i zatytułowany Drumul lui 
Tadeusza Różewicza de la poezie la teatru (Droga Tadeusza Różewicza od 
poezji do teatru) i wyznacza współrzędne historyczno-kulturowe debiutu 
i twórczości pisarza, opierając się na osi prezentującej globalnie jego twórczość 
literacką dla lepszego i dokładniejszego zrozumienia jego dramaturgii. Stwier-
dziłam w tym rozdziale, przytaczając też głosy inny39, że droga Tadeusza 
Różewicza do teatru rodzi się z poezji. Omawianie twórczości dramatycznej 
Różewicza, przy jednoczesnym pomijaniu poezji, jest właściwie niemożliwe 
lub może doprowadzić do błędnych interpretacji. Następne rozdziały stanowią 
zarówno analizę dramaturgii pisarza w perspektywie konwencji teatralnych, 
które Różewicz starał się przekroczyć, uważając za przestarzałe, jak i przełoże-
nie dyskursu teoretycznego na margines teatru Tadeusza Różewicza w konkret-
nym planie studium przypadku skomponowanego z prób analizy tekstualnej 
tematów, motywów i fenomenów społecznych, które Różewicz podaje do dys-
kusji, niektóre z nich zapożyczone z poezji lub zainspirowane przez bezpośred-
nią rzeczywistość. 

Współcześnie samotnik i samouk (jak lubi się nazywać), Tadeusz Różewicz 
jest obecny w Rumunii, tak jak zademonstrowałam – bardziej jako poeta, a mniej 
lub prawie wcale w charakterze dramaturga czy prozaika. Jest to pisarz o promie-
niującej osobowości artystycznej, który od ponad sześćdziesięciu lat, czyli od 
   

37 Oryg. „unul dintre poeţii polonezi clasici ai secolului XX (alături de Czeslaw Milosz, Wyslawa 
Szymborska şi Zbigniew Herbert, (…) unul dintre ultimii mari modernişti europeni în viaţă, (…) unul 
dintre autorii preocupaţi de reînnoirea continuă a mijloacelor de expresie”; tamże. 

38 C. Godun, Teatrul lui Tadeusz Różewicz, Bucureşti: Editura Paidea, 2008. 
39 Por. opinie takich krytyków, jak: Kazimierz Wyka, Stanisław Burkot, Halina Filipowicz. Zob. 

m.in.: K. Wyka, Różewicz parokrotnie, oprac. M. Wyka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawni-
czy, 1977; S. Burkot, Tadeusz Różewicz, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987; 
H. Filipowicz, A Laboratory of Impure Forms… 
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momentu swojego debiutu, jest obecny w polskim i międzynarodowym życiu 
literackim, dając się poznać jako wyjątkowo wartościowy punkt odniesienia, błysko-
tliwy umysł i wiecznie żywy duch, twórca wciąż wyprzedzający swoje czasy. 

Różewiczowi, wizjonerowi i nowatorskiemu twórcy, który przeciwstawia się kon-
wencjom, tradycji i przestarzałym formom, zawdzięczamy przeniknięcie do języka 
użytkowego dobrze znanego wyrażenia o zabarwieniu ironicznym – „nasza mała 
stabilizacja”, które symbolizuje brak własnych przekonań i opinii, rezygnację z obro-
ny własnej godności na rzecz poniżania się dla dobra materialnego i wygody. 

W wieku dziewięćdziesięciu lat, żyjąc z dala od ludzi, od głośnych manifestacji 
kulturalnych, bez wygód nowoczesnej techniki (prywatnego samochodu, komór-
ki, faksu, komputera czy adresu e-mail40) Różewicz nadal tworzy wiersze z tą 
samą energią i pasją41, w których daje głos swoim bezpośrednim i prawdziwym 
wyrażeniom, w stylu, który stał się dla niego tak osobisty. 

Nie możemy dzisiaj mówić o literaturze polskiej bez wymienienia Tadeusza 
Różewicza, pod wieloma względami nowatora sztuki poetyckiej, języka liryki 
oraz dramaturgii. Kontestowany i ceniony z tą samą siłą42, zawsze aktywny 
i bardzo dokładny w swoich wypowiedziach na temat współczesnego społeczeństwa 
polskiego i na temat zagrożeń, jakie ciążą nad człowiekiem (po)nowoczesnym, zagu-
bionym w świecie pseudowalorów; ten „książę poezji” polskiej, „poeta kultury”43, 
„kronikarz XX wieku” (etykieta obrana przez pisarza przy okazji promocji zbioru 
Recycling w Anglii) jest zawsze w centrum życia i literatury, tworząc poezję po 
Oświęcimiu i mając ciągle wiele do powiedzenia w polskiej liryce i nie tylko, 
wypowiadając – tak jak nas przyzwyczaił – „surowe i niepopularne prawdy”44, 
które muszą jednak zostać wypowiedziane. 
   

40 Zob. A. Żebrowska, Poeta zapozna Targeta, „Gazeta Wyborcza” [dod. „Duży Format”] z dn. 
19.12.2005. 

41 Ostatnie tomiki poezji, które ukazały się w latach 2001–2011, to: Nożyk profesora (2001), Szara 
strefa (2002), Wyjście (2004), Uśmiechy (1955, 2005), Kup kota w worku (2008). 

42 Został wyróżniony wieloma nagrodami krajowymi i międzynarodowymi – jako pierwszy został 
uhonorowany „Silesiusem” – wrocławską nagrodą poetycką, która jest wyróżnieniem i promocją 
najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji, w 1999 r. laureatem Nagrody Literackiej im. Włady-
sława Reymonta, w 1996 otrzymał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla 
kultury narodowej”, w 1997 otrzymał Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie 
literatury, a w 2004 otrzymał nagrodę „Złotej Kuli”, przyznawaną przez Wrocławską Izbę Gospodar-
czą; jest też laureatem Nagrody Złotego Berła, którą przyznano mu 26 listopada 2006 r.; otrzymał 
również tytuł Doctor Honoris Causa wielu znaczących polskich uczelni (Uniwersytetu Wrocławskie-
go, 1991; Opolskiego i Śląskiego, 1999; Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 2000; Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2001; Uniwersytetu Gdańskiego, 2006; wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
2007; Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, 2009). 

43 M. Baranowska, „Sztuka – nić w labiryncie”. Poezja Tadeusza Różewicza, http://www.culture. 
pl/pl/culture/artykuly/es_poezja_rozewicza, [dostęp: 29.12.2011]. 

44 K. Kutz, Gniewać i zachwycać, rozm. przepr. R. Bubnicki, „Rzeczpospolita”, 5.05.1998, s. 3. 
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T H E  C R I T I C A L  R E C E P T I O N  O F  T A D E U S Z  R Ó Ż E W I C Z ’ S  

W O R K S  I N  R O M A N I A   

The influence of Tadeusz Różewicz – creator of an innovative poetics and dramaturgy – on modern 
Polish literature is simply impressive. Tadeusz Różewicz’s magnum opus have been translated into 
over 18 languages. This essay discusses the echoes of T. Różewicz’s literary works in Romania, 
where, from the moment his name was first mentioned in the literary press throughout translations and 
research studies on his literary works, the writer has been known for a long time rather as a poet than 
equally as a playwright. The outcome of this essay is quite simple: one cannot speak nowadays about 
modern Polish literature without mentioning Tadeusz Różewicz’s major contribution to the innovation 
of poetical art, as well as of lyrical language and dramaturgy. 

Dr Cristina Godun – adiunkt w Departamencie Języków Słowiańskich Wydziału Języków Obcych 
Uniwersytetu w Bukareszcie. Autorka monografii o dramacie Tadeusza Różewicza, Teatr Tadeusza 
Różewicza (Bukareszt 2008), Gramatyki języka polskiego. Fleksji imiennej (Bukareszt 2009) oraz 
Fonetyki i fonologii języka polskiego (Bukareszt 2010). Jej główne zainteresowania badawcze to: 
dramat współczesny, literatura faktu, antropologia, przekład. 
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RECEPCJA TWÓRCZOŚCI WITOLDA GOMBROWICZA NA LITWIE WIĄŻE SIĘ MIĘDZY  
innymi z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi odbioru w danym kraju całej 
literatury polskiej. Wymaga zastanowienia się nad warunkami, które decydują 
o jej charakterze. Zdaniem badaczy w określaniu roli literatury polskiej dla kultu-
ry litewskiej należy uwzględnić wiele czynników, przede wszystkim proces histo-
ryczno-kulturowy1. Wpływ literatury polskiej zmieniał się w zależności od ko-
niunktury historycznej, dominujących konwencji estetycznych, jak też idei gło-
szonych przez poszczególnych intelektualistów i pisarzy2. Przez długi czas na 
Litwie dominowała tendencja rozszerzania areału litewskiej literatury poprzez 
wciągnięcie do niego autorów polskojęzycznych, powiązanych z Litwą. W taki 
sposób następowało rozszerzenie horyzontów literatury narodowej3. 

Dziś literatura polska jest traktowana na równi z innymi literaturami obcymi. 
Należy zaznaczyć, że czytano ją na Litwie również w okresie sowieckim, gdyż 
była swego rodzaju oknem na świat. Jednak lektura ta była pozbawiona refleksji 
krytycznoliterackiej, stąd też dzisiaj podobny stan rzeczy wydaje się całkiem 
naturalny. Recepcję twórczości Witolda Gombrowicza potraktować należy jako 
osobny nurt zainteresowania – pisarz funkcjonuje w świadomości czytelnika 
litewskiego przede wszystkim jako zjawisko odosobnione. Niemniej jednak obraz 
litewskiej recepcji twórczości Gombrowicza jest skomplikowany, nie brakuje 
w nim napięć. Najczęściej wiążą się one z trudnościami w odbiorze i co za tym    

1 Por. A. Kalėda, Recepcja literatury polskiej na Litwie. Aspekty teoretyczne, w: Europejskość oj-
czyzn. Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe: materiały międzynarodowej konfe-
rencji naukowej: Wilno, 23–24 października 2008 r., red. M. Dawlewicz, Wilno: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wileńskiego, 2009, s. 187. 

2 Tamże. 
3 Tamże, s. 188. 
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idzie, niezrozumieniem myśli i idei Gombrowiczowskich. Przecież Gombrowicz 
jest twórcą na wskroś polskim. Nikt, tak jak on, nie znał się na polskich komplek-
sach, ich rozgryzaniu i demaskowaniu. Mimo to w recepcji jego twórczości na 
Litwie żywy i odczuwalny jest pierwiastek „litewskości”, przede wszystkim przez 
pochodzenie rodziny Gombrowicza z Litwy. 

Na początku należy postawić zasadnicze pytania: czy książki Witolda Gom-
browicza są dzisiaj czytane na Litwie? Czy między istnieniem przekładów na 
język litewski a popularnością pisarza wśród czytelników można postawić znak 
równości? Jeśli jako punkt odniesienia weźmiemy znajomość na Litwie chociaż-
by twórczości Czesława Miłosza, to o obecności Gombrowicza należy mówić 
z dużą dawką sceptycyzmu. Z drugiej strony przekłady i obecność na deskach 
teatralnych dramatów każą mimo wszystko mówić o pewnym sukcesie. Kolejne 
pytanie: kim może być czytelnik Gombrowicza na Litwie? Przede wszystkim 
osobą poszukującą, która jest świadoma głębokich tradycji polskiej kultury, jej 
„arystokratycznej” natury. Środowisko akademickie również z dużym zaintere-
sowaniem przyjmuje wydania dzieł pisarza – ukazaniu się każdej książki Gom-
browicza towarzyszą najczęściej pochlebne wypowiedzi. Do grona czytelników 
należy też zaliczyć ludzi teatru. 

Mimo obecności dzieł Gombrowicza w postaci przekładów, nie nastąpiła jed-
nak żadna poważniejsza dyskusja na temat jego pisarstwa. Nie doszło do trwałego 
zainteresowania twórczością autora polskiego. Bibliografia litewskich tekstów 
krytycznych poświęconych mu nie jest obszerna. Raczej nie należy się spodzie-
wać, że litewski dyskurs naukowo-publicystyczny dotyczący Gombrowicza się 
rozwinie. Trzeba to powiązać przede wszystkim z brakiem specjalistów – na 
Litwie jest tylko jeden profesor-polonista, nie istnieje więc warstwa znawców 
wytwarzających świadectwa lektury. Litewskie literaturoznawstwo charakteryzu-
je ponadto pewna nieśmiałość metodologiczna, niechęć wchodzenia na nie 
„swój” teren badawczy. Dlatego rzeczą charakterystyczną jest odwoływanie się 
przy okazji prezentowania Gombrowicza litewskiemu czytelnikowi do osiągnięć 
naukowych polskich badaczy. 

Można też pokusić się o stwierdzenie, że recepcja pisarstwa Gombrowicza to 
sprawa pokoleniowa. Pisarz krytycznie oceniał te kwestie związane z kulturą jako 
formą ograniczającą jednostkę, które nie są interesujące dla młodszych pokoleń. 
Odbiór dzieł autora Ferdydurke pozostaje więc w dużym stopniu niejako poza 
zasięgiem percepcyjnym. Co więcej, przeniósł się on bardziej do rzeczywistości 
wirtualnej. Kierunek poszukiwań dotyczących twórczości Gombrowicza możemy 
więc rekonstruować na podstawie nielicznych artykułów krytycznych i częst-
szych wypowiedzi internetowych anonimowych czytelników dzieł pisarza. 

Gombrowicz doczekał się pod piórem litewskiego krytyka określenia „duma 
narodu polskiego”. Ale za tym następuje stwierdzenie, że przekład książek pisa-
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rza na język litewski to swego rodzaju powrót na Litwę. Jedna z wypowiedzi 
internetowych dotyczących pisarza została przez autora zatytułowana „oswojony 
przez nas Gombrowicz”. Poczynając od 1996 roku, pisarz jest w dość mocno 
obecny na Litwie. Podczas gdy nie istnieje w świadomości litewskiego czytelnika 
Józef Mackiewicz, Tadeusz Konwicki czy Sergiusz Piasecki, związani przecież 
z tym krajem. Rodzi się naturalne pytanie o przyczyny podobnego stanu rzeczy. 
Argumentem najbardziej przekonującym może być stwierdzenie, że recepcja 
światowa pisarza wpływa w znacznym stopniu na odbiór jego dzieł na Litwie. 
Niepoślednią rolę może odgrywać świadomość prowadzonego niegdyś przez 
pisarza dialogu intelektualnego z Czesławem Miłoszem. I, oczywiście, pocho-
dzenie rodziny Gombrowicza ze Żmudzi. 

Próbując klasyfikować odbiór dzieł Gombrowicza na Litwie, można wyróżnić 
recepcję kulturową, polityczną i nieokreśloną. Nieco faktów: w 1996 roku ukazała 
się po litewsku Pornografia, w 1999 – trzy tomy Dziennika, w 2004 – Ferdydurke, 
w 2008 – Kosmos, w 2009 – Transatlantyk. Na deskach Teatru Narodowego była 
wystawiana Iwona, księżniczka Burgunda, w teatrze w Szawlach Ślub. 

Książki Gombrowicza są niewątpliwym wyzwaniem dla tłumaczy. Swego ro-
dzaju monopol na przekłady tekstów tego autora ma Irena Aleksaitė. Opanowała 
w sposób doskonały malowniczość określeń Gombrowiczowskich. Co więcej, 
w litewskiej wersji dzieł (np. w Transatlantyku) dostrzegalne jest przybliżenie 
przez tłumaczkę czytelnikowi tekstu w taki sposób, by zyskał „rozpoznawalny 
kontekst”. Autorce przekładu udało się uchwycić ironię Gombrowiczowską, 
znaleźć odpowiednie epitety. Prowadzi grę słowami, dzięki czemu język przekła-
du stał się rytmiczny. Zademonstrowała możliwości słowotwórcze języka litew-
skiego, między innymi dzięki odwołaniom do zasobów folkloru. 

Wróćmy do podstawowego pytania: jak Gombrowicz funkcjonuje w świadomości 
szeroko pojętego litewskiego czytelnika? Najczęstsze określenie stosowane podczas 
prezentacji pisarza to „polski klasyk”, posiadający trwałe zaplecze intelektualne, 
wyraźne stanowisko życiowe, bogate doświadczenie osobiste i swoistą terminologię. 
Kolejne określenia pojawiające się w dyskursie związanym z recepcją Gombrowicza 
to: pisarz arystokratyczny i intelektualny4. Przy okazji recenzji Kosmosu (2008) przez 
litewskich krytyków zostały użyte takie określenia, jak: skandalista, ekstrawagancki 
awangardzista. Kolejny epitet użyty wobec Gombrowicza to pasiutlenkis czyli „sza-
lony Polak”: „Jeśli jakiś naród ma głębokie tradycje literackie, oznacza to, że w spo-
sób nieunikniony pojawi się genialny burzyciel tych tradycji. Gombrowicz – to żywy 
tego przykład” – pisze publicysta litewski, prezentując dzieła polskiego pisarza5.    

4 Zob. G. Gugevičiūtė, Gombrovičiaus respublika, klaipeda.diena.lt/dienrastis/priedai/menas/gombrovicia 
us-respublika-124100 [dostęp: 16.01.2012].  

5 Oryg.: „Jei kuri nors tauta turi gilias literatūros tradicijas, vadinasi, joje neišvengiamai randasi 
genialių tradicijos laužytojų. Prieš mus gyvas pavyzdys – didysis nacionalinių lenkų kultūros kanonų 
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Zaostrzenie stosunków polsko-litewskich nastąpiło mniej więcej w tym samym 
okresie, w którym ukazało się litewskie tłumaczenie Transatlantyku. Ta powieść 
to – jak głosi tytuł jednej z recenzji – „święto indywidualizmu”6. Z jednej strony, 
litewskiego czytelnika pociąga „poza biograficzna” autora. Ale chyba w jeszcze 
większym stopniu zainteresowanie budzi groteska skierowana przeciwko „pol-
skości i pustemu patriotyzmowi”. A to dlatego, że „polskość” jest też problemem 
dla Litwinów. Interesuje ich również krytyka wad narodowych, rachunek sumie-
nia narodowego. Groteskowy śmiech skierowany w stronę przeszłości i przyszło-
ści jest jak najbardziej aktualny dla czytelnika na Litwie, gdyż tutejsza tożsamość 
kulturowa i historyczna jest dość konserwatywna. Odnosi się to między innymi 
do bezkrytycznego stosunku do przeszłości. Historia, zwłaszcza okres, gdy Litwa 
była „od morza do morza”, jest hiperbolizowana. Lektura dzieła Gombrowicza 
jeszcze wyraźniej uwydatnia często bezkrytyczne pojmowanie historii narodu 
litewskiego i pewien pasywizm, który się wiąże z dniem dzisiejszym. Dzieło 
polskiego pisarza pomaga czytelnikom uświadomić sobie, że nie wystarczy mieć 
wspaniałą przeszłość, że nie zawsze sprawdzone – a raczej skostniałe – normy są 
pomocne w budowaniu przyszłości. 

Ponadto litewskiego czytelnika interesuje uniwersalność poruszanej przez 
Gombrowicza problematyki: naród jako twór zbiorowej przemocy, patriotyzm 
jako system, więzienie, z którego indywiduum chce się wyrwać. Naród litewski 
jest narodem indywidualistów. Stąd brak działań wspólnych. Proponowana więc 
przez pisarza wizja przeszłości jest szczególnie ważna i interesująca. Litwa zaj-
muje się kreacją własnej, innej od polskiej, wizji wspólnej przeszłości. Litwinów 
interesują pułapki, w które naród wtrąca sam siebie. Pytanie, czy potrafi się z nich 
wyzwolić, pozostaje otwarte. Można zaryzykować zatem stwierdzenie, że Gom-
browicz na Litwie został zaangażowany jako „komentator” bolączek i ułomności 
społecznych. 

Litewskiego filozofa Broniusa Genzelisa pociąga Witold Gombrowicz jako fi-
lozof. Przedmiotem jego zainteresowania są różne sposoby rządzenia społeczeń-
stwem, a zwłaszcza wniosek, że nie istnieje jedna, odpowiednia dla wszystkich 
forma. W opinii litewskiego filozofa w chwili obecnej jednym z największych 
problemów na Litwie jest brak społeczeństwa obywatelskiego. W podświadomo-
ści mieszkańców kraju kryje się myślenie autorytarne, życie w ciągłym przeko-
naniu, że zadba o nich ktoś inny. Tym innym miałaby być władza, która jednak 
jest pogrążona w walkach wewnętrznych7. Z kolei intelektualista jest bezsilny. 
   
klibintojas W. Gombrowiczius”. Zob. www.diena.lt/dienrastis/menas-ir-pramogos/donato-petrosiaus-
-knygu-lentyna-245983 [dostęp: 15.10.2011]. 

6 A. Stankutė, Individualizmo šventė Vitoldo Gombrovičiaus romane „Transatlantas”, „Literatūra 
ir menas”, 29.01.2010. 

7 B. Genzelis, Pilietinė visuomenė ir partijos, „Lietuvos žinios”, 10.1.2009.  
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Zarówno w okresie sowieckim, jak i w czasach postmodernizmu inteligent litew-
ski był i jest skazany na wygnanie wewnętrzne. Wśród części litewskich elit inte-
lektualnych istnieje przekonanie, że polscy pisarze, publicyści i naukowcy są 
znacznie odważniejsi w podejmowaniu tematów społecznych i rozliczeniowych. 
Z kolei litewscy obracają się w sferze mitu, nie zaś logiki, dlatego nie dotykają 
ponurej rzeczywistości. 

W jednej z wypowiedzi na temat Gombrowicza litewski krytyk nazywa go 
człowiekiem „międzyludzkim”, który odważył się nazwać siebie „zbuntowanym 
głupcem”. Gombrowicz dla niego to paradoksalny esteta. Narcyz, którego i mier-
zi, i zachwyca własne odbicie w lustrze. Krytycy litewscy pochylają się nad auto-
rem Transatlantyku jako pisarzem, który sławił wolność jednostki. Ferdydurke 
została scharakteryzowana jako powieść, która wymaga „nieco wysiłku, nieco 
uważności, pozwala krzyczeć o »anielskim obiektywizmie«, z którym jest opisy-
wany świat”8. Poza tym powieść ta w opinii litewskich krytyków wymaga zdol-
ności odszyfrowania treści9. Skostniałe normy kulturowe, etyczne, społeczne 
i polityczne – te uniwersalne problemy są aktualne także na Litwie. Za pośrednic-
twem Gombrowicza – czy dzięki niemu – litewscy czytelnicy zaczynają doszu-
kiwać się w swoim narodzie tych ograniczeń wewnętrznych jednostki, które pi-
sarz omawia. W jednej z recenzji Gombrowicz został postawiony w szeregu 
z Kafką i Beckettem, ich twórczość uzyskała wspólną nazwę: „Scenariusze wy-
mierania”10. Gombrowicz został określony przez autorkę artykułu jako konse-
kwentny, stały organizator wymierania. „Niedojrzałość” w Ferdydurke jest dla 
recenzentki ideą, która niby lawina błota niszczy wszystkie bariery społeczne 
i roszczenia indywidualistyczne. „Niedojrzałość” jak wirus wdziera się w czło-
wieka, powoli niszcząc wszelkie iluzje humanistyczne11. 

Wspomniana została „nieokreślona” recepcja dzieł Gombrowicza. W 2004 roku 
w opiniotwórczym piśmie „Šiaurės Atėnai”12 został wydrukowany fragment dru-
giego aktu Ślubu. Nie został jednak opatrzony żadnym komentarzem. Z kolei 
w wypowiedziach czytelników widoczna była konsternacja. Ktoś zapytał wprost, 
czy to nie jest przypadkiem jakaś prowokacja. Pojawił się tylko jeden trzeźwiej-
szy głos: nie należy potępiać wszystkiego, czego się nie rozumie. I podziękowa-
nie za „inną”, „niecodzienną” literaturę. 

Według jednego z recenzentów litewskich ważnym tropem poszukiwawczym 
może być artykuł Miłosza o twórczości Gombrowicza, w którym stwierdził, że 
czasami lepiej jest być z tymi, którzy nigdy nie ukrywali, że nie rozumieją Gom-
   

8 G. Gugevičiūtė [zapowiedź książki], „Šiaurės Atėnai”, 12.02.2005. 
9 M. Burokas, [nota o książce], „Literatura ir menas”, 4.03.2005. 
10 A. Žukauskaitė, Išnykimo scenarijai: Gombrowiczius, Kafka, Beckettas, „Šiaurės Atėnai”, 2.09.2006. 
11 Tamże. 
12 „Šiaurės Atėnai”, 12.06.2004. 
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browicza, nie zaś po stronie rozumiejących, którzy twierdzą, że wszystko jest dla 
nich jasne – gdyż Gombrowicz dotknął tego, czego nie pozwolono zrozumieć13. 
Rzecz ciekawa, ale niebudząca specjalnego zdziwienia, dzieje się z Pornografią: 
okazuje się, że podjęcie lektury wynika z zainteresowania tytułem. 

Próby przybliżania twórczości Gombrowicza litewskiemu czytelnikowi podej-
mowano, organizując różne przedsięwzięcia literacko-kulturalne. Projekt 
„Z książką przez kulturalną Europę” był jednym z nich. W jego ramach w 2008 
roku zaprezentowano autorów polskich, przełożonych na język litewski. Gom-
browicz znalazł się obok polskich noblistów, Zbigniewa Herberta oraz Eustache-
go Rylskiego (z okazji wydania po litewsku Warunku). Kwestie filozoficzne 
i estetyczne w dziełach Gombrowicza były przedmiotem dyskusji w Galerii Li-
tewskiego Związku Artystów Plastyków „Kairė-dešinė”, gdzie odbyła się prezen-
tacja Dziennika. Impreza została określona jako „najsensowniejszy pretekst do 
zorganizowania wieczoru poświęconego współbrzmieniu kulturowemu między 
Litwą – Polską – Argentyną – Francją”14. 

Miejscem obecności dzieł Witolda Gombrowicza na Litwie jest też teatr. 12 
stycznia 2007 roku odbyła się premiera spektaklu Iwona, księżniczka Burgunda 
w reżyserii jednego z najwybitniejszych twórców litewskiego teatru – Jonasa 
Vaitkusa. W recenzji towarzyszącej sztuce Gombrowicz, ze względu na swoją 
filozofię, sposób konstruowania tekstu i niezwykle sugestywny język, został 
nazwany jednym z najbardziej niezwykłych pisarzy w historii literatury15. 
W opinii litewskiego krytyka teatralnego, reżyser podjął się trudnego zadania 
„poskromienia” i przełożenia na język sceniczny tekstu z 1938 roku. W spektaklu 
królewski sad, po którym spacerują znużeni arystokraci, zastąpiono plażą nad-
morską, z rozrzuconymi wokół śmieciami. Dzięki wysiłkom reżysera i aktorów 
Iwona przekształca się na scenie w wesoły obraz. Wady i pustka bardzo często 
biorą tu górę i rozprzestrzeniają się na wszelkie możliwe sposoby. Zaraz po pre-
mierze spektakl został wyróżniony dwiema nagrodami „Złotego krzyża sceny” 
dla reżysera i odtwórcy głównej roli. Wcześniej, w 2005 roku w Szawlach miała 
miejsce premiera Ślubu Gombrowicza, która jednak nie doczekała się poważniej-
szego omówienia prasowego. 

Należy podkreślić, że wydawaniem dzieł Witolda Gombrowicza na Litwie 
zajmuje się jedno wydawnictwo, plasujące się w czołówce kraju. Nie chciałoby 
się jednoznacznie stwierdzać, że zainteresowanie twórczością pisarza na Litwie 
ogranicza się do niezbyt dużej grupy znawców literatury. Na razie jednak wydaje 
   

13 V. Dusevičius, Žvirblis, pagaliukas, katinas, www. Kulturpolis.lt, [dostęp: 12.10.2009]. 
14 A. Genys, XX a. apmaudo evangelija? V. Gombrovičiaus „Dienoraščio” pristatymas, 

http://193.219.47.10/mokslo-naujienos/files/mokslo-naujienos/ml/archyvas_ml/1998–
2000/ml/208/evangelija.htm [dostęp: 15.10.2011]. 

15 Zob.: www.jaunimoteatras.lt/spektakliai/37/ [dostęp: 15.10.2011]. 
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się, że taka opinia jest najbardziej zbliżona do rzeczywistości. Co dostrzegają 
czytelnicy w dziełach Gombrowicza? To, co określa się jako jego styl16: niepraw-
dopodobną moc odurzających obrazów, harmonijny chaos, po mistrzowsku wple-
ciony do fabuły w postaci pajęczyny skojarzeń, wyraźnych bohaterów i nieco-
dzienne myśli autora. Poza tym wśród komentatorów pojawiają się stwierdzenia, 
że Gombrowicz wywołuje uczucie „dyskomfortu”17, gdyż każe zastanowić się 
nad własnymi ograniczeniami, w tym lekturowymi. 

 
P E R C E P T I O N  O F  W I T O L D  G O M B R O W I C Z ` S  L I T E R A R Y  P R O D U C T I O N   

I N  L I T H U A N I A  

After Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz is the most known Polish writer in Lithuania in a case of 
amount of translations. From the year 1996, following translations for Lithuanian language took place: 
„Pornografia”, „Ferdydurke”, „Iwona, księżniczka Burgunda”, three volumes of „Dziennik”, „Kos-
mos” and „Transatlantyk”. In National Theater, from the year 2007 is staged ‘Iwona, księżniczka 
Burgunda’ directed by one of the most outstanding Lithuanian directors Jonas Vaitkus. 
Lithuanian reader is interested especially in Witold Gombrowicz as a critic of empty patriotism, 
commentator of social imperfection, eulogist of individualism`s freedom. The author of the article 
analysis masterpieces of Polish writer and his searching for the answers of questions niggling Lithua-
nian concerning their own past, social role of intellectualist and defence of individualism. For Lithua-
nians not without importance is the fact that Gombrowicz`s family comes from Żmudź. 

Dr Teresa Dalecka – od 1997 roku pracownik Katedry Filologii Polskiej (od 2007 – Centrum Poloni-
stycznego) Uniwersytetu Wileńskiego, historyk literatury, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka 
Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Autorka 
książki Dzieje polonistyki wileńskiej 1919–1939 (Kraków 2003). Publikuje artykuły naukowe na Litwie 
i za granicą, jest autorką podręczników do literatury dla uczniów szkół średnich, tłumaczką literatury 
litewskiej na język polski. Odbyła staż naukowy w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii 
Nauk. Bierze udział w programie wymiany akademickiej Erasmus (uczelnie w Warszawie, Łodzi, Kato-
wicach, Kielcach). Interesuje się literaturą polską XX wieku, międzywojennym życiem literackim Wilna, 
polsko-litewskimi związkami literackimi oraz recepcją literatury polskiej na Litwie. 

   
16 Zob. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JZyPj9e9BXIJ:0sevenmoons0.blogas. 

lt/witold-gombrowicz-kosmosas-63.html+gombrowicz+kosmosas&cd=1&hl=lt&ct=clnk&gl=pl&source 
=www.google.pl, [dostęp: 18.04.2011]. 

17 Zob. http://deathblow.blogas.lt/witold-gombrowicz-%E2%80%9Ekosmosas-1248.html, [dostęp: 
15.10.2011]. 
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RO K  2 0 1 1  –  TŁU M A C Z E  I  P R Z E KŁA D Y   
CZ E SŁA W A  MIŁO S Z A  W  BUŁG A R I I  

 
Kto mnie potępi jeżeli ojczyzny 
I tu i nigdzie szukałem 
Myląc dialekty, prowincjonalizmy 
Z oceanowym chórałem 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Nie ma daleko ni blisko 
Wielkie i małe wszystko1 
(C. Miłosz, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada) 

N O B L I S TA  I  J E G O  B UŁG A R S C Y  S P R Z Y M I E R Z EŃC Y  

ROK 2011, ROK MIŁOSZA, W KTÓRYM ŚWIAT LITERACKI OBCHODZIŁ SETNĄ ROCZNICĘ  
urodzin polskiego Noblisty, nie tylko wskrzesił zainteresowanie bułgarskich 
tłumaczy twórczością wielkiego Polaka, lecz i zaowocował doniosłymi wyda-
niami jego dzieł. Spojrzenie wstecz, ku opublikowanym po 1989 roku (kiedy to 
nasila się bułgarska recepcja twórczości Miłosza) książkom polskiego autora nie 
może nie uwzględnić ogłoszonego drukiem w 1991 roku jako bibliofilskie wyda-
nie poematu Dziecię Europy w przekładzie Katii Mitowy. Po tej pierwszej książ-
kowej publikacji, ukazały się kolejne: Zniewolony umysł (1992, przeł. Wera De-
janowa), Dolina Issy (1994, tłumaczenie autorstwa nieodżałowanej polonistki 
Galiny Belinskiej), tom Trzej poeci polscy (1998) zawierający przetłumaczone 
   

1 C. Miłosz, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, w: tegoż, Wiersze, 1993, t. 2, Kraków: Znak, 
s. 269–270. Kolejne cytaty z tego wydania będę oznaczać skrótami: W1 (dla t. 1.) i W2 (t. 2.), po 
których umieszczę numer odpowiedniej strony. 
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przez bułgarskiego poetę Nikołaja Kynczewa wiersze Miłosza, Herberta i Zaga-
jewskiego, a także Piesek przydrożny (2002, przeł. Wera Dejanowa). 

Dla najwybitniejszych bułgarskich tłumaczy rok Czesława Miłosza to czas po-
wrotu do jego spuścizny literackiej. Wznowionym wydaniom tłumaczeń Doliny 
Issy (swoiste in memoriam Galiny Belinskiej), Zniewolonego umysłu i Pieska przy-
drożnego (interesujących ze względu na podjętą przez Dejanową nową próbę transla-
torskiego odczytania niektórych aspektów eseistycznej i lirycznej twórczości polskie-
go autora), towarzyszą dwa niezwykle istotne wydarzenia wydawnicze. Są to wyda-
nia На брега на реката. Избрани стихове и поеми (Na brzegu rzeki. Wybrane 
wiersze i poematy) oraz Това (To), które niebawem powinno się ukazać w księgar-
niach. Pierwszy tom poetycki jest dziełem Dejanowej, tłumaczki, która dzięki swojej 
sztuce translatorskiej od wielu lat pozostaje w ścisłych więzach duchowych z dorob-
kiem literackim Miłosza. Wiersze w drugiej książce są przełożone przez znanych 
tłumaczy literatury polskiej: Silwię Borisową i Kamena Rikewa. 

W tym roku, tak znamiennym dla ożywiania ducha twórczego Miłosza, z jego 
utworami obcują osobowości kreatywne, indywidualności nietuzinkowe, w któ-
rych przekładach dochodzi do głosu szczególny talent, dany jedynie niektórym. 
Jest to „dar języków, dar tłumaczenia języków” (1Kor 12, 10)2. Objawienie się 
tego daru w przypadku poszukiwania naprawdę twórczego odczytywania tekstów 
Miłosza przejawia się w dramatycznym dążeniu do bycia współkreatorem poetyc-
kiego świata niemalże doskonałego, idealnego – wszak „wolą Alfreda Nobla 
było, aby nagroda trafiła w ręce osoby, która stworzy »najbardziej wyróżniające 
się dzieło w kierunku idealistycznym«”3. Określam dążenie to jako „dramatycz-
ne”, gdyż nie może być ono wyzute ze świadomości nieustannie wymykającej się 
idei translatorskiego poznania artystycznej rzeczywistości polskiego poety 
w sposób wzorowy, „bezbłędny”. Dążenie to jest podobne do opisanego przez 
samego Miłosza – w poemacie Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada – dramatu 
nieprzerwanie toczącego się wewnątrz poszukującego indywiduum: 

Duch czysty i wzgardliwie obojętny 
Chciałeś widzieć, smakować, doznać i nic więcej. 
Dla żadnych ludzkich celów. Ty byłeś przechodzień, 
Który używa rąk i nóg i oczu 
Jak astrofizyk świetlistych ekranów, 
Świadomy, że co pozna, już dawno minęło. 
„Czułe zwierzęta wierne”. Jakże tu być z nimi, 
Jeżeli biegną, dążą, a to już minęło? 
(W2, s. 290–291) 

   
2 Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towa-

rzystwa Świętego Pawła, Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2005. 
3 Nagroda Nobla w dziedzinie literatury: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla_w_dziedzinie 

_literatury [dostęp 22 .09.2011]. 
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Poetyckie uogólnienie Miłosza, które może być odebrane jako wypełnione 
sceptycyzmem metaforyczne ujęcie etosu prawdziwego tłumacza4, jakby rozpły-
wa się w artystycznych poczynaniach Dejanowy, Borisowy, Rikewa. Ich twórcze 
biografie odzwierciedlają mozolne, lecz i uduchowione zmaganie się z filozoficz-
nie i estetycznie zróżnicowanymi utworami literatury polskiej. W tym miejscu 
należy zaznaczyć, że Wera Dejanowa za swoje osiągnięcia translatorskie nie-
przypadkowo została uhonorowana Nagrodą Związku Tłumaczy Bułgarskich 
(w 1995 roku), odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (1998) oraz Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2001). Oprócz wymie-
nionych książek Miłosza przetłumaczonych przez Dejanową, dokonania transla-
torskie tej utalentowanej popularyzatorki literatury polskiej w Bułgarii obejmują 
takie dzieła, jak: Силата на вкуса (Potęga smaku, 2002) Zbigniewa Herberta, 
Принц и просяк (Książę i żebrak, 1993) Adama Michnika, Ваканциите на 
мизантропа (Wakacje mizantropa, 1994) Ewy Lipskiej, Любов и отговорност 
(Miłość i odpowiedzialność, 1996), Вяра и разум (Fides et ratio, 1998) Jana 
Pawła II, Магнетична точка. Избрани стихове и преводи (Magnetyczny 
punkt. Wybrane wiersze i przekłady, 1997), Камък, скреж (Kamień, szron, 2011) 
Ryszarda Krynickiego, Варварин в градината (Barbarzyńca w ogrodzie, 2002), 
Натюрморт с юзда (Martwa natura z wędzidłem, 2008) Zbigniewa Herberta oraz 
Херберт (Herbert, 2008) – tom reprezentatywny, zawierający najbardziej znaczące 
utwory poety (w tym i jego szkice) oraz krytyczne ujęcia jego twórczości. 

Ze względu na niebawem mające się ukazać wydanie To, warto także zapamię-
tać nazwisko tłumaczki tomu – Silwii Borisowy, laureatki nagrody Stowarzysze-
nia Autorów ZAiKS z 2007 roku za przekłady literatury polskiej na język bułgarski. 
Przed poetyckim obcowaniem z wierszami Miłosza zawartymi w tomie poetyc-
kim To, Borisowa opublikowała bułgarskie interpretacje utworów noblisty: 
Главата (Głowa), Край потока (Nad potokiem), О! (O!), За поезията, по 
повод обажданията след смъртта на Херберт (O poezji z powodu telefonów 
po śmierci Herberta), Unde malum na łamach specjalistycznego numeru czasopi-
sma „Панорама”5 poświęconego aktualnej sytuacji literackiej w Polsce. 

Oprócz przekładów poezji Miłosza, zamieszczonych w latach 1990–1998 na 
łamach tygodnika polityczno-kulturalnego „Век 21”, jak i w elektronicznym 
wydaniu „LiterNetu”6 oraz eseju Легендата на острова (Legenda wyspy), opu-
blikowanego w specjalistycznym, „polskim” numerze czasopisma literackiego 
„Пламък”, spuścizna translatorska Borisowy obejmuje ponad dwadzieścia ksią-
   

4 W pojęcie to jest wpisane rozumienie tłumacza jako osoby wyjaśniającej treści idealne, nieu-
chwytne dla zwykłego umysłu (bułg. „тълмач”, *tъlmačь, /scs./ – interpretator, komentator, pośred-
nik, tłumacz). 

5 „Панорама” 2002, nr 3. 
6 Wiersze: Костенурка (Żółw), Вирки (Wirki), Молитва (Modlitwa). 



KALINA BAHNEVA: Rok 2011 – tłumacze i przekłady Czesława Miłosza w Bułgarii     99 

żek. Reprezentują one niektóre z najciekawszych utworów polskiej klasyki lite-
rackiej oraz dzisiejszej myśli poetyckiej i eseistycznej. Tu wymieniłabym na 
przykład tom poetycki Z życia przedmiotów (Из живота на предметите, 
1996), zawierający wybrane wiersze Adama Zagajewskiego, Дупка в моста 
(Dziura w moście, 1998) Sławomira Mrożka, Дебат за съществуването на 
човека (Spór o istnienie człowieka, 2005) Józefa Tischnera czy też zbiór esejów 
politycznych Диалог вместо мантра (Mantra zamiast rozmowy, 2007) Adama 
Michnika. Nie mogłabym pominąć także opublikowanego w ostatnich latach 
tłumaczenia powieści Мерцедес-Бенц. Из писмата до Храбал (Mercedes-Benz. 
Z listów do Hrabala, 2009) Pawła Huellego, dwóch książek (przełożonych 
wspólnie z Płameną Bażenową) Andrzeja Wajdy: Киното и останалият свят 
(Kino i reszta świata) oraz Двоен поглед (Podwójne spojrzenie, 2010) czy utwo-
ru Jerzego Pilcha Град печален (Miasto utrapienia, 2012). 

Z kolei Kamen Rikew to młody, lecz szczególnie utalentowany tłumacz, polo-
nista, wykładowca literatury polskiej na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klimen-
ta Ochrydzkiego. W 2008 roku ukazała się w jego przekładzie antologia Зубър, 
видра и паун. Антология на полската литераура от Средновековието до 
Просвещението (Żubr, wydra i paw. Antologia literatury polskiej od średnio-
wiecza do oświecenia). Dzieło to jest niezwykle istotne dla rozwoju bułgarskiej 
polonistyki i recepcji literatury polskiej w Bułgarii. Wspaniale zinterpretowane 
utwory (chociaż niektóre z nich, ze względu na liczne archaizmy oraz dalekie od 
współczesnych realia, są trudne do zrozumienia – nawet dla polskich odbiorców), 
składające się na całość Antologii, to tylko część dorobku translatorskiego bułgar-
skiego polonisty. Bibliografia tłumacza obejmuje także przekład książki Edwarda 
Możejki Социалистическият реализъм. Теория. Развитие. Упадък (Realizm 
socjalistyczny. Teoria. Rozwój Upadek, 2009), dramatu Pilcha Ските на Светия 
Отец (Narty Ojca Świętego, w druku), wierszy Barańczaka, Bursy i Ważyka, 
opublikowanych w poświęconym współczesnej literaturze polskiej specjalistycz-
nym numerze czasopisma „Литературни балкани”7. 
Тa – być może zbyt wyeksponowana – prezentacja sylwetek twórczych po-

szczególnych tłumaczy jest celowa. Ma ona udowodnić, że w roku szczególnie 
ważnym dla uświęcenia nieśmiertelnego ducha poety, do świata artystycznego 
noblisty sięgają osobowości nieprzeciętne, indywidualności do głębi oddane 
swojej twórczej pasji i zawodowi tłumacza. Są to ludzie, dla których przekład to 
życiowy wybór, powołanie, sprawa godności osobistej i kwestia moralna. 
   

7 „Литературни балкани” 2011, nr 21. W numerze tym znajdują miejsce także teksty, które w roku 
Miłosza przyczyniają się do dalszego zapoznawania się czytelnika bułgarskiego z twórczą osobowo-
ścią polskiego poety. Teksty: Nobel Lecture [8.12.1980], Czeslaw Milosz’ speech at the Nobel Banquet, 
[10.12.1980] i Esse przełożył B. Gliszew, a Miłosz i Canetti – (auto)biografia jako tekst kultury 
M. Dąbrowskiego przetłumaczyła R. Petrowa. 
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Zatrzymajmy swoją uwagę na tomie poetyckim Na brzegu rzeki z 2011, gdyż 
książka ta nie tylko wyprzedza chronologicznie bułgarskie wydanie To, lecz ma 
także ambicję (w pełni uzasadnioną) bycia wyborem najbardziej charakterystycz-
nych tekstów dla filozoficznej i estetycznej myśli Miłosza. Dejanowa, która – 
oprócz tłumaczenia – podjęła się wyboru tekstów poetyckich, skoncentrowała się 
na poezji pochodzącej z następujących tomów: Wiersze (t. I i II, 1985), Na brzegu 
rzeki (1994), Orfeusz i Eurydyka (2002), Wiersze (t. III, 2003), Druga przestrzeń 
(2006), jak i wydania Jasności promieniste i inne wiersze, w którym umieszczono 
teksty poety z lat 1984–2005. Objętość całego tomu wynosi trzysta stron, a jego 
ramę krytyczną stanowią wstęp Wieczne światło zatrzymanego czasu autorstwa 
Andrzeja Franaszka i posłowie Język poetycki Czesława Miłosza, którego auto-
rem jest Stanisław Barańczak. 

C Z Y  „ O G Ó L N O ŚĆ  P OŻE R A  S Z C Z E G Ó L N O Ś Ć”   
A L B O  O  „ J E S Z C Z E  R ÓŻN IĄC Y C H  N A S  I M I O N A C H ” 8 

Krytyczne teksty ukazujące się w roku Miłosza w dużej mierze aktualizują pre-
zentację osobowości twórczej noblisty jako poety polskiego i światowego. Zresz-
tą równorzędność podobnych określeń zawarta jest także w uchwale Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z ósmego października 2010 roku. Niższa izba polskiego 
parlamentu postanowiła w setną rocznicę urodzin poety oddać hołd „jednemu 
z najwybitniejszych twórców naszych czasów, który na trwałe wpisał się w dwu-
dziestowieczną literaturę polską i światową”9. 

Metaliterackie i „administracyjne” chаrakteryzowanie twórcy jako przedstawi-
ciela zarówno polskiej, jak i światowej myśli artystycznej aktualizuje znane poję-
cie Weltliteratur Goethego – formułę w dalszym ciągu nie do końca zdefiniowa-
ną. Jednym z możliwych sposobów rozumienia tego terminu jest pojmowanie go 
jako kategorii obejmującej arcydzieła literackie, teksty artystyczne o ponadcza-
sowym wymiarze estetycznym. Termin ten odnosi się także do faktów poetyckich 
przeistaczających treści uniwersalne i nawiązuje do sposobności twórczej nadania 
treściom rodzinnym wymiaru ogólnoświatowego. Właśnie tę poetycką zdolność 
Miłosza uwidacznia przetłumaczona przez Dejanową książka, która na równi 
z innymi „wielkimi tematami” poety przekazuje jego specyficzną interpretację 
relacji między polskością, swojskością a światowością. 

Zatrzymamy swoją uwagę jedynie na wybranych przez Dejanową tekstach 
z pierwszego i drugiego tomu Wierszy opublikowanych w 1985 roku. Ramy for-
   

8 Por. C. Miłosz, Gdzie wschodzi…, W2, s. 280. 
9 Cyt. za: 2011 Rokiem Czesława Miłosza, http://www.culture.pl/kalendarz-pelna-tresc/-/eo_ 

event_asset_publisher/L6vx/content/2011-rokiem-czeslawa-milosza [dostęp: 22.09.2011]. 
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malne tego tekstu niestety nie pozwalają na sięgnięcie po inne – nie mniej intere-
sujące ze względu na podjętą kwestię – wzory poetyckie, konstruujące treść Na 
brzegu rzeki i pochodzące z wymienionych polskich wydań. Pierwszy i drugi tom 
Wierszy to znamienna, lecz jedynie niewielka część dorobku literackiego poety, 
w której dochodzi do głosu syntetyczne pojmowanie polskości i uniwersalności, 
a tym samym wpisanie kwestii rodzimych w świat problemów ogólnoludzkich. 

Takie podejście Miłosza do spraw polskich jest dla niego – wielkiej indywidu-
alności wywodzącej się z północno-wschodnich Kresów, obszaru przepojonego 
wielokulturowością i otwartością na inność – charakterystyczne. Poszukiwanie 
wymiaru ponadnarodowego dramatycznych kwestii dotyczących indywidualnego 
istnienia i dziejów polskości jest typowe dla twórcy, który mierzył się z ogólno-
ludzkim posłaniem ksiąg biblijnych10. Mówiąc o wpisaniu rodzimości w całokształt 
ludzkiej myśli cywilizacyjnej, religijnej i kulturowej, nie można zapomnieć także 
o fakcie, iż długoletni pobyt poza granicami kraju, jak i wykłady na Uniwersyte-
cie Kalifornijskim w Berkeley i Uniwersytecie Harvarda dały Miłoszowi możli-
wość przemyślenia wielu problemów duchowości polskiej z perspektywy tak 
ważnego dla intelektualnej syntezy dystansu i wyobcowania. 

Nie przypadkiem poprzednio wspomniałam o źródłach bułgarskiego przekładu. 
Z jednej strony wybór Dejanowej jest nastawiony na objęcie całej twórczości 
Miłosza, z drugiej – skoncentrowany na wyeksponowaniu najbardziej charaktery-
stycznych dla poety artystycznych sposobów konceptualizacji świata. Jako szcze-
gólnie ważne dla polskiego autora zazębianie się aspektów polskości z wymiara-
mi ponadrodzinnego świata wyraźnie dochodzi do głosu w wierszach z przyta-
czanych tu już polskich wydań z 1985 roku. Przykładem wizji kraju ojczystego 
jako połączonego nierozdzielnie z cierniem – kulturowym znakiem cierpienia – 
jest wiersz W mojej ojczyźnie. Konkretne ślady „wielkiego kodu” Biblii są także 
obecne w wierszu Fragment, w którym „muzyka / Wioskowych psów nad Wilią, 
rozdzwonionych stad” rozpływa się w obrazie cienistych dolin: „Na prawym 
ziemia Tur, na lewym Galaad” (W1, s. 124)… Jeśli dalej podążylibyśmy w stronę 
topoi scalających tragiczny świat polskiej rzeczywistości podczas drugiej wojny 
światowej z wizją kluczowych miejsc dla historii Europy, to na pewno nie mogli-
byśmy pominąć znanego wiersza Campo di Fiori, w którym na obraz ludzkiego 
życia-karuzeli składają się zarówno rzymski bruk Campo de Fiori („Spalono 
Giordana Bruno”, koło „ciekawej gawiedzi”, W1, s. 170), jak i mury warszaw-
skiego getta, otoczone śmiechem bawiącego się tłumu… 

Jeden z wielkich poetyckich tematów Miłosza – Europa (myślę tu przede 
wszystkim o poemacie Dziecię Europy) – jest także niemożliwy do zrozumienia 
bez osadzenia go w realiach rodzimych. Postać ojca, obecna w wierszach Z okna    

10 Są to – jak wiemy – Rut, Estery, Hioba, Psalmy, Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Księga 
Mądrości, Lamentacje, Ewangelia wg św. Marka, Apokalipsa. 
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i Ojciec objaśnia to figura nakreślonego z gorzką ironią człowieka wiedzy, teorii, 
porządku, którego idealne wyobrażenie o starym kontynencie zostaje skonfron-
towane z Europą „dymiącą jeszcze po wielu potopach” (Z okna, W1, s. 177). 
Swoistą kontynuacją urwanej opowieści ojca jest „płacz Antygony / Co szuka 
swojego brata” której postać w wierszu W Warszawie (W1, 205) przykuwa uwagę 
poety. Intertekstualne odczytanie klasyki, jej „sprawdzenie”, zweryfikowanie na 
przykładzie tragicznych dziejów świata, których częścią są katastroficzne w skut-
kach dla Polski wydarzenia drugiej wojny światowej, to sposób Miłosza na prze-
analizowanie arcydzieł europejskiej / światowej kultury i zrewidowanie osiągnięć 
myśli naukowej. W tym sensie poemat Faust warszawski to nie tylko tekst poetycki, 
nawiązujący do słynnej tragedii Goethego, ale wiersz, który polemizuje z treścią 
ważnej dla psychoanalizy strachu książki Kierkegaarda Pojęcie lęku, z zagadnieniem 
nieświadomości zbiorowej Junga11. Czy po straszliwych dla ludzkości faktach, mają-
cych miejsce w ubiegłym stuleciu i w czasach posthumanizmu, można nadal doszu-
kiwać się ukształtowania das Selbst, czyli upragnionej przez Junga całościowej indy-
widualności, harmonijnie scalającej to, co świadome z nieświadomym? 

„Oddzielone są na zawsze świadomość i nieświadomość” – wyznaje podmiot 
liryczny w wierszu Słowacki (W2, s. 114). Spór z polskim romantykiem we 
wspomnianym utworze neguje nie tylko mistyczne koncepty twórcy Króla Ducha 
   

11 W związku z problematyzowanymi w utworze Miłosza różnorodnymi aspektami „psychologicznymi 
komponent Fausta” (Jung) i niezwykle interesującej poetyckiej próby „spolszczenia” bohatera Goethego lub 
też zuniwersalizowania istoty podmiotu lirycznego wiersza Faust warszawski, a także z perspektywy podno-
szonej kwestii ludzkiego umysłu jako daru największego, warto przytoczyć następujący sąd Junga: „Rozra-
stające się dzieło jest losem pisarza i określa jego psychologię. Nie Goethe tworzy Fausta, lecz psycholo-
giczna komponenta Faust tworzy Goethego. A czym jest Faust? Faust jest symbolem; nie tylko semiotycz-
nym znakiem czy alegorią czegoś od dawna znanego, lecz wyrazem żywego praczynnika duszy niemieckiej, 
któremu Goethe musiał pomóc się narodzić. Czyż jest do pomyślenia, by Fausta czy Zaratustrę mógł 
napisać nie - Niemiec? Oba te dzieła czynią aluzję do czegoś, co wibruje w duszy niemieckiej, do »pierwot-
nego obrazu«, jak to kiedyś określił Jakub Burckhardt, postaci lekarza i nauczyciela z jednej, a posępnego 
czarownika z drugiej strony, do archetypu zarówno mędrca, pomocnego i przynoszącego zbawienie, jak 
maga, pozera, kusiciela i diabła. Obraz ten od niepamiętnych czasów ukryty jest w nieświadomości, gdzie 
śpi, dopóki nie zbudzi go łaska lub niełaska epoki, a chwila ta nadchodzi wtedy, gdy jakiś błąd sprowadza 
naród z właściwej drogi. Tam bowiem, gdzie otwierają się bezdroża, potrzeba wodza i nauczyciela, a nawet 
lekarza. Zwodnicze manowce są trucizną, która jednocześnie mogłaby być lekarstwem, a cień zbawcy jest 
diabelskim niszczycielem. Ten paradoks obserwujemy przede wszystkim na przykładzie mitycznego leka-
rza: leczący rany lekarz sam jest ranny (klasycznym tego przykładem jest Chiron). W świecie chrześcijań-
skim jest to rana w boku wielkiego lekarza-Chrystusa, Faust jednak – rzecz znamienna – nie nosi rany, nie 
jest dotknięty problemem moralnym: można być zarówno człowiekiem ufnym, jak i diabelskim, jeśli potrafi 
się rozszczepić swą osobowość, i tylko wtedy jest się zdolnym czuć »sześć tysięcy stóp poza dobrem 
i złem«. Tytułem odszkodowania, które pozornie ominęło wtedy Mefistofelesa, w sto lat później wystawio-
no krwawy rachunek. Ale któż jeszcze poważnie wierzy w to, że pisarz wypowiada prawdę wszystkich? 
W jakim kontekście trzeba by wówczas rozpatrywać dzieło sztuki?” C.G. Jung, Psychologia i literatura, 
w: tegoż, Archetypy i symbole, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa: Czytelnik, 1976, s. 401–402. 
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i Genezis z Ducha, lecz i materialistyczną teorię ewolucji Lamarcka: „na próżno 
łańcuch żywotów / Splatać w girlandę żurawi, aby mękę ciał / Demokratycznie 
przybrać w dążenie i cel” (W2, s. 114). 

Rozpoznany jako brat Atessy „na Luksoru wyżynie” Słowacki zostaje ironicz-
nie przyrównany do każdego [podkr. – K.B.], który truchleje „bo życie ostateczne 
i śmierć ostateczna”. Samotność twórcy („Samotni. Samotni z naszymi dębowy-
mi skrzyniami”) i zbyteczność słów („Po co mówiłeś tak dużo?”, W2, s. 114) to 
tylko jedne z licznych poetyckich stwierdzeń, które w liryce Miłosza rejestrują 
ogołocenie współczesnego świata, w tym polskiej rzeczywistości, z duchowości. 
Tekst Oskarżyciel – szósta część poematu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada – 
zawiera dramatyczną konstatację dotyczącą młodych pokoleń, które „nie intere-
sują się tym co było gdzieś / i kiedyś”, a przywołanie takich twórców jak „Chia-
romonte / Miomandre / Petöfi / Mickiewicz” ma na celu udowodnienie żałosnego 
faktu, że „wymawiasz nazwisko, ale nie jest znane nikomu” (W2, s. 286). 

Niezależnie od sądu, że „dużo, jak na jedno życie, tych poranków”, dla twórcy 
jest niewyobrażalne, aby nie zapisać głosów unoszących się „tuż nad stołem 
w Wilnie, Warszawie, Brie, Montgeron, / Kalifornii” (Gucio zaczarowany, W2, 
s. 135)… W jego życiowym dążeniu i przemijaniu nie mniej ważny od Roc 
Amadour, „klejnotu pątników” jest „trakt do Composteli / Albo do Jasnej Góry”, 
który „nie gorzej pouczy” (Gdzie wschodzi słońce…, W2, s. 256). Mnogość 
głosów słyszanych na dwóch kontynentach „między tubą pasty do zębów 
i zardzewiałą żyletką” w Dzwonach w zimie, piątej części poematu Gdzie 
wschodzi słońce…, przekłada się na obraz nie tomów, a wielojęzykowych 
szpargałów wypełniających ciasną przestrzeń księgarni mieszczącej się przy 
Zaułku Literackim w Wilnie. 

Niepoprawne, sznurkiem związane, 
I druk, i pismo, łacinka, cyrylica, 
Hebrajskie litery. 
(Gdzie wschodzi słońce…, W2, s. 296) 

Wizja tekstów umieszczonych w ciasnej księgarni aż do sufitu, jak i druga 
księgarnia znajdująca się w pobliżu domu, „w którym poeta, sławny w naszym 
mieście, / pisał opowieść o księżnej imieniem Grażyna” (W2, s. 296) – to świat, 
który neguje beznadziejne stwierdzenie o ostateczności życia i śmierci wypowie-
dziane w wierszu Słowacki. 

Należę jednak do tych którzy wierzą w apokatastasis. 
Słowo to przyobiecuje ruch odwrotny, 
Nie ten co zastygł w katastasis, 
I pojawia się w Aktach Apostolskich, 3, 21. 
Znaczy: przywrócenie. Tak wierzyli święty Grzegorz z Nyssy, 
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Johannes Scoutus Erigena, Ruysbroeck i William Blake, 
Każda rzecz ma więc dla mnie podwójne trwanie. 
I w czasie i kiedy czasu już nie będzie. 
(W2, s. 297) 

Obraz trwających w czasie i poza czasem: druku, pisma, litery, uduchowiających 
wnętrza księgarni przy Zaułku Literackim, rozpływa się w wielkich syntezach świa-
ta-biblioteki, znanych z twórczości Eco (Imię róży), Borgesa (Biblioteka Babel), 
Dantego i średniowiecznej wizji świata jako napisanej boską ręką księgi… Czy 
jednak rozważany problem wpisywania duchowości rodzinnej w całość wartości 
uniwersalnych nie prowadzi do zatracenia istoty i granic rodzimości? Mówiąc języ-
kiem Miłosza: czy Ogólność nie „pożera Szczególności” (W2, s. 280)? Na pewno 
nie, a dowodem na to mogłyby być chociażby rozmyślania Miłosza o krainie Lauda 
(Gdzie wschodzi słońce…), o której etymologiczna wiedza – ale nie tylko – zdaniem 
poety pozwoliłaby mu sporządzić rozległe przypisy. Znajduje w nich miejsce obser-
wacja, że „słowo to nie pochodzi od średniowiecznej włoskiej pieśni pochwalnej, 
lauda, do której zapewnie nawiązuje mój tytuł, nie ma też nic wspólnego z uchwałami 
sejmikowymi, w liczbie mnogiej lauda zwanymi. Jest to litewskie Lauda z łacińskim 
Laudera niespokrewnione” (W2, s. 260). Dalsza historia słowa, którą tu ze względu 
na ograniczoną objętość tekstu redukuję, przywołuje nazwę rzeczki Liaudé „wpada-
jącej do Niewiaży”, imię Lauda jako nazwy „wsi szlacheckich”, rozpościerających 
się na brzegu tejże rzeki, historię szlachty z tego regionu, z której dziejami jest 
związany rodowód Miłosza… Według autora Gdzie wschodzi słońce… złożona 
historia jego pochodzenia w przyszłości mogłaby utrudnić życie komputerów, któ-
rych grono, doszukując się określenia tożsamości twórcy, nie zdołałoby rozstrzy-
gnąć „do jakiej ojczyzny” (W2, s. 267) powinni go przypisać… 

Biografia, życiorys o złożonym rodowodzie i niejasno określona tożsamość 
umiejscowione są w przypisie, w dyskursie bocznym, marginalnym w stosunku 
do tekstu głównego. Z perspektywy estetyki postmodernizmu poetyka opubliko-
wanego w całości w 1974 roku poematu Gdzie wschodzi słońce… nawiązuje do 
ważnej dla epoki płynnej nowoczesności przestrzeni marginesu, gdzie dzieją się 
rzeczy nie mniej istotne niż w tekście nadrzędnym. Wystarczy przypomnieć 
fragment Imienia róży Eco, dotyczący budzących zachwyt Wilhelma i Adso – 
głównych bohaterów tej powieści – „rzeczy nieznanych i zaskakujących” naszki-
cowanych ręką iluminatora Adelmusa z Otranto, który 

pracował ze względu na swój młody wiek jedynie przy marginaliach. (…) Na marginesach 
psałterza rysował się świat wywrócony na opak w stosunku do tego, do którego przyzwyczai-
ły nas nasze zmysły. Jakby w progu dyskursu będącego z definicji dyskursem prawdziwym 
rozwijał się, głęboko związany z tamtym przez cudowne napomknięcia in aenigmate, dys-
kurs kłamliwy, a dotyczący stojącego na głowie świata12.    

12 U. Eco, Imię róży, przeł. A. Szymanowski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2002, s. 91. 
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Wracając zaś do odnotowanej przez Miłosza homonimii zazębiającej brzmienie 
nazwy ojczystej krainy, średniowiecznej włoskiej pieśni pochwalnej i określenia 
w liczbie mnogiej uchwał sejmowych, można by zapytać o perspektywę myślenia 
o podobnej zbieżności z punktu widzenia teorii bytów paralelnych, wszechświa-
tów równoległych. A które według Hugha Everetta III, jednego z najbardziej 
znanych teoretyków kwantowej koncepcji multiwersum, są jedynie odnogami 
rzeczywistości, przypominającej wielkie, rozgałęziające się w każdej chwili 
drzewo życia13. Albo – jak zauważa poeta: 

A ktokolwiek jest tamten, Prowansalczyk sądząc po stroju, 
Słowa jego, kiedy zwraca się do dam pięknych, starców 

I młodzieńców, 
są i twoje, jakbyście dawno ty i on byli jedno. 
(Gdzie wschodzi słońce…, W2, s. 292). 

O T W I E R A JĄC A  S IĘ  PA S Z C Z A   
I  Z A M Y K A JĄC Y  S IĘ  O G O N  L E W I ATA N A .   

D I A L O G  Z  P O P R Z E D N I K A M I  

Jasne jest, że przy tak dużej liczbie przekładanych tekstów poetyckich nie może 
nie dojść do „spotkania” nowych wersji translatorskich utworów Miłosza z ich 
wcześniej opublikowanymi wariantami. Te „wspólne miejsca”, zazębiające różno-
rodne przekładowe podejścia, są szczególnie ważne dla „uchwycenia” specyfiki 
indywidualnego nastawienia twórczego poszczególnych tłumaczy do tekstu. Istotne 
są też dla badań nad przeobrażeniami świadomości poetyckiej w danym czasie. 

Jednym z „tekstów-topoi” jest poemat Dziecię Europy, charakterystyczny dla 
zmiennej w czasie recepcji i konceptualizowania Miłoszowego świata. O opubli-
kowanym w 1991 roku bibliofilskim wydaniu przekładu Katii Mitowej pisałam 
już w artykule Miłosz dla bibliofilów14. Tłumaczenie to zasługuje na oddzielną 
uwagę nie tylko ze względu na translatorskie decyzje tłumaczki, lecz także 
z powodu pewnych cech wspólnych tego „elitarnego” wydania i tradycji bułgar-
skiego bibliofilstwa szczególnie silnej w dwudziestoleciu międzywojennym. We 
wspomnianym artykule skupiam się nie tylko na bibliofilskich walorach przekła-
du, ale też na osobowości tłumaczki, która – warto przypomnieć – jest autorką 
wielu przekładów prozaicznych utworów m.in. Adolfa Rudnickiego, Mieczysła-
wa Jastruna, Teodora Parnickiego, Henryka Panasa, Witolda Gombrowicza, Sta-
nisława Dygata; przełożyła Mitologię Słowian Aleksandra Gieysztora, jest też 
   

13 M. Kaku, Co wydarzyło się przed Wielkim Wybuchem?, „Wiedza i Życie”, http://archiwum.wiz. 
pl/1997/97021900.asp [dostęp: 20.10.2011]. 

14 K. Bahneva, Miłosz dla bibliofilów, „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 1, s. 327–340. 
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redaktorką wielu filozoficznych pozycji (książki Leszka Kołakowskiego, Ryszar-
da Legutki) ukazujących się w połowie lat 90. w Bułgarii. Od ponad dziesięciu lat 
jako wykładowczyni związana z University of Chicago, popularyzuje współcze-
sną poezję amerykańską w Bułgarii. Mitowa jest badaczką, która przyczyniła się 
do rozwoju polonistyki na Uniwersytecie Sofijskim. Dzięki jej decyzjom transla-
torskim (w tym i dotyczącym utworów Miłosza), wiele dzieł wciąż żyje w świa-
domości bułgarskich odbiorców literatury polskiej. 

W przypadku wspomnianego poematu noblisty, Mitowa „stawia” na lapidarny, 
znaczeniowo zwarty i natężony poetycki język. Ten styl wypowiedzi lirycznej, 
aczkolwiek w pewnym stopniu redukujący niektóre z Miłoszowych pojęć, jest 
bliższy duchowi gorzkiej satyry, którym przeniknięty jest utwór. Dejanowa na-
tomiast swój przekład tego samego utworu kieruje w stronę ściślejszej „współ-
pracy” z oryginałem, ryzykując poniekąd utratę / „rozmycie się” charakterystycz-
nego dla całego tekstu satyrycznego tonu złośliwie godzącego we współczesnych. 
Szanując translatorskie rozwiązanie Dejanowej, pozostaję rozumem i sercem przy 
poetyckim podejściu pierwszej tłumaczki – aby trafiła w sedno problemu, satyra 
powinna opierać się na zwięzłości, syntezie, nawet na niedomówieniu… Zresztą 
wyraźnym przykładem odnotowanych różnic w podejściu obydwu tłumaczek do 
tekstu są odmienne przekłady tytułu poematu. Wybrany przez Dejanową tytuł 
Дете на Европа, co na polski można przełożyć jako Dziecko Europy – w opozy-
cji do przekładu Mitowej Чеда на Европа, czyli Dziecięta Europy – przywraca 
obecną w oryginale liczbę pojedynczą kluczowego pojęcia Miłosza, lecz zawęża 
jego znaczeniowy obszar. W kontekście podjętych przez polskiego autora idei 
i ich poetyckiego ujęcia, stylistycznie nacechowana forma „dziecię” / „dziecięta” 
jest kondensacją sarkastycznej myśli przewodniej tekstu – jest to niemożność 
urzeczywistnienia Kartezjańskiego ideału i ukochanego konceptu („dziecięcia”) 
myśli filozoficznej Oświecenia, postrzegania ludzkiej rozumności jako podstawy 
bytu człowieka i fundamentu współczesnej cywilizacji. 
Łatwo jest krytykować, trudno jest tworzyć. Mając świadomość tej zasady, pi-

szę o wyżej wspomnianych rozbieżnościach między dwoma wariantami Dziecię-
cia Europy nie po to, by wygłaszać sądy wartościujące lub krytyczne uwagi, lecz 
po to, by pokazać, że na specyfikę indywidualnego translatorskiego podejścia do 
tekstu wyjściowego i na strategie przekładowe wpływają także charakterystyczne 
dla tłumacza filozoficzno-estetyczne pryncypia patrzenia na świat i przeżywania go. 

Poprzestając na razie na swoistości translatorskiego stylu Dejanowej, można 
powiedzieć, iż jego typowe cechy widoczne są szczególnie wyraźnie w porówna-
niu ze stylem Nikołaja Kynczewa. Cechy te znajdują wyraz w ścisłym przywią-
zaniu do kluczowych słów danego Miłoszowego utworu i zarazem w ich krea-
tywnym odtwarzaniu w języku docelowym. Na równi z doskonale odtworzonymi 
na język bułgarski utworami poetyckimi Miłosza w На брега… (Na brzegu…) 
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niektóre fragmenty (a sporadycznie – także pojedyncze teksty) przekładów Deja-
nowej wydają się nie wypowiadać do końca treści, esencji Miłoszowych refleksji. 

Kynczew (1936–2007), wielki poprzednik Dejanowej, jeden z najbardziej zna-
nych i oryginalnych współczesnych poetów bułgarskich, wykorzystywał w prze-
kładach swoje doświadczenie pisarskie. Intelektualne nastawienie poezji Kyn-
czewa koresponduje z jego zainteresowaniami translatorskimi – poeta słynie nie 
tylko ze swoich doskonałych tłumaczeń, lecz i z wyboru trudnych do interpretacji 
autorów – m.in.: Henriego Michaux, Eugène’a Guillevica, Yvesa Bonnefoy’a, 
André du Boucheta, Michela Deguy’a, Bernarda Noёla, Jacquesa Reda, Clau-
de’a Michela Cluny’ego, Claude’a Estebana, André Veltera, Kennetha White’a, 
Ezry Pounda, Edwarda E. Cumingsa. Mistrzostwo tłumacza przejawia się nie 
tylko w przekładach dzieł wymienionych pisarzy, lecz również w Antologii poezji 
gruzińskiej, antologii Pięciu współczesnych poetów francuskich oraz w tuż przed 
śmiercią wydanym (wspólnie z Swetłozarem Igowem) zbiorze Pięciu współcze-
snych poetów serbskich: Dušan Matić, Miodrag Pavlović, Ivan Lalić, Jovan Hri-
stić, Branko Milković. Także jego oryginalna twórczość jest godna uwagi; zbiory 
wierszy Kynczewa wydano w Polsce (Niczym ziarno gorczycy, 1981, Posłanie od 
piechura, 1999 – w przekładzie Wojciecha Gałązki), Niemczech, Holandii, Au-
strii, Serbii, Czechach, Gruzji, we Włoszech, Hiszpanii, USA, Francji. Warto 
również dodać, że w 2001 roku Kynczew został wybrany na członka Światowej 
Akademii Poetów. 

Dejanowa, zachęcana przez – słynącego z surowych sądów – Kynczewa do od-
dzielnego wydania swoich przekładów tekstów poetyckich Miłosza, dotychczas 
ukazujących się w periodykach literackich, spełniła życzenie swojego kolegi 
w „roku Noblisty”. Dzięki temu, po ponad dziesięciu latach od ukazania się tomu 
Trzej poeci polscy, czytelnik bułgarski ma możliwość prześledzenia jeszcze jed-
nego twórczego odczytania niektórych tekstów, które przed laty przykuły uwagę 
Kynczewa. Paralelne zaistnienie dwóch obcojęzycznych światów Miłosza jest 
niezmiernie interesujące nie tylko dla badacza jego recepcji w Bułgarii czy buł-
garskich miłośników literatury polskiej, ale także dla uważnego czytelnika, tro-
piącego nowości wydawnicze. Warto tu wymienić wiersze i poematy Miłosza, 
które stały się polem wspólnych zainteresowań obu tłumaczy: To co pisałem, 
Piosenka o końcu świata, Który skrzywdziłeś, Co było wielkie, Zadanie, Tak ma-
ło, O aniołach, Dar, Upadek, Sekretarze. Zanim zwrócimy się ku przykładom 
ilustrującym podobieństwa, różnice i kontrasty pomiędzy dwiema wersjami trans-
latorskimi wyżej wymienionych utworów, zatrzymajmy się na chwilę przy jesz-
cze jednym istotnym dla poruszanej kwestii problemie. 

Podstawą trafnego pod względem artystycznym przetworzenia myśli Miłosza 
był niewątpliwy poetycki dar Kynczewa – dał mu możliwość uchwycenia intencji 
twórczych polskiego autora, spostrzegania niuansów wykreowanego przez niego 
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obrazu, dojścia do filozoficznej i estetycznej syntezy pierwowzoru. Bez wątpienia 
oddany w bułgarskich przekładach duch tekstów lirycznych osnuty jest na kore-
spondencji między światem poetyckim Miłosza i Kynczewa. Światopoglądowa 
współbieżność wyłaniająca się z tekstów przedstawicieli współczesnej polskiej 
i bułgarskiej literatury to duży i oddzielny temat, którego – ze względu na for-
malne ograniczenia – nie sposób podjąć w tym artykule. 

Do duchowego współbrzmienia tekstów oryginalnych i ich przekładów przy-
czynia się jeszcze jeden, na pierwszy rzut oka paradoksalny, fakt. Kynczew wła-
dał biernie językiem polskim, jego przekłady Miłosza (i nie tylko) są oparte także 
na źródłach dodatkowych, na tłumaczeniach dokonanych przez obcojęzycznych 
tłumaczy. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że nie zgadzam się z czasem pojawiają-
cym się zarzutem, iż fakt ten wpłynął ujemnie na artystyczną wartość przełożo-
nych przez bułgarskiego poetę tekstów noblisty. Sądzę, że epoka preferencji dla 
dosłownych tłumaczeń opartych jedynie na doskonałej znajomości dwóch języ-
ków – rodzimego i obcego – jest za nami. Tym samym, oczywiście, nie bronię 
nieudolnych przekładów, których niewierność wobec pierwowzoru jest wynikiem 
nieznajomości języka oryginału czy też mowy ojczystej. Jako potwierdzenie 
możliwości osiągnięcia niemalże kongenialnego przekładu przez tłumacza utalen-
towanego, chociaż niewładającego językiem oryginału, przytoczyłabym zdanie 
Aleksandra Fiuta, wypowiedziane w rozmowie z Anną Węgrzyniak i ks. Lesz-
kiem Łysieniem15: 

Ale i tutaj [w związku z zainteresowaniem cudzoziemców językiem poetyckim Miłosza – 
K.B.] pojawia się pewien zasadniczy problem, ponieważ mamy do czynienia jakby z dwiema 
recepcjami Miłosza na Zachodzie. Pierwsza z nich jest recepcją jego anglojęzycznych prze-
kładów, które nie są do końca prawdziwym dziełem Miłosza. Wprawdzie są to utwory, które 
tłumaczył sam Miłosz z pomocą poetów amerykańskich, ale te tłumaczenia nigdy nie oddają 
oryginału. Do badaczy, którzy opierają się na „zanglicyzowanej” wersji jego poezji, należy 
np. znakomita amerykańska badaczka poezji, Helen Vendler, która napisała kilka ważnych 
tekstów o Miłoszu (notabene, niektóre z nich zostały w Polsce przetłumaczone i ukazały się 
w tomach poświęconych poecie16). Z drugiej strony są badacze, którzy znają polski, czytają 
Miłosza w oryginale, tak jak np. Amerykanka – Kim Jastremski17, Holender – Arent van Nie-
ukerken18, Belg – Kris Van Heuckelom19. Ich studia wydają mi się szczególnie interesujące. Nie 

   
15 A. Fiut, „Zwrócony stale w tę samą stronę”, rozm. przepr. A. Węgrzyniak, L. Łysien, „Świat 

i Słowo” 2006, nr 1, s. 21. 
16 Zob. np. H. Vendler, Z okruchów, świat jest doskonały, w: Poznawanie Miłosza, t. 2, cz. 1, red. 

A. Fiut, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000. 
17 K. Jastremski, „Apokatastasis” in the Work of Czesław Miłosz. Poetic Restoration of Wholeness, 

[dissertation], Chapel Hill: The University of North Carolina, 2000. Podaję za: A. Fiut, „Zwrócony 
stale…”, s. 22. 

18 Zob. A. Van Nieukerken, O „niewczesności” Norwida, dwóch modernizmach i Miłoszu, w: Po-
znawanie Miłosza, t. 2…; tenże, Czesław Miłosz i W.H. Auden – pułapki tworzenia poetyckiej auto-
biografii w XX wieku, w: tegoż, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna poezja polska metafizyczna 
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zapominajmy jednak, że jednym z najbardziej przenikliwych czytelników Miłosza był także 
Seamus Heaney, który co prawda znał jego wiersze tylko w ich wersji angielskiej, ale napisał 
o nich znakomite eseje20. 

Wyeksponowanie „ja” lirycznego zamiast rozpłynięcia się podmiotu w okalają-
cym go świecie (To co pisałem), redukowanie niekiedy ważnych „detali” na rzecz 
silniejszej niż w oryginale metaforyzacji świata (O aniołach)21, rezygnacja 
z kluczowych dla pierwowzoru obrazów i wyrazów poetyckich, lecz zachowanie 
wpisanych w nie sugestii, opartych na „własnej” obrazowości (Na ścięcie damy 
dworu, Dar) – to jedynie niektóre z charakterystycznych rysów współtworzonego 
przez Kynczewa Miłoszowego świata. Cechy te dochodzą do głosu też w tekstach 
stanowiących obopólną przestrzeń twórczych zainteresowań bułgarskiego poety 
i Dejanowej. Nie mogłabym nie wspomnieć o wybranym przez Kynczewa w To 
co pisałem słowie ‘kriwene’ (dosł. „krzywienie”, „zgrywanie się”) jako bardziej 
ekspresywnym i dobitnym niż w poetyckim pierwowzorze oznaczeniu sceptycz-
nego stosunku podmiotu lirycznego do jego przeszłej twórczości (u Miłosza było 
to „przełamanie”)22. Dejanowa woli w inny sposób zaakcentować konstatacje „ja” 
lirycznego. Tłumaczka pozostaje bliżej oryginału i oddając Miłoszowe „błazeń-
stwo” („To co pisałem nagle się wydało / błazeństwem”, W1, s. 93) jako 
„клоунада”, rozbudowuje je określeniem „безкрайна” („nieustanna”, „nieprze-
rwana”, „bez granic”)23. 

Talent Kynczewa do wyeksponowania zawartych w Miłoszowych obrazach 
konotacji, ale też umiejętne trzymanie się przez Dejanową oryginalnych poetyc-
kich określeń, nazw, „imion” rzeczy, rozwijanie sensu dominujących w utworach 
Miłosza pojęć, znajdują wyraz w przekładzie tytułu wiersza Sekretarze. Wybrany 
przez Kynczewa obraz Писарите (Skryby) nie tylko uwypukla samoświadomość 
odwiecznej niedoskonałości indywidualności twórczej, zawierającej się w powtó-
   
w kontekście anglosaskiego modernizmu, Kraków: Universitas, 1998. Podaję za: A. Fiut, „Zwrócony 
stale…”, s. 22. 

19 K. Van Heuckelom, „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w poezji Czesława Miło-
sza, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2004. Podaję za: A. Fiut, „Zwrócony stale…”, s. 22. 

20 Zob. np. S. Heaney, Znaczenie przekładu, w: tegoż, Zawierzyć poezji. Eseje, przeł. Magda Hey-
del, Kraków: Znak, 1996. Podaję za: A. Fiut, „Zwrócony stale…”, s. 22. 

21 W przekładzie tego utworu Kynczew „pomija” ważne dla ideowego (zideologizowanego) posła-
nia „przełamanie” odczarowanej rzeczywistości przez „lewą stronę” świata („Tam gdzie na lewą 
stronę odwrócony świat”, C. Miłosz, O aniołach, W2, s. 242) i umiejscawia uogólnione zjawisko 
„odmagiczniania” życia na marginesach świata: „Там встрани където този свят се преобърна” („Tam 
z boku gdzie ten świat się przewrócił”), Ч. Милош, За ангелите, в: Трима полски поети. Чеслав Милош, 
Збигнев Херберт, Адам Загаевски, подбор и превод Н. Кънчев, София 1998, s. 16). 

22 Por. oryg.: „Това което пишех ми изглежда изведнъж / кривене”, Ч. Милош, Това което 
пишех, в: Трима полски…”, s. 22. 

23 Ч. Милош, Това, което пишех, в: На брега на реката. Избрани стихове и поеми, превод от 
полски език В. Деянова, София 2011, s. 39. 
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rzonym przez Dejanową tytule pierwowzoru, lecz i w oparciu o figurę kopisty 
nadaje temu przeświadczeniu wymiar starodawny, niemalże ponadczasowy. 

Różne podejście do poetyckich obrazów Miłosza, ale też zazębianie się transla-
torskich decyzji bułgarskich tłumaczy można zaobserwować również na przykła-
dzie dwóch szczególnie interesujących interpretacji wiersza Tak mało. Odzwier-
ciedlając w swoim przekładzie doznawaną przez podmiot liryczny grozę kończą-
cych się słów, dni, nocy, lat, Dejanowa „odwołuje” się do obecnego w polskim 
tekście obrazu paszczy lewiatana, którą jednak – w odróżnieniu od Miłosza – 
przedstawia jako otwierającą się przed lirycznym „ja”, a nie jako zamykającą się 
na nim. Kynczew decyduje się na jeszcze silniejsze oddalenie się od poetyckiego 
oryginału: „Paszcza lewiatana / Zamykała się na mnie” (W1, s. 241), transformu-
jąc ją w: „Ogon lewiatana / zamykał się na mnie” („Опашката на левиатан / се 
затвори над мен”)24. Obie strategie oraz innowacje bułgarskich tłumaczy nie są 
odejściem od poetyckiej intencji wiersza Miłosza. Odsyłają one do kulturowych 
wyobrażeń o lewiatanie jako węża, który otacza Ziemię, trzymając ogon w pysku. 
Tym samym unaoczniają wpisany w wizerunek potwora bezkresny i przyjmujący 
formę doskonałą (koło, krąg) wymiar zła. 

Scalający się w jedność dwugłos przekładów Dejanowej i Kynczewa nasuwa 
myśl o potrzebie wydania tomu zawierającego z jednej strony oryginalne teksty 
Miłosza, a z drugiej – wszystkie wartościowe bułgarskie przekłady danego utwo-
ru polskiego poety. Taka publikacja wydaje się niezbędna ze względu na możli-
wość porównywania poszczególnych wersji konkretnych wierszy. Takie zesta-
wienie jest potrzebne nie tylko naukowcom, bułgarskim polonistom, lecz i miło-
śnikom literatury polskiej w Bułgarii, często z trudem znajdujących wydane przed 
laty przekłady. Co więcej, możliwość porównania tekstów prowadzi do refleksji nad 
indywidualnym poetyckim darem każdego tłumacza i sposobu odczytywania tekstów 
Miłosza, inspiruje do rozważań na temat zmiennej świadomości estetycznej. Można 
by także pomarzyć o książce, która – oprócz polskich pierwowzorów i ich arty-
stycznie zróżnicowanych bułgarskich przekładów – zawierałyby także najbardziej 
znane tłumaczenia tychże utworów Miłosza na inne języki. 

Swoistą prowokacją wyżej opisanego marzenia o tomie, którego idea mogłaby 
wzbudzić również zainteresowanie polskich wydawnictw i którego podstawę 
stanowiłby wybór liryki Miłosza Poezje wybrane. Selected Poems25, mogłyby być 
na przykład niezwykle nurtujące bułgarskie i angielskie przekłady wiersza Spot-
kanie. Dwa lata po ukazaniu się pierwszego tłumaczenia tego utworu we wspo-
mnianej miniantologii Kynczewa, Katia Mitowa umieściła swoją wersję tekstu 
w przełożonej przez Błagowestę Lingorską książce Wojciecha Karpińskiego 
   

24 Ч. Милош, Малко е, в: Трима полски…, s. 15. 
25 C. Miłosz, Poezje wybrane – Selected Poems, przeł. D. Brooks i in., Kraków: Wydawnictwo Li-

terackie, 1999. 
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Księgi zbójeckie26. W bieżącym roku ten sam wiersz wzbudził zainteresowanie 
Kamena Rikewa i Bogdana Gliszewa. Każdy z nich proponuje swoje translator-
skie odczytanie Spotkania. Co więcej, w artykule Милош: български 
констектуализации (Miłosz: bułgarskie kontekstualizacje)27 Rikew podnosi 
kwestię problematycznego dla tłumaczy Miłosza ostatniego wersu słynnego 
utworu. Bułgarski polonista rozpatruje finałowy wers: „Nie z żalu pytam, ale 
z zamyślenia” (W1, s. 129) w odniesieniu do angielskiego („amerykańskiego”) prze-
kładu Spotkania dokonanego przez samego Miłosza przy współudziale Lillian Walle. 
Dzięki koleżeńskiej życzliwości profesor Elwiry Grossman (University of Glasgow), 
która wysłała mi napisany przez Adama Czerniawskiego i opublikowany w „The 
Guardian”28 Nekrolog [Miłosza – K.B.], zawierający kolejny angielski (tym razem 
brytyjski) przekład omawianego wiersza, rozpatrywane tutaj problemy translatorskiej 
interpretacji wersu stanowiącego „kość niezgody” pomiędzy tłumaczami, mogą być 
analizowane w relacji z jeszcze jedną wersją translatorską29. 

Pragnienie wydania takiej antologii nasila się także w związku z umieszczony-
mi w książce Na brzegu rzeki… przekładami z tomu To30, które czekają na zesta-
wienie z ich ekwiwalentami translatorskimi w przyszłym całościowym wydaniu 
tego zbiorku. Przekład Borisowej i Rikewa, jest – jak już wspomniałam – ocze-
kiwany z niecierpliwością. Podstawą zainteresowania czytelników są pojawiające 
się ostatnio w periodykach literackich, dotykające artystycznej głębi oryginału, 
tłumaczenia Borisowej, a także opublikowany w tygodniku „Култура”) i napisa-
ny przez Rikewa artykuł Що е ТО? (Co „TО” jest?)31, poświęcony przyszłemu 
wydaniu przekładu tego tomu. Swoistą zapowiedzią wydawniczą tomu poetyc-
kiego Miłosza jest opublikowana na łamach tygodnika „Литературен вестник” 
krótka, lecz wymowna prezentacja (autorstwa Rikewa) wprowadzająca w filozo-
ficzny sens i estetyczny wydźwięk lirycznych tekstów noblisty32. 

A więc bułgarski rok Miłosza trwa. 

   
26 В. Карпински, Книги бунтовни, прев. Б. Лингорска, София 1999, s. 214. 
27 К. Рикев, Милош: български констектуализации, „Литературен вестник”, 2012 (w druku). 
28 A. Czerniawski, Obituary, „The Guardian”, 16.08.2004, http://www.guardian.co.uk/news/2004 

/aug/16/guardianobituaries.booksobituaries [dostęp: 3.11.2011]. 
29 W wydrukowanych dotychczas dwóch bułgarskich wersjach tekstu Spotkanie (Kynczewa i Mitowy), 

a także w angielskich przekładach występuje relacja „rozmyślam” – „dziwię się”, która zainspirowała 
krytyczną rozmowę o filozoficznej i estetycznej pozycji rozmyślającego / kontemplującego czy też 
z(a)dziwionego podmiotu lirycznego w poezji Miłosza. Por.: „I ask not out of sorrow, but in wonder” 
(C. Miłosz, Encounter, trans. by C. Miłosz and L. Valee, w: tegoż, Poezje wybrane. Selected Poems… s. 23); 
„I ask not in sorrow, but in contemplation” (C. Miłosz, Encounter, w: A. Czerniawski, Obituary…). 

30 Przetłumaczone przez Dejanową wiersze to: Zapomnij (Забрави), To (То), Alkoholik wstępuje 
w bramę niebios (Алкохоликът встъпва в небесните двери), в: Ч. Милош, На брега…, s. 220–223.  

31 К. Рикев, Що е „ТO”?, „Култура” 2011, nr 33, s. 7. 
32 К. Рикев, В късната стихосбирка „ТО"…, „Литературен вестник” 2011, nr 13–14, s. 23. 
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Y E A R  2 0 1 1  –  T R A N S L A T O R S  A N D  T R A N S L A T I O N S  O F   

C Z E S Ł A W  M I Ł O S Z  I N  B U L G A R I A  

This article presents a sketch of Bulgarian reception of Czesław Miłosz poetry. Authoress concen-
trates on translation’s histories, its quality, presents profiles of Polish Nobel Prize winner best known 
translators. She pays attention to translation problems Bulgarian translators have to cope with: they 
not only must face the text but also philosophy to which a poem is reffering, as well as to cultural and 
mental differences. One part of the article is devoted to critical texts which were written on the border-
line of translation advantures with works of Miłosz. 

Prof. ATH, dr hab. Kalina Bahneva – bułgarska polonistka wykładająca na Uniwersytecie Sofij-
skim im. św. Klimenta Ochrydzkiego oraz w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-
-Białej. Interesuje się przede wszystkim historią literatury polskiej, problematyką przekładoznawczą 
oraz recepcją polskich dzieł w Bułgarii. Autorka wielu artykułów naukowych w periodykach i tomach 
zbiorowych, aktywna uczestniczka konferencji krajowych i międzynarodowych. 



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

 

U n i w e r s y t e t  W a r m i ń s k o - M a z u r s k i  
P o l s k a  

PO E Z J A  P O L S K A  W  A N G I E L S K I M  P R Z E KŁA D Z I E   
–  W I E R S Z E  AN D R Z E J A  BU R S Y  

 

TWÓRCZOŚĆ ANDRZEJA BURSY (1932–1957)1, KTÓRY SPOŚRÓD POLSKICH POETÓW  
lat powojennych najpełniej wyrażał bunt przeciwko hipokryzji i obłudzie otacza-
jącego świata, na rynku anglo-amerykańskim stała się w pełni obecna dopiero 
w ostatnich latach. Przekładów wierszy Bursy nie zawierały pierwsze powojenne 
antologie polskiej poezji w angielskim przekładzie: Jerzego Pietrkiewicza Polish 
Prose and Verse (Polska proza i wiersz, 1956)2 czy Five Centuries of Polish 
Poetry (Pięć wieków poezji polskiej, 1960)3 – obie obejmujące wybór wierszy 
poetów już nieżyjących4, a także późniejsza, bardziej uwspółcześniona antologia 
Czesława Miłosza Post-War Polish Poetry (Polska poezja powojenna) z 1965 
roku5. Podczas gdy podstawą wyboru wierszy do obu antologii Pietrkiewicza był    

1 Andrzej Bursa, który zmarł nagle w wieku dwudziestu pięciu lat, był autorem dwóch, wydanych 
pośmiertnie zbiorów poezji oraz jednej powieści. Były to: Wiersze, Kraków: Wydawnictwo Literac-
kie, 1958; Utwory wierszem i prozą, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1969 i Zabicie ciotki, Kra-
ków: Wydawnictwo Literackie 1981. Na temat życia i twórczości Bursy pisali m.in.: S. Stanuch, 
Andrzej Bursa, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984; M. Chrzanowski, Twórczość 
literacka Andrzeja Bursy, Wrocław: Ossolineum, 1978; tenże, „Luiza” i inne utwory. Kraków: Kra-
jowa Agencja Wydawnicza, 1988; tenże, Andrzej Bursa: czas, twórczość, mit, Kraków: Krajowa 
Agencja Wydawnicza, 1986; E. Dunaj-Kozakow, Bursa, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996. 

2 Polish Prose and Verse. A Selection with an Introductory Essay, trans. J. Pietrkiewicz, London: 
The Athlone Press, 1956. Wybór ten, adresowany głównie do studentów slawistyki, a obejmujący 
utwory od Franciszka Karpińskiego po Józefa Czechowicza, poprzedzony został obszernym wprowa-
dzeniem One Hundred and Fifty Years of Polish Literature.  

3 Zob.: Five Centuries of Polish Poetry 1450–1950. An Anthology with Introduction and Notes, 
trans. by J. Pietrkiewicz i B. Singer, London: Secker & Warburg, 1960; drugie wydanie: London, New 
York, Oxford: Oxford University Press, 1970. 

4 Kryterium to spowodowało, iż w antologii znalazły się nazwiska m.in. Gajcego i Staffa, a zabra-
kło wierszy takich poetów, jak Miłosz, Herbert czy Różewicz. 

5 Opublikowana po raz pierwszy przez wydawnictwo Doubleday. W 1970 r., w angielskim wydaw-
nictwie Penguin Books ukazało się drugie, niezmienione wydanie, natomiast kolejną, poszerzoną 
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czas ich powstania i zamknięte biografie autorów, „dla Miłosza nie istniały żadne 
ograniczenia”, również te – jak zauważają Adam Dziadek i Piotr Wilczek – 
„związane z poglądami politycznymi poetów lub z miejscem ich zamieszkania”6. 

Po raz pierwszy wiersze autora Luizy w przekładzie na język angielski pojawiły 
się w antologii Celiny Wieniewskiej Polish Writing Today (Polskie pisarstwo dzi-
siaj, 1967)7. Antologia, obejmująca utwory dwudziestu jeden autorów krajowych, 
a z powodów koniunkturalnych wykluczająca tych tworzących na emigracji8, za-
wierała osiem wierszy Bursy w przekładzie: Adama Czerniawskiego (Dyskurs 
z poetą / Talking to a Poet; Sylogizm prostacki / A Vulgar Syllogism) oraz Jana 
Darowskiego (Miłość / Love; Z zabaw i gier dziecięcych / Nursery Toys and Ga-
mes; Mój dzień / My Day; Dobry człowiek / Portrait of a Good Man)9. W tejże 
antologii, do której wybrano aż siedemnaście wierszy Tadeusza Różewicza, poezja 
Bursy znalazła się na drugim miejscu pod względem liczby zamieszczonych utwo-
rów. Mniejszym wyborem wierszy była reprezentowana poezja Zbigniewa Herberta 
(siedem wierszy), Mirona Białoszewskiego (sześć), Tymoteusza Karpowicza, Jerzego 
Harasymowicza, Wisławy Szymborskiej i Urszuli Kozioł (po pięć), Stanisława Gro-
chowiaka (cztery), Jarosława Marka Rymkiewicza (trzy), Wiktora Woroszylskiego 
(dwa). Po jednym wierszu otrzymali: Kazimierz Brandys, Jan Kott, Eugeniusz Ka-
batc, Magda Leja, Henryk Grynberg, Stanisław Stanuch, Tadeusz Hołuj, Jacek Bo-
cheński, Stanisław Chęciński, Marek Nowakowski i Wiesław Dymny. 
   
wersję ogłoszono w Berkeley (University of California Press) w 1983 r. W tymże wydaniu najliczniej 
reprezentowana jest poezja Zbigniewa Herberta (dziewiętnaście utworów), następnie Anny Świrsz-
czyńskiej (szesnaście), Tadeusza Różewicza (jedenaście), Aleksandra Wata (dziewięć), Wisławy 
Szymborskiej (osiem), Stanisława Grochowiaka (siedem), Czesława Miłosza (sześć), Mirona Biało-
szewskiego i Stanisława Barańczaka (po pięć). Po cztery wiersze otrzymali: Leopold Staff, Mieczy-
sław Jastrun, Adam Ważyk i Tymoteusz Karpowicz. Po trzy: Antoni Słonimski, Ernest Bryll, Adam 
Zagajewski; po dwa – Bogdan Czaykowski i Julian Przyboś; po jednym: Jarosław Iwaszkiewicz, 
Kazimierz Wierzyński, Tadeusz Nowak, Jarosław Marek Rymkiewicz i Urszula Kozioł. 

6 A. Dziadek i P. Wilczek, Antologie poezji polskiej w przekładach poetów emigracyjnych, w: Lite-
ratura emigracyjna 1939–1989, t. 2, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1996, s. 305. 

7 Polish Writing Today, ed. by C. Wieniewska, Baltimore-Maryland: Penguin Books, 1967. 
8 Jak komentuje tę kwestię A. Czerniawski, „pisarze emigracyjni byli (…) zbankrutowani politycznie, 

a więc także kulturalnie. Ci, którzy upierali się przy tym rozdziale, nie dostrzegali, że na podstawie tego 
kryterium poezja Herberta była równie ideologicznie i estetycznie zbankrutowana”. A. Czerniawski, Co 
pisałem i tłumaczyłem w czasach zimnej wojny w kraju, o którym coś wiem, „Kresy” 1992, nr 3, s. 265. 
[Przedruk ang:] tenże, Writing and translating during the cold war in a country of which I know something”: 
exiled in England, „Comparative Criticism” (Cambridge University Press) 1994, no 16, s. 7–18. 

9 W nocie biograficznej Wieniewska powiela błędną informację dotyczącą okoliczności śmierci poety, 
pisze mianowicie, iż popełnił on samobójstwo. Zdaniem Ewy Dunaj-Kozakow, autorki wydanej w 1996 
roku monografii Andrzeja Bursy, „Legenda właśnie ugruntowała z uporem godnym lepszej sprawy przeko-
nanie o samobójczej śmierci pisarza oraz o jego »opozycyjności« politycznej; (…) legenda także utożsamiła 
autora Luizy z »poetami przeklętymi« lat młodzieżowej kontestacji, przypisując mu – jakże niesłusznie – 
skłonności do wywoływania skandali towarzyskich”. E. Dunaj-Kozakow, Bursa…, s. 6. 
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Kolejny raz wiersze Bursy w przekładzie na język angielski zostały opubliko-
wane w 1975 roku, w przygotowanym przez Bogdana Czaykowskiego obszernym 
wyborze współczesnej polskiej poezji dla angielskiego pisma „Modern Poetry in 
Translation”10. Wybór ten, powstały przy współpracy przede wszystkim Andrzeja 
Buszy, Adama Czerniawskiego i Jana Darowskiego11, obejmował także wcze-
śniejszą polską poezję, reprezentowaną przez utwory Norwida i Leśmiana, jak 
również pominięte w antologii Wieniewskiej nazwiska poetów przebywających 
na emigracji. Redaktor pisma, Daniel Weissbort, w liście do Bogdana Czaykow-
skiego z 29 lipca 1974 roku, tak oceniał nadesłane przekłady: „Jestem naprawdę 
wielce poruszony przesłanym mi materiałem. Naturalnie, niektórzy poeci podoba-
ją mi się bardziej, ale nie ma takich, których nie chciałbym w numerze”12. 

Podwójny, poświęcony polskim poetom numer pisma zawierał wiersze dwu-
dziestu dziewięciu autorów, spośród których najwięcej wierszy otrzymali Tade-
usz Różewicz i Tymoteusz Karpowicz (po osiem); niewiele mniej (po siedem) – 
Cyprian Kamil Norwid, Miron Białoszewski i Zbigniew Herbert; po sześć – An-
drzej Bursa, Aleksander Wat, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska i Rafał 
Wojaczek. W antologii po pięć wierszy przypadło Leopoldowi Staffowi i Ada-
mowi Czerniawskiemu; Adam Ważyk, Andrzej Busza, Ireneusz Iredyński – 
otrzymali po cztery wiersze; Julian Przyboś, Jan Bolesław Ożóg, Krzysztof Kamil 
Baczyński, Jacek Bierezin, Jan Darowski, Wiktor Woroszylski, Adam Zagajew-
ski – po trzy; po dwa – Józef Czechowicz, Leon Zdzisław Stroiński, Halina Po-
światowska, Bogdan Czaykowski, Jerzy Harasymowicz, Stanisław Barańczak 
i Witold Sułkowski. Jednym utworem reprezentowana była poezja Bolesława 
Leśmiana, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Tadeusza Gajcego. Wier-
sze Bursy: Dziewictwo / Virginity, Pantofelek / Slipper Animalcule, Nauka cho-
dzenia / Learning to Walk – zamieszczono w przekładzie Andrzeja Buszy i Bog-
dana Czaykowskiego13, zaś Dyskurs z poetą / Talking to a Poet oraz Święty Józef 
/ Saint Joseph w tłumaczeniu Adama Czerniawskiego.    

10 Poland, compiled by B. Czaykowski with the assistance of A. Busza and A. Czerniawski, „Mod-
ern Poetry in Translation”, Spring 1975, no 23–24. 

11 Tłumaczami byli także: Czesław Miłosz, Larry Levis, Caterine Leach, Michael Bullock i John 
Carpenter. 

12 Oryg.: „I am really most impressed by what you have sent me. (…) Naturally, I like some of po-
ets better than others, but there are none I would not want in the issue”. Z prywatnego archiwum 
Bogdana Czaykowskiego; kopia w posiadaniu autorki niniejszego artykułu. Tłumaczenia z j. ang. – 
jeśli nie zaznaczono inaczej – B.T.  

13 Jak pisał Bogdan Czaykowski, „angielski Buszy jest bardzo poprawny, lepszy niż mój. Jednak 
ciekawe, że podczas gdy w tekstach wymagających kolokwializmu, języka mówionego, Busza zwykle 
prowadzi (przekładamy wszystko razem), w tekstach o wyraźnej i bardziej regularnej strukturze 
rytmicznej przewagę mam ja, tak że się dopełniamy. Busza reprezentuje (…) interes przekładu kon-
genialnego, ja dziwność tekstu polskiego. Busza jest gotów grzeszyć konwencjonalnością, jest bardzo 
ostrożny w »gwałceniu« języka, ja go próbuję ośmielać, i dlatego zapewne, że nie mam takiego 
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W sprawie doboru nazwisk polemicznie zabrał głos Mieczysław Giergielewicz, 
historyk literatury i wykładowca Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) 
w Londynie. W liście do Bogdana Czaykowskiego, z 7 sierpnia 1975 roku, pisał: 
„zawartość Waszej antologii trąci dziwotwórstwem. Norwid, potem prawie pół 
wieku nic (z małymi odchyleniami) i wreszcie eksplozja prawdziwej poezji”14. 
W odpowiedzi, nadesłanej 11 lipca 1976 roku, Czaykowski wyjaśnił kryteria 
doboru wierszy chęcią „reprezentowania określonych nurtów myślowych, spo-
łecznych i kulturalnych”. Podkreślił przy tym, że mimo kontrowersji związanych 
z poezją twórców najmłodszego pokolenia, świadomie udzielił głosu „poetom, 
którzy w rzeczywistości polskiej są zaangażowani przeciwko obcym i wewnętrz-
nym ograniczeniom wolności i którzy za to zaangażowanie płacą”. Dodawał 
zarazem, iż „nie zamieszczał wierszy tylko dlatego, że są polityczne czy aktualne, 
czy zaangażowane, ale dlatego, że mając te cechy, wydawały (…) się również 
ciekawe poetycko, chociażby jako próby znalezienia języka poetyckiego dla poli-
tycznej i społecznej tematyki”15. 

Bogdan Czaykowski wychodził z założenia, iż skoro „ani konsekwentny este-
tyzm, ani konsekwentna pasja poznawcza nie są charakterystyczne dla literatury 
polskiej”, a jej specyfikę stanowi 

problematyka etyczno-społeczna, to dlaczego tak jej właśnie nie pokazać. Dlaczego w mocno 
amoralnym życiu społeczno-kulturalno-obyczajowym Zachodu nie ma przemawiać właśnie 
głos „mądrości” Herberta, „humanizmu” i „ascezy” Różewicza, „humanizmu” i „pasji świa-
ta” Miłosza, „ironicznego rozsądku” Szymborskiej, „pokory i wiary” Norwida, „stoicyzmu” 
Staffa… Szczególnie, że jest to zrównoważone w numerze Bursą i Wojaczkiem, Watem 
i Ważykiem, chociaż to często tylko odwrotna strona medalu16. 

Po raz kolejny wiersze Bursy (Dyskurs z poetą / Conversations with a Poet; 
Inaczej wyobrażałem sobie śmierć*** / I had imagined death differently***), tym 
razem w przekładzie Iwony Gleb, ukazały się w amerykańskiej, dwujęzycznej 
antologii The New Polish Poetry: a Bilingual Collection / Z nowej polskiej poezji. 
Zbiór w dwóch językach (1978)17, zredagowanej przez Milne Holton, profesor 
anglistyki na uniwersytecie w Maryland oraz Paula Vangelistiego, będącego 
w owym czasie kierownikiem literackim radia w Los Angeles. Książka stała się 
owocem pobytu redaktorów w Polsce na Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
   
wyczucia niepoprawności jak on (…), jak i dlatego, że mam w czuciu śmiałość czy inność tekstu 
polskiego. Nasze racje są równie dobre, chociaż, oczywiście, nie zawsze dadzą się pogodzić”. 
B. Czaykowski, Tłumaczenie się z przekładów, „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 1983, t. VII, s. 45. 

14 Tamże, s. 41–42. 
15 Tamże, s. 48. 
16 Tamże, s. 48–49. 
17 The New Polish Poetry: a Bilingual Collection, ed. by M. Holton, P. Vangelisti, Pittsburgh: Uni-

versity of Pittsburgh Press, 1978. 
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w Poznaniu, w sierpniu 1976 roku. Celem tej dwujęzycznej antologii było przy-
bliżenie anglojęzycznemu odbiorcy najnowszej poezji polskiej, jaka powstawała 
w kraju po 1956 roku. Stąd, jak piszą we wstępie redaktorzy: 

usiłowaliśmy przedstawić poetów piszących obecnie w Polsce lub tych, którzy wywarli 
ostatnio znaczący wpływ na poezję współczesnej Polski. Z jednym bądź dwoma wyjątkami 
nie braliśmy pod uwagę wierszy powstałych przed 1956 rokiem ani też dzieł tych poetów, 
którzy opuścili Polskę w latach powojennych i którzy z różnych przyczyn żyli odtąd poza 
granicami18. 

Redaktorzy zastrzegali przy tym, iż „nawet jeśli w pełni reprezentatywny wybór 
jest możliwy”, nie oznacza to, że ich antologia zasługuje na miano reprezentatywnej. 
Musi być ona czytana jako przykład – wybór ciekawych wierszy poetów uznanych 
przez redaktorów za ważnych na polskiej scenie literackiej19. Wybór autorów, po-
dobnie jak w wypadku antologii Celiny Wieniewskiej ograniczający się do tzw. 
poezji krajowej, właśnie z tego powodu wydaje się motywowany względami 
politycznymi. 

W antologii zamieszczono wiersze dwudziestu ośmiu autorów, ale jedynie 
dwóm poetkom – Wisławie Szymborskiej oraz Halinie Poświatowskiej – przy-
znano po cztery wiersze. Po trzy utwory otrzymali: Tadeusz Różewicz, Zbigniew 
Herbert, Miron Białoszewski, Stanisław Grochowiak, Rafał Wojaczek, Ewa Lip-
ska, Ireneusz Iredyński oraz Julian Kornhauser. Po dwa – Marian Jachimowicz, 
Tymoteusz Karpowicz, Tadeusz Kubiak, Andrzej Bursa, Tadeusz Nowak i Urszu-
la Kozioł. Jednym wierszem była reprezentowana poezja Jerzego Afanasjewa, 
Małgorzaty Hillar, Ernesta Brylla, Jerzego Harasymowicza, Jana Goczoła, 
Edwarda Stachury, Edwarda Balcerzana, Czesława Kuriaty, Stanisława Barań-
czaka, Andrzeja Więckowskiego oraz Lecha Isakiewicza. 

Tenże wybór, w pewnej mierze przypadkowy, skłania do przypuszczenia, iż au-
torzy, przyznając zbliżoną – i zarazem mocno ograniczoną – ilość miejsca po-
szczególnym poetom, nie silili się zarazem na tworzenie jakichkolwiek hierarchii 
poetyckich. Wątpliwości budzi ponadto praktyka przedstawiania twórczości po-
szczególnych, nieznanych na obcym rynku autorów poprzez przekład jednego lub 
najwyżej dwóch bądź trzech utworów. Jak słusznie zauważa wybitny poeta 
i tłumacz, Aleksander Wat:    

18 Oryg.: „In our collection we attempted to bring together a number of poets writing in Poland to-
day or of sufficiently recent significance as to be of immediate impact upon the poetry. With one or 
two exceptions we did not consider poems written before 1956. Nor have we considered the work of 
poets who left Poland in the years immediately following World War II and who, for whatever reason, 
have lived abroad since”. Preface, w: The New Polish Poetry…, s. XIV. 

19 Oryg.: „Indeed, we canot even claim that ours is a representative selection, even if such a thing 
be possible. It must be read only as a sampler – as poems we admire by poets we regard as important”. 
Tamże, s. XIV. 
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jeżeli czytelnikowi swojskiemu można przedstawić jeden dobry wiersz dobrego poety, bo 
gwarantem jest tu podpis autora, którego czytelnik ów zna, to czytelnikowi obcemu trzeba 
dać ilość wierszy dostatecznie dużą i reprezentatywną dla poety. Stąd w antologiach poezji 
współczesnej celowo jest dawać maksymalną ilość wierszy każdego poety, kosztem ilości 
poetów20. 

Dekadę później wiersze Andrzeja Bursy w przekładzie na język angielski zo-
stały zamieszczone w antologii Adama Czerniawskiego The Burning Forest. 
Modern Polish Poetry (Płonący las. Nowoczesna poezja polska), z 1988 roku, 
będącej wyborem twórczości siedemnastu polskich poetów: od Norwida i Staffa 
poczynając, na poezji Nowej Fali i Bronisława Maja kończąc21. W książce opu-
blikowane zostały następujące wiersze Bursy: Dyskurs z poetą / Talking to 
a Poet; Święty Józef / Saint Joseph; Rankiem w parku / Morning in the park; 
Uwaga, dramat! / Look out, drama!22. 

Zamierzeniem autora antologii The Burning Forest nie było przedstawienie repre-
zentatywnego obrazu polskiej poezji współczesnej, a raczej odzwierciedlenie wła-
snych fascynacji jako poety i tłumacza. Teresa Halikowska-Smith zauważa, że Czer-
niawski opowiedział się po stronie tradycji antyromantycznej23, która współbrzmiała 
nie tylko z jego osobistą wrażliwością poetycką, ale odpowiadała również preferen-
cjom zachodniego odbiorcy. Najwięcej miejsca w antologii przypadło przekładom 
utworów Tadeusza Różewicza (dwadzieścia sześć); następnie Cypriana Kamila Nor-
wida (dwadzieścia jeden), Wisławy Szymborskiej (szesnaście), Zbigniewa Herberta 
(piętnaście) i Leopolda Staffa (osiem). Sześć wierszy otrzymał Ryszard Krynicki, 
pięć – Zdzisław Stroiński, po cztery – Andrzej Bursa, Tymoteusz Karpowicz i sam 
autor. Po trzy wiersze: Bogdan Czaykowski, Jan Darowski i Rafał Wojaczek; po dwa 
– Wiktor Woroszylski, Anka Kowalska, Stanisław Barańczak i Bronisław Maj. 

W ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia wiersze Andrzeja Bursy ukazały się je-
dynie raz: w obszernym (zawierającym czterysta utworów autorstwa dwustu 
pięćdziesięciu poetów z całego świata), tomie The Auschwitz Poems (Wiersze 
z Auschwitz), opublikowanym w Oświęcimiu, w 1999 roku24. Były to: Liryka 
   

20 A. Wat, O przekładach poetyckich, „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 1976, s. 41. 
21 The Burning Forest. Modern Polish Poetry, trans. and ed. by A. Czerniawski, Newcastle upon 

Tyne: Bloodaxe Books, 1988. 
22 Antologia Adama Czerniawskiego sprowokowała na łamach prasy brytyjskiej dyskusję, której 

echa dotarły do Polski. Brytyjscy recenzenci, choć chwalili wysoki poziom artystyczny przekładów, 
zwracali zarazem uwagę na subiektywne kryteria doboru tekstów poetyckich, a także prowokującą 
nieobecność wierszy Czesława Miłosza. Zob. B. Tarnowska, Między światami. Problematyka bilin-
gwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy „Kontynenty”, Olsztyn: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2004, s. 264 i n. 

23 T. Halikowska-Smith, Adam Czerniawski – poeta i tłumacz, „Tydzień Polski”, 6.08.1988, s. 16. 
24 A. Bursa, The Lyrics of Rudolf Hoess; Auschwitz – An Excursion; A Conversation with a Sculp-

tor, trans. A.A. Zych and A. Diniejko, w: The Auschwitz Poems, ed. by A.A. Zych, Oświęcim, Poland: 
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Rudolfa Hoessa / The Lyrics of Rudolf Hoess; Oświęcim – Wycieczka / Auschwitz 
– An Excursion oraz Rozmowa z rzeźbiarzem / A Conversation with a Sculptor, 
w tłumaczeniu Adama A. Zycha i Andrzeja Diniejki. 

Wzrost zainteresowania poezją Andrzeja Bursy w świecie anglojęzycznym, 
skutkujący zwiększoną liczbą publikacji, nastąpił dopiero w pierwszym dziesię-
cioleciu XXI wieku. 

Z okazji 50. rocznicy śmierci poety wydano obszerny, dwujęzyczny Wybór 
wierszy / Selected Poems (2008)25, w tłumaczeniu tandemu tłumaczy – profeso-
rów Tennessee Tech University: Kevina Christiansona i Haliny Abłamowicz. 
Wydanie tomu poprzedziły liczne publikacje przekładów wierszy Bursy w anglo-
języcznych pismach26. W kolejnym roku ukazał się wybór utworów Bursy Killing 
Auntie and Other Works (Zabicie ciotki i inne utwory, 2009), w przekładzie za-
mieszkałego w Londynie Wieśka Powagi27. 

Oba te tomy przyniosły również obszerne omówienia biografii i twórczości po-
ety. Ujęcie zaproponowane we wprowadzeniu Christiansona „A madman is the 
person who saw”. Andrzej Bursa and the Voice of Witness („Wariat to ten, który 
zobaczył”. Andrzej Bursa i głos świadka)28, nawiązuje zarówno do zakorzenionego 
w krytyce zachodniej widzenia funkcji „wschodnioeuropejskiej poezji” (termin 
   
Auschwitz-Birkenau State Museum, 1999, s. 89–91. Spis treści angielskojęzycznej antologii poezji 
o Auschwitz, zob.: pl.auschwitz.org.pl/m/index.php?Itemid=82&gid=514 [dostęp: 24.09 2011]. 

25 A. Bursa, Wybór wierszy. Selected Poems, trans. K. Christianson and H. Abłamowicz, Kraków: 
Art-Park Publishers, 2008 [rec.: B. Tarnowska, Wybór wierszy / Selected Poems by Andrzej Bursa, 
„The Sarmatian Review” (Polish Institute of Houston at Rice University, USA) April 2011, s. 1587–
1588. Zob.: www.ruf.rice.edu/~sarmatia/ [dostęp: 25.09.2011 r.]. 

26 Wiersze Bursy w przekładzie Kevina Christiansona i Haliny Abłamowicz, w latach 2004–2007 za-
mieszczane były w takich pismach, jak „The Sarmatian Review” 2004, September; „Metamorphoses: 
A Journal of Literary Translation” 2005, Fall; „New Letters” 2005; „International Poetry Review”, 2006, 
Fall „The Cafe Irreal: International Imagination” 2007, May; „Iconoplast” 2007; „Hunger Mountain” 2007, 
Spring; „The London Magazine” 2007, December/January; „Confrontation” 2007, Summer; „Passport: The 
Arkansas Review of Literary Translation” 2006; „Arabesques Review: Cultures & Dialogue” 2007; „Damn 
the Caesars” 2007, , December; „Guernica. A Magazine of Art and Politics” 2006, November; „Silk Road” 
2007, Spring; „New Ohio Review” 2007, Spring; „Confrontation” 2007, Summer; „The Call: The Magazine 
of the International Jack London Society” 2005, Spring/Summer; „New American Writing” 2007, 10th June. 
Zob. home.roadrunner.com/~polishlit/20.html [dostęp: 23.09.2011]. 

27 A. Bursa, Killing Auntie and Other Work, trans. W. Powaga, London: CB editions, 2009; tenże, 
Dragon, trans. W. Powaga, w: Dedalus Book of Polish Fantasy, ed. by W. Powaga, New York: Hippo-
crene Books, 1996, s. 331–336; tenże, Dragon, „Przekładaniec”[Special Issue: Contemporary Polish 
Writing], 2001. Zob. www2.uj.edu.pl/katedraunesco/przekladaniec/przeksp.html [dostęp: 24.09.2011], 
a także: Book Review: The Dedalus Book of Polish Fantasy, „Tychy. Original Fiction and Illustrations – 
Literary Criticism with Cajones – Politics and History – Revolution and Enlightenment – Edinburgh in 
the Twenty-First Century”, 25 March 2009. Zob. tychy.wordpress.com/…/book-review-the-dedalus-
-book-of-polish-fan, [dostęp: . 24.09.2011].  

28 Cytat w tytule pochodzi z wiersza Bursy Dialog, zamykającego poetycki cykl Malarstwo obłą-
kanego / A Lunatic`s Paintings. Zob. A. Bursa, Wybór wierszy. Selected Poems, s. 92–93. 
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stworzony przez brytyjskiego poetę i krytyka Al Alvareza) jako zaangażowanej 
w politykę i dającej świadectwo historycznej prawdzie (poetry as a witness)29, jak 
też do utrwalonej przez lata legendy Bursy – „poety przeklętego”, jednego z „ka-
skaderów literatury”, „literackiego Jamesa Deana okresu stalinizmu”. Tytuł, ja-
kim Christianson opatrzył wprowadzenie, sprawia wrażenie jakoby uwikłanie 
w politykę wydawało się wciąż – po dwudziestu latach od obalenia socjalistycz-
nego ustroju – najbardziej znaczącym elementem odbioru polskiej poezji na Za-
chodzie30. Z drugiej strony, aby przybliżyć postać Bursy anglojęzycznemu od-
biorcy, Kevin Christianson poszukuje odpowiednich kontekstów: porównuje 
zatem Bursę z młodymi gniewnymi literatury brytyjskiej oraz amerykańskimi 
poetami beat generation, a nawet postrzega polskiego poetę jako prekursora bry-
tyjskich „punków” lat siedemdziesiątych31. 

Natomiast przedstawienie sylwetki Bursy przez Wieśka Powagę – należącego 
do pokolenia wychowanego jeszcze w socjalistycznym ustroju, w Polsce lat 80., 
a więc podobnie jak Bursa rozczarowanego i pełnego buntu – stanowi próbę 
częściowego odmitologizowania postaci poety. Z jednej strony Powaga traktuje 
legendę Bursy jako „naturalną reakcję na okrucieństwo i niesprawiedliwość” tak 
bardzo przedwczesnej, gwałtownej śmierci, zaś z drugiej dowodzi, iż była ona 

dowodem siły głosu poety – głosu pokolenia, którego dzieciństwo zostało zdruzgotane przez 
wojnę, a młodość zatruta przez złudne nadzieje, i głosu także kolejnych pokoleń młodych lu-
dzi: gniewnych, bezkompromisowych w swoim idealizmie, zawieszonych między przeszło-
ścią a przyszłością32. 

Obok przywołanych dwóch obszernych prezentacji utworów Bursy, pod koniec 
pierwszej dekady XXI wieku wiersze autora Pantofelka były niekiedy publiko-
   

29 Zob. J. Jarniewicz, W brzuchu wieloryba. Szkice o dwudziestowiecznej poezji brytyjskiej i ir-
landzkiej, Poznań: Rebis, 2001, s. 243–258; B. Tarnowska, Między światami…, s. 248 i n.  

30 Próbą zmiany utrwalonego w krytyce zachodniej widzenia polskiej poezji w kategoriach poli-
tycznych jest stworzenie dwóch antologii najnowszej poezji: Altered State. The New Polish Poetry, 
ed. by R. Mengham, T. Pióro and P. Szymor, Todmorden: Arc Publications, 2003 oraz Carnivorous 
Boy, Carnivorous Bird. Poetry from Poland, selected by M. Baran, ed. by A. Skucińska and 
E. Wójcik-Leese, Brookline: Zephyr Press, 2004. Redaktorzy drugiej z wymienionych antologii piszą 
we wstępie: „Oto antologia polskiej poezji, która jest normalna i zwyczajna, o ile poezja tworzona 
w jakimkolwiek kraju, w jakichkolwiek okolicznościach, może być normalna i zwyczajna” („This is 
anthology of Polish poetry which is normal and ordinary; that is, if any poetry created in any country 
and under any circumstances can be viewed as normal and ordinary”), s. I.  

31 K. Christianson, Introduction: „A madman is the person who saw”. Andrzej Bursa and the Voice 
of Witness, w: A. Bursa, Wybór wierszy. Selected Poems…, s. 17 i n. 

32 Oryg.: „This persistent mythologisation was in part a natural reaction to the cruelty and injustice 
of early death, but it was also a testimony to the power of his voice – the voice of a generation whose 
childhood was destroyed by the war and whose youth was poisoned by false hopes, and the voice too 
of later generations of young people: angry, uncompromising in their idealism, stuck between their 
past and future”. W.P. [W. Powaga], Preface, w: A. Bursa, Killing Auntie and Other Work…, s. 4. 
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wane również przez innych tłumaczy. Wiersz Modlitwa dziękczynna z wymówką / 
Thanksgiving Prayer with a Reproach posłużył jako motto do niewielkiego, dwu-
języcznego wyboru Jarka Zawadzkiego Wybrane arcydzieła polskiej poezji (Se-
lected Masterpieces of Polish Poety), wydanego w Stanach Zjednoczonych 
w 2007 roku33. Tom ten zawierał jedynie dwadzieścia siedem utworów polskiej 
poezji, począwszy od Bogurodzicy, poprzez wiersze Jana Kochanowskiego, Jana 
Andrzeja Morsztyna, Franciszka Karpińskiego, wielkich romantyków po utwory 
Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Stanisława Wyspiańskiego. 

Inny utwór poetycki, Święty Józef / Saint Joseph, został przedrukowany w naj-
nowszej dwujęzycznej antologii Adama Czerniawskiego Moved by the Spirit. An 
Anthology of Polish Religious Poetry (Poruszony przez Ducha. Antologia polskiej 
poezji religijnej)34, obejmującej wybór wierszy o tematyce metafizycznej autor-
stwa takich poetów, jak: Różewicz, Kochanowski, Norwid, Staff, Stroiński, Kar-
powicz, Szymborska, Herbert, Darowski, Czaykowski, Bursa i Czerniawski. 

Poezja Andrzeja Bursy, pomijana w pierwszych, powojennych antologiach poezji 
polskiej, po raz pierwszy pojawiła się w angielskim przekładzie dekadę po śmierci 
poety, w antologii Celiny Wieniewskiej. W następnych dziesięcioleciach utwory 
Bursy były kilkakrotnie zamieszczane w kolejnych wyborach, co dowodzi uznania 
przez tłumaczy i redaktorów zarówno oryginalności, jak i ważnego miejsca tego 
poety w historii powojennej polskiej literatury. Z drugiej strony, sporadycznie poja-
wiające się przekłady – pomimo kunsztu translatorskiego Adama Czerniawskiego, 
Jana Darowskiego oraz tandemu Andrzej Busza – Bogdan Czaykowski – nie mogą 
być uznane za próbę gruntownego przybliżenia tej twórczości anglojęzycznemu od-
biorcy. Dopiero współpracujący ze sobą tłumacze Kevin Christianson i Halina Abła-
mowicz podjęli ryzyko przekładu niemal całej twórczości poetyckiej autora Zabicia 
ciotki. Pozostaje jednak otwarte pytanie: czy fakt pojawienia się pełnego przekładu 
dzieła Bursy oznacza zarazem jego rzeczywiste zaistnienie w świadomości angloję-
zycznego odbiorcy, jak i szerzej – w literaturze i kulturze angloamerykańskiej?35 
   

33 Selected Masterpieces of Polish Poety, trans. J. Zawadzki, Lexington, Kentucky: Booksurge 
2007, s. 3–4. 

34 Moved by the Spirits. An Anthology of Polish Religious Poetry, foreword by R. Williams, ed. by 
A. Czerniawski, Belfast: Lapwing, 2010, s. 140–141. 

35 Najczęściej tłumaczonymi wierszami Bursy były te z późniejszego okresu twórczości poety, ko-
lokwialne i antyliryczne, często o dialogicznym charakterze, np. Dyskurs z poetą (z 1957 r.) istnieje 
w serii translatorskiej, składającej się z trzech wersji: Conversations with a Poet (przeł. I. Gleb), Talking to 
a Poet (przeł. A. Czerniawski) oraz Discourse with a Poet (przeł. K. Christianson i H. Abłamowicz). 
Wiersz Pantofelek, również z 1957 r., został przetłumaczony przez A. Buszę i B. Czaykowskiego 
(Slipper Animalcule), K. Christiansona i H. Abłamowicz (Paramecium), a także W. Powagę (Amoe-
ba). Natomiast obecne w książce Christiansona i Abłamowicz przekłady wcześniejszych wierszy 
poety, nieraz kunsztownych pod względem formy (jak Fiński nóż / The Sheath Knife czy Wisielec / 
The Hunged Man, oba z 1955 r.), nie odzwierciedlają stylistycznej dominanty oryginału.  
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P O L I S H  P O E T R Y  I N  E N G L I S H  T R A N S L A T I O N  –  P O E M S  B Y  A N D R Z E J  B U R S A  

The subject of the paper The Polish poetry in English translation – the poems of Andrzej Bursa is the 
reception of Andrzej Bursa`s writings in the English-speaking literary world: from the first transla-
tions included in the anthology edited by Celina Wieniewska Polish Writing Today (1967), through 
other selections, such as special issue of “Modern Poetry in Translation” (1975, no 23–24) edited by 
Bogdan Czaykowski or The Burning Forest. An Anthology of Modern Polish Poetry by Adam Czer-
niawski (1988). However, only at the end of the first decade of this century the first books of Bursa`s 
poems in English translation appeared: bilingual Wybór wierszy / Selected Poems, translated by Kevin 
Christianson and Halina Abłamowicz (2008), as well as Killing Auntie and Other Work, in translation 
of Wiesiek Powaga (2009). 

Dr hab. Beata Tarnowska – pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest autorką następujących książek: 
Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza (Olsztyn 1996), Między światami. 
Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy „Kontynenty” (Olsz-
tyn 2004); Wokół „Kontynentów”. Szkice i rozmowy z poetami (Olsztyn 2011), a także tomu przekła-
dów poezji Amira Ora Wiersz (Olsztyn 2006). Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół 
problematyki przestrzeni przedstawionej w dziele literackim, bilingwizmu literackiego, polsko-
-izraelskich związków literackich, a także zagadnień przekładu artystycznego. Większość prac dr hab. 
Beaty Tarnowskiej dotyczy polskiej literatury powstającej na obczyźnie po 1945 roku. 
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OB E C N OŚĆ  L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J   
W  AM E R Y C E  PÓŁN O C N E J  I  AN G L I I

  

 

NA POCZĄTKU PARĘ DANYCH O MATERIAŁACH, NA KTÓRYCH OPARŁEM SWÓJ  
referat. W liczącej siedemdziesiąt jeden stron bibliografii, zebranej tutaj1 po raz 
pierwszy, umieściłem, z małymi wyjątkami, książki pisarzy polskich przetłu-
maczone z języka polskiego na język angielski. Chociaż moim pierwotnym 
zamiarem było zarejestrowanie przekładów dokonanych tylko w Stanach Zjed-
noczonych i Kanadzie, w trakcie pracy zdecydowałem się jednak katalogować 
książki wydane także w Anglii i w Polsce. W wielu bowiem wypadkach angiel-
skie przekłady ukazywały się jednocześnie w północnoamerykańskich i euro-
pejskich wydawnictwach. Nie było też zawsze jasne, z jakiego kraju wywodzą 
się tłumacze, którzy dokonali przekładów niektórych pozycji. W efekcie koń-
cowym włączenie do bibliografii europejskich przekładów dało pełniejszy ob-
raz literatury polskiej od wieku XVI do chwili obecnej w angielskim kręgu 
językowym. 

Ogólne spojrzenie na dane: w bibliografii znalazło się siedemset siedemdziesiąt 
sześć książek oraz sto jeden antologii. W kategorii gatunków literackich proza repre-
zentowana jest przez około czterysta dziewięćdziesiąt cztery tytuły, poezja przez 
dwieście pięćdziesiąt cztery, a dramat przez osiemdziesiąt siedem. Klasyfikacja pozo-
stałych dzieł jest trudna do określenia, szczególnie w przypadku antologii. 
   

 W niniejszym artykule piszę o książkowych wydaniach angielskich przekładów z literatury pol-
skiej. Nie umieściłem bowiem w bibliografii drobnych tłumaczeń ogłoszonych w monografiach, 
periodykach lub ostatnio w Internecie. Nie mogłem też opisać książkowych opinii uczonych, recen-
zentów i krytyków literackich, które w zasadniczy sposób przyczyniają się do kreowania wizerunków 
pisarzy, a w rezultacie do przedstawienia aktywnego uczestnictwa literatury polskiej w anglosaskiej 
przestrzeni kulturowej. 

1 Bibliografia była prezentowana podczas konferencji „Literatura polska w świecie”, która odbyła 
się w Katowicach w dn. 5–7.05.2011 [przyp. red.]. 
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Aby przeanalizować, z jakiej epoki pochodzą wskazane teksty, dokonałem 
podziału na następujące okresy literackie: średniowiecze, renesans, barok, 
oświecenie, romantyzm, realizm i Młoda Polska, dwudziestolecie i okres wojny 
oraz ogólnie: literatura współczesna. Najwięcej przekładów książek, bo aż czte-
rysta trzynaście (przeszło pięćdziesiąt procent) dokonano z literatury współcze-
snej (lata 1950–2010), natomiast z pozostałych okresów literackich przetłuma-
czono łącznie czterysta jedenaście pozycji. Wśród nich sto czterdzieści sześć 
tytułów pochodzi z okresu dwudziestolecia i wojny, sto dwadzieścia osiem 
z realizmu i Młodej Polski, osiemdziesiąt cztery z romantyzmu, dwadzieścia 
sześć z renesansu, jedenaście z oświecenia, dziewięć z baroku i trzy ze śre-
dniowiecza. Dane te pokazują wyraźnie, że im starszy jest tekst, tym mniejszym 
zainteresowaniem cieszy się on wśród tłumaczy i wydawców. Jedynym wyjąt-
kiem jest tutaj renesans, który reprezentowany jest przez więcej książek niż 
oświecenie i barok. 

Jak kształtowała się obecność literatury polskiej w Anglii, a następnie w Ame-
ryce? Pierwsze tłumaczenie na język angielski ukazało się w Londynie w 1560 
roku. Był to fragment historii Marcina Kromera O pochodzeniu i czynach Pola-
ków2, który ukazał się pod tytułem A Notable Example of Gods Vengeance vppon 
Murdering a King. Drugą, wydaną aż czterokrotnie po angielsku (1598, 1607, 
1660 i 1733), książką polskiego pisarza, było dzieło Wawrzyńca Goślickiego De 
optimo senatore, dedykowane Zygmuntowi Augustowi i przedstawiające sztukę 
rządzenia, rolę senatu oraz wizerunek wzorowego męża stanu. 

Tłumaczenia łacińskich tekstów Kromera i Goślickiego, czołowych przedsta-
wicieli renesansowej historiografii i myśli ustawodawczej, odegrały ważną rolę 
w rozwoju teorii politycznej. Pierwszy i drugi, zmieniony, przekład De optimo 
senatore Goślickiego3 został natychmiast skonfiskowany w elżbietańskiej Anglii, 
ale był cytowany w politycznych broszurach i na tyle popularny, że przypuszcza 
się, iż znał go również Szekspir4. 

Znacznie większą sławą w Europie cieszyły się liryki i traktaty poetyckie Ma-
cieja Sarbiewskiego, nowołacińskiego poety doby baroku. Utwory tego „Horacju-
sza Sarmackiego”, a przede wszystkim jego ody, epody i epigramaty zebrane 
w Lyricorum libri IV i ogłoszone w Antwerpii w 1634 roku, doczekały się ponad 
30 edycji w XVII i XVIII wieku. Jego teksty, wydawane w oryginale oraz 
w licznych tłumaczeniach i parafrazach, były szczególnie dobrze znane w Anglii 
   

2 Książka ta została ogłoszona po łacinie w 1555 roku, doczekała się pięciu wydań, była też tłuma-
czona na języki: niemiecki (1562 r.) i polski (1611 r.). 

3 .De optimo senatore zostało przetłumaczone na język polski czterysta trzydzieści dwa lata po uka-
zaniu się łacińskiego tekstu w Wenecji (O senatorze doskonałym: księgi dwie, oprac. M. Korolko, 
przeł. T. Bieńkowski, Kraków: Arcana, 2000) i czterysta dwa lata po przekładzie angielskim. 

4 Zob. W. Chwalewik, Polska w „Hamlecie”, Wrocław: Ossolineum, 1956, s. 107–111. 
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i miały głęboki wpływ na wielu poetów: Henry’ego Vaughana, Abrahama Cowleya, 
Isaaca Wattsa, Richarda Lovelace’a, Roberta Burnsa, Samuela Coleridge’a i in5. 

Na następne tłumaczenia trzeba było poczekać aż do XIX wieku. Czwartym 
angielskim przekładem był esej Jędrzeja Śniadeckiego O literackich i naukowych 
osiągnięciach Kopernika (On the Literary and Scientific Labor of Copernicus, the 
Father of Modern Astronomy), który ukazał się w roku 1823 w Dublinie. Pięć lat 
później ukazała się w Londynie pierwsza antologia literatury polskiej, pod tytu-
łem Wybór poezyi polskiey. Specimens of the Polish Poets, poświęcona pisarzom 
od renesansu do oświecenia. Jej redaktorem i tłumaczem był John Bowring, słyn-
ny poliglota, któremu pomagał Krystian Lach Szyrma, profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego, pułkownik w powstaniu listopadowym oraz tłumacz Mickiewicza, 
Ewy Felińskiej i Michała Czajkowskiego. W antologii znalazły się m.in. przekła-
dy Kochanowskiego, Szymonowica, Sarbiewskiego, Krasickiego i Niemcewicza. 
Dwie książki Niemcewicza ukazały się w Londynie (w 1830 r.) i w Edynburgu 
(w 1844 r.). 

W latach 1833–1885 ukazuje się sześć przekładów dzieł Mickiewicza na an-
gielski (cztery z nich to tłumaczenia Konrada Wallenroda). W 1836 roku wycho-
dzi w Londynie Maria Malczewskiego, w 1855 Kirdżali Michała Czajkowskiego, 
a w 1875 w Filadelfii – Nie-Boska komedia Krasińskiego, pierwszy książkowy 
przekład z literatury polskiej w Ameryce. Trzy następne książki to tłumaczenia 
historycznych powieści Kraszewskiego, które ukazały się w Nowym Jorku 
w 1889, 1890 i 1891 roku. Mimo przekładów pojedynczych wierszy oraz artyku-
łów o Mickiewiczu w Anglii, jego twórczość nie wzbudziła żywego oddźwięku 
wśród angielskich krytyków i czytelników6. 

Inaczej natomiast przedstawia się recepcja tłumaczeń powieści oraz nowel 
Henryka Sienkiewicza w Ameryce i Anglii7. W latach 1890–1900 następuje 

   
5 Wnikliwe omówienie twórczości Sarbiewskiego i jego wpływu na poezję angielską można zna-

leźć w książce pod redakcją K. Fordońskiego i P. Urbańskiego, Casimir Britanicus. English Transla-
tions, Paraphrases, and Emulations of Maciej Kazimierz Sarbiewski, London: Modern Humanities 
Research Association, 2008.  

6 Szczegółową bibliografię twórczości Mickiewicza w Anglii i Ameryce przedstawia Marion 
M. Coleman w: Adam Mickiewicz in English, Cambridge Springs: Alliance College, 1954. Na ten 
temat pisał też: William J. Rose w: Adam Mickiewicz in World Literature; A Symposium, ed. by 
W. Lednicki, Berkeley: University of California Press, 1956. 

7 O popularności dzieł Sienkiewicza w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie o odbiorze Quo vadis, 
pisałem w książce W pogoni za Sienkiewiczem. Z odnalezionych dzienników Almy Curtin, Warszawa: 
Constans, 1994 oraz ostatnio w artykułach: Henryk Sienkiewicz, w: Dictionary of Literary Biography, 
t. 332, Nobel Prize Winners in Literature, p. 4, ed. by T. Simmons Bitonti, Detroit: Thomson Gale, 2007, 
s. 234–246 oraz Odbiór Sienkiewiczowskiego „Quo vadis” w Stanach Zjednoczonych, w: Słowa i metody. 
Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Święchowi, red. A. Kochańczyk, A. Niewiadomski, B. Wrób-
lewski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 369–377. 
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prawdziwy wysyp przekładów jego powieści i nowel – na rynkach po obu stro-
nach Atlantyku pojawia się około czterdziestu pięciu tytułów. W ciągu osiemna-
stu miesięcy od ukazania się Quo vadis w przekładzie Jeremiasza Curtina8, sprze-
dano sześćset tysięcy egzemplarzy powieści, a książka znalazła się na liście best-
sellerów. Ten sukces wydawniczy spowodował olbrzymi wzrost zainteresowania 
innymi książkami Sienkiewicza. Nie mniej niż trzydziestu czterech amerykań-
skich wydawców i czterdziestu czterech tłumaczy walczyło w różnych okresach 
o pokaźne zyski, rzucając na rynek nowe przekłady. Przeszło sześćdziesiąt wydań 
Quo vadis ukazało się w Stanach Zjednoczonych, do roku 1915 sprzedano półtora 
milionów egzemplarzy powieści, a sama firma Little, Brown and Company opu-
blikowała kilka wydań, od luksusowego za dwanaście dolarów do taniego za 
dwadzieścia pięć centów. 

Na fali tej niezwykłej popularności prasa codzienna podawała gorliwie biogra-
ficzne wiadomości o pisarzu, jego metodach pracy i działalności politycznej. 
W amerykańskich gazetach i literackich periodykach ukazywały się dziesiątki 
recenzji i esejów, w których omawiano szczegółowo artystyczne walory powieści 
i nowel autora Trylogii. Niektórzy krytycy porównywali Sienkiewicza do najwy-
bitniejszych pisarzy epoki, takich jak: Scott, Dumas, Flaubert, Zola i Tołstoj, 
a jeden z recenzentów, Stanley E. Johnson, zaliczył go do grona „uniwersalnych 
geniuszy”, takich jak Szekspir, Milton, Emerson, Homer, Wergiliusz, Dante, 
Hans Andersen, Molier i Cyceron9. 

Dramaturgiczne wersje powieści były wystawiane na scenach teatralnych, fil-
mowane, a później nagrywane na kasety oraz pokazywane w telewizji. Już 
wkrótce po wydaniu książki, Quo vadis zostało sfilmowane i było pokazywane 
w Londynie, Nowym Jorku, a potem dwadzieścia dwa kina objazdowe wyświe-
tlały film na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Film odniósł nie tylko 
wielki sukces finansowy, ale także przyczynił się do rozwoju amerykańskiej 
kinematografii oraz kina jako popularnej formy sztuki; a już hollywoodzka, „su-
perkolosalna” wersja Quo vadis z 1951 roku, której światowe przychody szaco-
wano na dwadzieścia pięć milionów dolarów, natchnęła producentów do nakrę-
cenia serii historycznych epopei filmowych. 

Twórczość Henryka Sienkiewicza przykuła uwagę amerykańskiej i światowej 
publiczności. Żaden polski autor do chwili obecnej nie odniósł takiego sukcesu 
wydawniczego na rynku amerykańskim. Co więcej, echa popularności książek 
Sienkiewicza, szczególnie Quo vadis i Trylogii rozbrzmiewają po dziś dzień. 
   

8 H. Sienkiewicz, Quo vadis, trans. J. Curtin, Boston: Little, Brown and Company, 1896. 
9 Por. M. Giergielewicz, Henryk Sienkiewicz’s American Resonance, Rome: Institutum Historicum 

Polonicum, 1966, s. 321–322; tenże, The Editions of „Quo Vadis”? in America, „The Polish Review” 
1967, nr 4, s. 90–93. Także: G.E. Patyk, The American reception of the works of Henryk Sienkiewicz, 
1890–1916, M.A. thesis, Detroit: Wayne State University, 1974. 
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W roku 1991, sto lat po ukazaniu się pierwszego przekładu na angielski (pióra 
Jeremiasza Curtina), Trylogia została opublikowana raz jeszcze, tym razem 
w adaptacji Wiesława Kuniczaka, i po raz kolejny znalazła wielu czytelników10. 

Pierwszy okres tłumaczeń zamykają dwie powieści Orzeszkowej (wydane 
w 1898 i 1899 roku) oraz po jednej Przybyszewskiego, Rodziewiczówny i Jeża. 
W sumie od 1560 do 1900 roku ukazało się sześćdziesiąt dziewięć pozycji po 
angielsku, co stanowi ponad osiem procent wszystkich tłumaczeń. 

W drugim okresie, arbitralnie ustalonym od 1901 do 1945 roku, prym wiedzie 
w dalszym ciągu Sienkiewicz (dziewiętnaście tytułów), po nim Władysław Rey-
mont, drugi polski noblista (jedenaście tytułów). W okresie tym tłumacze anglo-
amerykańscy skupili uwagę na twórczości klasyków romantyzmu. Ukazują się 
przekłady Mickiewicza i Słowackiego (po sześć) oraz Krasińskiego (trzy), Fredry 
i Kraszewskiego (po dwa). Po raz pierwszy w kręgu zainteresowań amerykańskich 
tłumaczy pojawiają się poezje Kochanowskiego (trzy wydania) oraz najwybitniej-
szych pisarzy okresu pozytywizmu: Orzeszkowej i Prusa (cztery) i Konopnickiej 
(dwa). Ostatnią grupę tworzą pisarze młodopolscy: Przybyszewski (trzy przekłady), 
Wyspiański i Żeromski (po dwa), a po nich w dwudziestoleciu i w okresie wojny: 
Kossak-Szczucka (pięć), Pruszyński, Janta-Połczyński i Fiedler (po trzy) oraz 
Nałkowska, Kuncewiczowa, Meissner i Wańkowicz (po dwa). W sumie od 1901 
do 1945 ukazały się sto dwadzieścia cztery książki polskich autorów oraz trzyna-
ście antologii. Stanowi to szesnaście procent wszystkich przekładów. 

Pozostałe przekłady, około sześciuset trzydziestu trzech publikacji, czyli sie-
demdziesiąt sześć procent wszystkich tłumaczeń z polskiego, ukazały się w druku 
pomiędzy 1946 a 2010 rokiem. Widać z tego wyraźnie, że gros przekładów na 
język angielski dokonane zostało w ostatnim sześćdziesięcioleciu. 

Okres ten wiąże się z rozwojem polonistyki w Ameryce Północnej11. Na ame-
rykańskich, kanadyjskich i angielskich uniwersytetach przybywa polonistów, 
rośnie liczba uczelni z zajęciami z języka polskiego (sto sześć w Stanach i dzie-
więć w Kanadzie w 2006 roku) oraz tłumaczy. Znaczenie polonistyki amerykań-
skiej wzrasta także dzięki obecności polskich poetów, prozaików i dramaturgów. 
Rośnie też ranga polskiej literatury, dzięki osiągnięciom wybitnych twórców 
okresu przedwojennego, wojennego i doby obecnej. Podnosi się również rola 
Polski, od ponad dwudziestu lat wolnego już kraju, na arenie międzynarodowej. 
   

10 Bill Piszek z Copernicus Society of America, wydawca Trylogii, poinformował mnie 7 grudnia 
2010 roku, że sprzedano dotychczas osiemnaście tysięcy egzemplarzy Trylogii, po sześć tysięcy 
z każdego tomu. 

11 O amerykańskiej polonistyce i polonistach pisałem w artykule Zarys historii polonistyki w Ame-
ryce Północnej, w: Literatura polska w świecie, t. 2: W kręgu znawców, red. R. Cudak, Katowice: 
Wydawnictwo Gnome, 2007, s. 206–222, zaś o roli tłumaczy w artykule: Synowie Hermesa, 
w: Literatura polska w świecie, t. 3: Obecności, red. R. Cudak, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 
2010, s. 404–413. 



128     Literatura polska w świecie. Tom IV 

W powojennym przedziale czasowym można dokonać generalnego podziału 
między tłumaczeniami autorów nieżyjących w chwili zakończenia wojny i – 
nazwijmy ich tak – współczesnych, których twórczość rozwijała się głównie po 
1945 roku. W pierwszej kategorii wśród autorów, którzy mają co najmniej trzy 
angielskie książki na swoim koncie, przewodzi Mickiewicz (osiemnaście pozycji), 
a potem Norwid (piętnaście), S.I. Witkiewicz (dwanaście), Schulz (jedenaście), 
Słowacki (dziesięć), Sienkiewicz (osiem), Kochanowski, Kopernik i Prus (po 
siedem), Korczak i Wyspiański (po pięć), Fredro i Potocki (po cztery) oraz Ba-
czyński, Konopnicka i Żeromski (po trzy). W sumie w tej kategorii znalazły się 
sto dwadzieścia dwie pozycje. 

Wśród najczęściej tłumaczonych autorów współczesnych, z co najmniej trzema 
tytułami, na pierwszym miejscu znalazł się Miłosz z dwudziestoma sześcioma 
książkami, przed Różewiczem (dziewiętnaście publikacji), Lemem (osiemnaście), 
Herbertem (siedemnaście) i Mrożkiem (czternaście). Po nich uplasowali się: 
Gombrowicz (dwanaście), Szymborska (jedenaście), Zagajewski (dziewięć), 
Wojtyła (osiem), Brandys i Kapuściński (po siedem), Andrzejewski, Fiedler, 
Głowacki, Huelle, Konwicki, Lipska i Tyrmand (po sześć), Czuchajowski, Sta-
siuk, Szczypiorski i Wat (po pięć), Borowski, Dobraczyński, Grynberg, Herling-
Grudziński, Hłasko, Kossak, Kuncewicz, Mackiewicz, Świrszczyńska, Themer-
son i Tulli (po cztery) oraz Barańczak, Bednarczyk, Fink, Gałczyński, Grabiński, 
Harasymowicz, Hartwig, Iredyński, Krall, Pilch, Rudnicki, Taborski i Tuwim (po 
trzy). Ogólna liczba tłumaczeń w tej kategorii to dwieście osiemdziesiąt siedem 
tytułów. Dochodzi do tego większość antologii. 

W sumie stu osiemdziesięciu polskich pisarzy, poetów i dramaturgów (w tym 
trzydzieści kobiet) znalazło tłumaczy i wydawców. W rankingu autorów tłuma-
czonych najczęściej na angielski prym wiedzie Henryk Sienkiewicz z sześćdzie-
sięcioma czterema książkami, cały ranking prezentuje poniższa tabela. 

L.p. imię i nazwisko pisarza liczba wydanych przekładów na j. angielski 

1. Henryk Sienkiewicz 64 
2. Adam Mickiewicz  30 
3. Czesław Miłosz 26 
4. Tadeusz Różewicz  19 
5. Stanisław Lem  18 
6. Zbigniew Herbert  17 
7. Cyprian Norwid 16 
8. Juliusz Słowacki 16 
9. Sławomir Mrożek 14 

10. Witold Gombrowicz 12 
11. Stanisław I. Witkiewicz 12 
12. Bolesław Prus 11 
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13. Władysław Reymont 11 
14. Bruno Schulz 11 
15. Wisława Szymborska 11 
16. Jan Kochanowski 10 
17. Zofia Kossak 9 
18. Adam Zagajewski 9 
19. Eliza Orzeszkowa 8 
20. Karol Wojtyła 8 

Powyższe zestawienia potwierdzają wcześniejsze dane o stanie przekładów 
na język angielski. W okresie od 1946 do 2010 roku ukazało się najwięcej tłu-
maczeń dzieł literatury polskiej, a wśród nich najczęściej były to książki pisa-
rzy współczesnych. Można więc stwierdzić, że ogólny obraz polskiej literatury 
lat powojennych w Ameryce i Anglii przedstawia się zadowalająco. Dzięki 
wieloletnim wysiłkom licznej grupy pisarzy i naukowców książki polskich 
autorów docierają stosunkowo szybko do bibliotek i czytelników w krajach 
anglojęzycznych. Doniosłą rolę w tym procesie odgrywają tłumacze, którzy 
zdobyli fachowe przygotowanie w uniwersyteckich programach poświęconych 
praktyce i teorii translatologii. Rozpoczęła się dyskusja nad koniecznością 
stworzenia krajowego kanonu rekomendacyjnego dla potrzeb tłumaczy12, po-
wstało też kilka antologii w języku angielskim, które taki kanon już postulują. 
Znaczną pomoc w rozpowszechnianiu polskiej literatury za granicą okazują 
ostatnio krajowe instytucje i wydawnictwa, na przykład Instytut Książki czy 
Wydawnictwo Literackie w Krakowie. 

Gorzej jest natomiast z tłumaczeniami z wcześniejszych epok. Aby przedsta-
wić pełniejszy obraz rodzimej kultury konieczne jest dokonanie przekładów 
przede wszystkim z literatury średniowiecznej i renesansowej. Byłyby to tłu-
maczenia kronik Galla, Kadłubka i innych dziejopisarzy, poezji religijnej 
i legend, a także świeckiej poezji. Brakuje odpowiednich przekładów Reja, 
Modrzewskiego, Górnickiego i Goślickiego, również Fraszek i Pieśni Kocha-
nowskiego. Słabo reprezentowana jest poezja barokowa (szczególnie takich 
pisarzy, jak: Sarbiewski, Starowolski, Morsztyn, Potocki, Naruszewicz) oraz 
oświecenia (Staszic, Kołłątaj, Krasicki oraz Karpiński i Kniaźnin). Wśród ro-
mantyków na większą uwagę zasługuje Słowacki, a w XX wieku twórczość: 
Konopnickiej, Wyspiańskiego, Kasprowicza, Staffa, Wierzyńskiego i Herlinga-
Grudzińskiego. Na wznowienia i nowe przekłady zasługują także Kraszewski, 
Orzeszkowa i Reymont.    

12 P. Wilczek, Kanon literatury polskiej w nauczaniu polonistycznym za granicą, w: Kanon kultury 
w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek i in., Warszawa: Polonicum, 2010, 
s. 89–96; A. Karcz, Literatura polska po angielsku. Problem kanonu lektur w nauczaniu cudzoziem-
ców, w: Kanon kultury…, s. 105–108. 
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T H E  P R E S E N C E  O F  P O L I S H  L I T E R A T U R E  I N   

N O R T H  A M E R I C A  A N D  E N G L A N D  

This paper evolved from a seventy-page bibliography of Polish books translated into English. The 
catalogue, presented here for the first time, lists one hundred and eighty authors and 871 translations 
published in the United States, Canada, England, and Poland from 1560 to 2010. It discusses transla-
tions in their historical settings, divided into three periods (1560–1900, 1901–1945, 1946–2010) and 
classifies them according to the genres (prose, poetry, drama). It registers translations of individual 
writers from various literary epochs, for example, Sarbiewski (Baroque), Sienkiewicz (Realism), 
Miłosz (Post-war) and ranks the writers most frequently translated into English. In conclusion, the 
author identifies a number of writers whose works should be translated in order to present a fuller 
picture of Polish literature in English. 

Prof. Michał Mikoś – profesor na Uniwersytecie Wisconsin–Milwaukee; specjalizuje się w badaniu 
polskiej literatury, języka i kultury. Jest także tłumaczem oraz autorem wielu publikacji naukowych, 
m.in.: Adam Mickiewicz. The Sun of Liberty (Warszawa 1998), Juliusz Slowacki. This Fateful Power 
(Lublin 1999), Polish Literature from 1864 to 1918. An Anthology (Bloomington 2006). 



O Ł 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  
U k r a i n a  

RE C E P C J A   
P O L S K I E J  L I T E R A T U R Y  XX  W.  N A  UK R A I N I E:   
W Y Z W A N I E  D L A  C Z Y T E L N I K A  U K R A IŃS K I E G O  

 

W OSTATNIM CZASIE WSPÓŁCZESNA LITERATURA STAŁA SIĘ DLA OBYWATELI  
byłego imperium radzieckiego nosicielem aktualnych informacji o kulturowym 
oraz społecznym życiu na jego przestrzeni, wskaźnikiem roli wschodnioeuropej-
skiej tradycji kulturowej w europejskim dyskursie kulturalnym. Ważnym faktem 
dla badań nad recepcją współczesnych pisarzy polskich na Ukrainie jest między 
innymi liczba wydawanych tłumaczeń z literatury polskiej: mniej więcej osiem-
dziesiąt procent wszystkich przekładów stanowią dzieła współczesne, które wy-
dawane są nie tylko jako osobne publikacje, ale pojawiają się też w periodykach. 
Od połowy lat 90. ubiegłego wieku zaciekawienie redaktorów czasopism najnow-
szą literaturą polską sukcesywnie wzrasta. Wydano osobne numery poświęcone 
Polsce oraz kulturalnym stosunkom polsko-ukraińskim: w ciągu lat 1997–1999 
trzy numery „Ї”1 , w 2002 roku „Сучасність”2, w 2006 ukazało się drukiem po-
nad dwustusześćdziesięciostronicowe wydanie numeru „środkowoeuropejskiego” 
czasopisma „Потяг 76”3, całkowicie poświęcone najnowszej literaturze polskiej, 
a w 2009 na osobny numer zatytułowany „Польща” („Polska”) zdecydowali się 
redaktorzy periodyku „Київська Русь” wspólnie z Instytutem Polskim w Kijo-
wie4. W numerze tym pojawiły się najlepsze przykłady polskiej publicystyki, 
a także jeden z najpełniejszych spisów recenzji ukraińskich wydań książek Olgi 
Tokarczuk, Andrzeja Stasiuka, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Wisławy 
Szymborskiej, Stanisława Lema, Ewy M. Thompson, Adama Michnika, Oli Hna-   

1 „Незалежний культурологічний часопис »Ї«” 1997, № 10; 1998, № 11; 1999, № 14.  
2 „Сучасність” 2002, № 1.  
3 „Потяг 76” 2006, Спецрейс до Польщі. Чернівці: Книги – ХХІ.  
4 „Київська Русь” 2009, №7–8.  
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tiuk, Bogumiły Berdychowskiej i wielu innych. Symboliczne znaczenie ma 
okładka numeru: przedstawia otwarte okno. Wśród takiego ogromu materiału 
wydaje się, że szczególną uwagę badawczą należy poświęcić tym tekstom pol-
skich autorów, które cieszą się wśród czytelników ukraińskich dużą popularno-
ścią; ich odbiór będzie więc „ujawniony” w postaci recenzji, artykułów, omó-
wień, dyskusji czy spotkań literackich. 

Do analizy zostało wybranych kilka przykładów polskiej prozy, która dzięki 
swojej treści (podejmowane problemy, omówienia, postawy autora / autorów) lub 
formie (język pisarza, użycie np. slangu) okazały się prowokacyjne lub kontro-
wersyjne dla czytelnika ukraińskiego. Takie teksty wymagały aktywnego czytania, 
zmuszały do myślenia i dyskusji. Stwierdzamy więc, że w taki sposób właśnie ta 
część współczesnej literatury polskiej dopełniła (całkiem lub tylko częściowo) czy 
nawet zmieniła literacki „horyzont oczekiwań” odbiorcy ukraińskiego. 

E U R O PA .  D O KĄD  Z M I E R Z A M Y ?  

Dzięki rozpoczętej w 1997 roku współpracy ukraińskiego pisarza Jurija Andru-
chowycza z Andrzejem Stasiukiem pojawiło się kilka bardzo ciekawych polsko-
-ukraińskich projektów łączących różne dziedziny sztuki: muzykę, literaturę, 
teatr… Najbardziej znany jest ich pierwszy wspólny projekt – publikacja oraz 
prezentacja książki pod tytułem Моя Європа. Два есе про найдивнішу частину 
світу (Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową)5. Książka ta miała 
bardzo silny oddźwięk społeczny, ponieważ była pierwszą – przynajmniej jeśli 
chodzi o kulturę ukraińską – próbą wskazania miejsca dwóch postradzieckich 
państw na politycznej, kulturalnej i historycznej mapie współczesnej Europy. 
Podobne problemy były co prawda omawiane nieco wcześniej, bo w 1995 roku, 
na łamach znanego czasopisma ukraińskiego „Ї” w kilku ciekawych artykułach 
poświęconych tożsamości tego regionu, esejowi Milana Kundery Tragedia Euro-
py Środkowej6 oraz prozie związanych z Galicją pisarzy: Brunona Schulza i Jose-
pha Rotha, jednakże szersza dyskusja nie miała miejsca. Warto dodać, że ówcze-
sne rozmowy o Ukrainie i Europie odbywały się właściwie bez udziału samych 
Ukraińców. Wszystkie opublikowane na ten temat materiały w periodykach czy 
wystąpienia na różnych spotkaniach były przeważnie autorstwa obcokrajowców. 
Świadczy to chyba o ówczesnej niedojrzałości intelektualistów ukraińskich do 
   

5 Ю. Андрухович, А. Стасюк, Моя Європа. Два есе про найдивнішу частину світу, пер. 
Н. Чорпіти, Львів: Класика, 2001. W Polsce książka ukazała się pod tytułem: Moja Europa. Dwa eseje 
o Europie zwanej Środkową (esej J. Andruchowycza przeł. L. Stefanowska), Wołowiec: Czarne, 2000. 

6 М. Кундера, Трагедія Центрально-Східної Європи, Незалежний культурологічний часопис 
„Ї” 1995, №6.  



OŁESIA NACHLIK: Recepcja polskiej literatury XX w. na Ukrainie…     133 

podejmowania takich problemów jak geopolityczny rozwój Ukrainy i jej miejsce 
w świecie. Powrotem do dyskusji na temat roli Ukrainy w tworzeniu Europy 
Środkowej – tym razem przez pryzmat literackiego pojmowania rzeczywistości – 
była Moja Europa. Biorąc pod uwagę mocne przekonanie wielu polityków za-
chodnioeuropejskich i ukraińskich o przynależności Ukrainy do Europy Wschod-
niej, wskazuje się tutaj na niedorozwój społeczeństwa obywatelskiego, procesów 
demokratycznych, trudną i często nawet paradoksalną sytuację społeczno-
-polityczną czy gospodarczą – należy zaakcentować, że właśnie ta książka stała 
się mocnym bodźcem do przemyślenia przez samych Ukraińców miejsca i roli 
ich ojczyzny w kulturalnych oraz politycznych procesach na europejską skalę, 
a także motywacją do poszukiwania własnej drogi rozwoju w XXI wieku. 

Moja Europa w ujęciu pisarzy nie jest wyłącznie przestrzenią geograficzną lub 
historyczną, ale przede wszystkim tożsamością kulturową, którą Milan Kundera 
uważał za główny element wspólnoty środkowoeuropejskiej. Po przeczytaniu 
książki ukraińsko-polskiego duetu niewątpliwie powstaje przed myślącym Ukra-
ińcem egzystencjalny problem człowieka znajdującego się w zawieszeniu między 
przeszłością a przyszłością, między zburzonym i jeszcze niewybudowanym do-
mem, w poszukiwaniu własnej tożsamości po kilkudziesięciu latach jej stopnio-
wego niszczenia. Omawiając te eseje, autorzy recenzji i artykułów krytycznych 
czy publicystycznych najczęściej podkreślali różnice między dwiema wizjami 
Środkowej Europy. W Dzienniku okrętowym (pierwszej części Mojej Europy) 
Stasiuka punktem wyjściowym staje się Wołowiec, jako miejsce zamieszkania, 
i Warszawa, jako miejsce urodzenia. Natomiast dla Andruchowycza najważniej-
sze jest oddzielenie Ukrainy od Rosji, rozszerza on więc granice Środkowej Eu-
ropy, przesuwając „Wschód dalej na Wschód”. Jak pisze współczesny ukraiński 
poeta z Charkowa, Serhij Żadan: 

Europa Środkowa staje się ostatnim terytorium (jak nazwał ją J. Andruchowycz), o którym 
od niedawna coraz więcej mówią politycy, geografowie, (…) i oczywiście poeci, jest na-
prawdę ostatnią topograficzną i poetycką szczeliną pomiędzy wszystkimi tymi monstrami, na 
kształt Rosji, Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych7. 

Właśnie o przyłączenie przynajmniej części Ukrainy, mianowicie terenów Ga-
licji – z powodu jej wielokulturowości i spadku po imperium habsburskim – do 
wspólnoty europejskiej chodziło pisarzowi. 
   

7 Oryg.: „Центральна Європа стає останньою територією (як назвав її Ю. Андрухович) про 
котру віднедавна щораз більше говорять політики, географи, (…) і, звичайно, поети, 
є насправді останньою топографічною і поетичною щілиною поміж всіма тими монтрами, на 
зразок Росії, Європейського союзу чи Сполучених Штатів”. С. Жадан, Про Європу 
Андруховича, http: // www.knyha.com [dostęp: 30.11.2011]. Tłumaczenia z j. ukraińskiego, jeśli nie 
zaznaczono inaczej – O.N. 
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Natomiast w jednej z recenzji można dostrzec krytykę zwrócenia się pisarzy 
w stronę przeszłości: 

moja Europa mieści się w ośmiometrowej kwadratowej kuchni z brudnym popękanym sufi-
tem i oknem, w małym, głuchym oraz ślepym miasteczku, na skrzyżowaniu drugiego i trze-
ciego tysiąclecia, w zrusyfikowanej Ukrainie, gdzie prawie nikt nie czyta ani Andruchowycza 
ani Stasiuka (tylko starego Szewczenkę – w szkole), gdzie ruiny oglądają wyłącznie dlatego, 
że taki jest zwyczaj, bo tak należy. Moja Europa – wstrętna, ale innej nie widziałem. Dlatego 
nie mogę szukać ratunku w chimerach przeszłości i dziedziczności. Moja Europa – teraz i na 
wieki wieków. I nie mam gdzie się przed nią schować8. 

Ów literacki powrót do historii autorów Mojej Europy potraktowano w powyż-
szej recenzji jako pragnienie tworzenia pseudorealności. Przeszłość z legend, 
bazująca na rozmazującej wspomnienia pamięci pokoleń, to cudowne, ale zakła-
mane obrazy prezentowane w Dwóch esejach…, natomiast Ołeh Krzysztopa 
(recenzent) niezmiennie odczuwa swój nierozerwalny związek z rzeczywistością, 
a nie z na poły mityczną przeszłością9. 

T O  WAŻN Y  P R O B L E M ? !   
P R O Z A  O  M N I E J S Z O ŚC I A C H  S E K S U A L N Y C H  N A  U K R A I N I E  

W 2006 roku podczas Lwowskiego Forum Wydawniczego zaprezentowano 
powieść Michała Witkowskiego Lubiewo10. Autorem przekładu na język ukraiń-
ski tego dość skandalizującego utworu opisującego życie polskich „ciot” i próbu-
jącego walczyć (według znanej polskiej krytyk „Gazety Wyborczej”, Kingi Du-
nin) ze stereotypami moralnymi, jest młody tłumacz Andrij Bondar. On też prze-
konał kijowskie wydawnictwo o konieczności wydania tego utworu, który stał się 
przecież „wydarzeniem numer jeden w Polsce w 2005 roku”11. Należy od razu 
   

8 Oryg.: „Моя Європа – у восьмиметровій квадратній кухні з брудною потрісканою стелею 
і вікном, у маленькому, глухому й сліпому містечку, моя Європа – на перетині 2-го й 3-го 
тисячоліть, з зрусифікований і здебілілій Україні, де майже ніхто не читає ні Андруховича, ні 
Стасюка (тільки старого Шевченка – в школі), де руїни оглядають лише тому, що так заведено. 
Моя Європа – гидка, але іншої я не бачив. Тому я не можу шукати порятунку в химерах 
минулого та спадковості. Моя Європа – зараз, і вовіки віків… Мені нікуди від неї сховатися”. 
O. Криштопа, Їхня Європа або Дезорієнтація в часі, „Книжник-review” 2002, Ч. 3, s. 4.  

9 Więcej o Europie w wizji J. Andruchowycza oraz A. Stasiuka można przeczytać w moim artyku-
le: O. Nachlik, Tworzenie Europy: ukraińsko-polski dialog międzykulturowy, „Postscriptum Poloni-
styczne” 2009, nr 1, s. 45–61. Roli J. Andruchowycza w postkolonialnym dyskursie ukraińskim wiele 
uwagi poświęcono w książce: О. Гнатюк, Прощання з імперією. Українські дискусії про 
ідентичність, Київ: Критика, 2005.  

10 М. Вітковський, Хтивня, пер. А. Бондар, Київ: Нора-друк, 2006.  
11 А. Бондар, День Європи з Вітковським і Сняданко, „Потяг 76” 09.10.2006, рейс 9: 

http://archive.org.ua/archive/2007–01–14/potyah76.org.ua/shed [dostęp: 30.10.2011]. 
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wskazać, że ukraińskie tłumaczenie Lubiewa było pierwszym na świecie przekła-
dem tej powieści (dopiero przygotowywano wydania francuskie, niemieckie oraz 
angielskie). Bondar podkreślał, że powieść Witkowskiego „została napisana 
z doświadczenia życiowego autora, który jest rzetelnym reportażystą życia ludzi 
zepchniętych na całkowity margines społeczny. To śmiała, szczera i intymna 
książka”12. O śmiałości podejmowania podobnego tematu w monokatolickim spo-
łeczeństwie polskim, do dziś pragnącym wychowywać młodsze pokolenie na wzor-
cach moralnych rodem z XIX wieku (mesjanizmie, patriotyzmie, kulcie rodziny), 
mimo coraz silniejszej globalizacji oraz macdonaldyzacji wszystkich dziedzin ży-
cia, wypowiedział się w jednym z ukraińskich wywiadów sam autor Lubiewa: 

kiedy powieść została opublikowana w Polsce, nikt nikomu nie wyjaśniał, kim jestem. Każdy, 
kto czytał książkę – to rozumiał. Ta książka była prawdziwym policzkiem dla każdego. To był 
jeden olbrzymi skandal. Każdy, kto ją przeczytał, oczywiście chciał dowiedzieć się, ile w niej 
prawdy, ile wymysłu. Ale kiedy pisałem ten utwór, nie chodziło mi wyłącznie o skandal 
i sukces, lecz o to, żeby dać głos pewnemu odłamowi społeczeństwa, którego nigdy nie do-
puszczano do słowa w literaturze, możliwość opowiedzenia o sobie, zostawienia śladu13. 

To właśnie jest – według Alessandra Ammenty – podstawowa cecha dyskursu 
homoseksualnego, który nie ukrywa, ale ujawnia, nie szepcze, ale krzyczy, nie 
prosi o wybaczenie czy tolerancję, ale rewindykuje z dumą własną odmienność14. 

W większości ukraińskich recenzji Lubiewa dostrzegamy bardzo ciekawą sytu-
ację: stałe zainteresowanie mitologią narodową, patriotyzm oraz „wysoki styl” 
literatury stawiają opór jednej z najmocniejszych prób „otwarcia” literatury na 
tematy tabu. Na to wskazuje Lidija Melnyk, gdy porównuje powieść Witkow-
skiego do Syndromu sterylności współczesnej pisarki ukraińskiej Natalii Snia-
danko, wydanej w tym samym roku: „Te dwie powieści łączy jedna bardzo waż-
na cecha – obie tworzą literaturę niesterylną, mówią o rzeczach albo całkiem 
zwyczajnych, albo nadzwyczajnych dla obywatela, o których mówienie jest nie-
grzeczne. Szczególnie w przyzwoitej Galicji15”. Pomimo nagłaśniania roli, którą 
   

12 Oryg.: „була написана з життєвого досвіду автора, котрий є сумлінним репортажистом 
життя людей, виштовхнутих на абсолютний маргінес, не вписаних в суспільство; це смілива, 
відверта, інтимна книжка”. Tamże.  

13 Oryg.: „Коли вона вийшла в Польщі, ніхто нікому не пояснював, хто я такий і звідки 
взявся. Кожен, хто читав книгу, розумів це. Ця книга стала справжнім ляпасом в обличчя 
кожному. Це був велетенський скандал. Кожен, хто прочитав її, певна річ, хотів довідатися, 
скільки в ній правди, а скільки вигадки. Але коли я писав цей твір, мені йшлося зовсім не про 
скандал і не про успіх, ішлося про те, щоб дати певній групі людей, яких ніколи не допускали 
до слова в літературі, змогу розповісти про себе, залишити слід”. Н. Сняданко, Моя книга була 
ляпасом в обличчя кожному, Розмова з М. Вітковським, „Львівська газета” 2006, №166, s. 6. 

14 A. Amenta, Strategie tożsamościowe i dyskursy homoseksualne w prozie polskiej XX wieku, 
„Postscriptum Polonistyczne” 2006, nr 2, s. 51. 

15 Л. Мельник, Нестерильна література, „Львівська газета” 2006, №19, s. 3. 
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mogłaby ewentualnie odegrać książka Witkowskiego, ukraińska publika czytelni-
cza w żaden sposób nie zareagowała na pojawienie się Lubiewa. Jak ironicznie, 
a może nawet sarkastycznie, zauważa jeden z dziennikarzy: „wydawcy liczyli, że 
homoseksualiści ukraińscy zaczną po trochu skupywać nakład. Jednak tak się nie 
stało, nawet recenzja w »ich« czasopiśmie »Jeden z nas« sytuacji nie zmieniła”16. 
Wśród przyczyn braku odzewu czytelników ukraińskich dziennikarz wskazuje na 
„agresywną legalizację oraz propagandę homoseksualizmu w epoce (…) popraw-
ności politycznej, [która] mimowolnie przyczynia się do homofobii. Podobnie jak 
teorie feministek wzmacniają w społeczeństwie nastroje nienawistne w stosunku 
do kobiet”. A przecież sam Witkowski całkowicie odrzuca zarzuty propagandy 
homoseksualizmu w swoim utworze: „Nie należę do ludzi, którzy przekształcili 
swoją orientację seksualną na tożsamość, jak czyniono to z narodowością lub 
wiarą. Bohaterowie mojej ksiązki odczuwają siebie nie jako homoseksualistów, 
lecz jako kobiety. Nie potrzebują walki o swoje prawa. Po prostu są kobietami”17. 
Od siebie chciałabym dodać, że przyczyn niepowodzenia (bądź powodzenia) 
w dużo większym stopniu niż oczekiwali autor, tłumacz oraz wydawcy tego 
utworu, mogą być tak subiektywne, jak niegotowość społeczeństwa ukraińskiego 
do artykulacji problemów mniejszości seksualnych (w tym dania im niektórych 
praw, np. do założenia rodziny) – zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę prawie 
całkowitą nieobecność w literaturze ukraińskiej przykładów prozy o podobnej 
tematyce, jak też względy obiektywne. Otwarte pozostaje pytanie o jakość tego 
gatunku i reprezentujących go utworów, o miejsce „półki”, na którą możemy 
położyć Lubiewo. 

Co chciał powiedzieć swoim utworem autor? To pytanie do samego twórcy. 
Jednak, jak przekonuje Iryna Tatarenko: 

sens stary jak świat: nigdzie nie idąc, nigdzie nie przyjdziesz. Dlatego nie dziwi logiczny 
koniec Lubiewa – śmierć bohaterów po spotkaniu ze skinheadami lub samotne gnicie od 
AIDS. Współczesnego czytelnika trudno skłonić do przeczytania książki, dlatego trzeba 
mieć albo bardzo mocny intelekt, albo nie gardzić delikatnymi tematami rozmaitego ga-
tunku. (…) Autor nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co kieruje zachowaniem 
bohaterów: wezwanie natury, wstrząs psychiczny z dzieciństwa czy chuć. Jednak daje czy-
telnikom możliwość spróbowania tych chuci i, wydaje się, mało go obchodzi, że gusta 
bywają różne18. 

   
16 Геї та лесбійки беруть владу в свої руки, http://4vlada.net/obshchestvo/geї-ta-lesbіyanki-berut-

-vladu-v-svoї-ruki [dostęp: 16.06.2007]. 
17 Н. Сняданко, Моя книга була ляпасом…, s. 6. 
18 Oryg.: „.суть стара як світ: нікуди не йдучи, нікуди й не прийдеш. Тому логічна кінцівка 

»Хтивні« – чи смерть від зустрічі зі скінхедами, чи ж самотнє гниття від СНІДу. Сучасного 
читача спокусити на прочитання книги важко, для цього потрібно мати сім п’ядей у голові або 
не гребувати лоскітними темами різного ґатунку. Автор не дає чіткої відповіді на питання, що 
керує поведінкою героїв: поклик природи, психічні травми з дитинства чи хтивість. Проте дає 
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Pomimo ostrej krytyki niektórzy nazywali prozę Michała Witkowskiego wzru-
szającą, a nawet sentymentalną, mistrzowsko napisaną, czasem straszną, ale jed-
nocześnie śmieszną i smutną19, chwalili go za prawdziwą śmiałość w podejmo-
waniu tematu, twierdząc, że „tym literatura polska różni się od ukraińskiej: nasi 
pederaści piszą o miłości do ojczyzny, a ich – o miłości do niemytych męskich 
organów płciowych”20, przekonywali, że 

w utworze chodzi o klasyczny konflikt pokoleń: cioty-emeryci nie rozumieją współczesnych 
emancypowanych homoseksualistów, którzy nie pielęgnują brudu, nałogów, mówią o sobie 
w rodzaju męskim, zapoznają się dla trwałych stosunków, walczą o legalizację ślubów, bawią się 
w modnych barach lub klubach, do których przychodzenie jest prestiżowe dla każdego21. 

Zresztą właśnie taką interpretację Lubiewa proponuje sam autor, mówiąc: 

Moja książka wyrasta ze świata modernistycznego, który dzisiaj już nie istnieje, w zamian 
przyszedł postmodernistyczny i on wszystko rozumie „po-innemu”. Bohaterowie mojej 
książki przeżyli swój świat i dzisiaj muszą żyć w tym, który im absolutnie nie pasuje. Ich 
świat, znacznie okrutniejszy, nie ma nic wspólnego z dzisiejszym22. 

Publikacja Lubiewa stała się niewątpliwie nowym ważnym doświadczeniem 
intelektualnym dla czytelnika ukraińskiego, jeszcze jednym doniosłym tematem, 
o którym należy mówić, by trwała dyskusja społeczna nie tylko o uświadomieniu 
sobie własnego stosunku do mniejszości seksualnych, ale też o ważniejszej dla 
społeczeństw postkolonialnych kwestii: 

nigdy nie można mówić w imieniu całego narodu, nie można mówić, używając formy „my”, 
bo przez tyle lat mówiono o tym, jak polski naród nienawidzi komunizmu, ale tutaj nagle 
okazało się, że istnieją ludzie, którzy chcieliby powrotu tego systemu, którzy płakali, gdy 
wyjeżdżali żołnierzy radzieccy23. 

   
читачам можливість скуштувати хтивість майже на смак, і, здається, його мало турбує, що 
смаки бувають різними.” І. Татаренко, Пристрельте мене будь ласка…, http://vsiknygy.net.ua/ 
shcho_pochytaty/review/693/ [dostęp: 30.11.2011]. 

19 В. Жежера, Ця книга як шматок м’яса на тарілці, „Газета по-українськи” 2006, № 215. 
20 О. Бойченко, Вампіри, підараси, футболісти…, „Постпоступ” 2007, №7, s. 36. 
21 Oryg.: „.йдеться про класичний конфлікт поколінь: феї-пенсіонерки не розуміють сучасних 

емансипованих геїв, які не плекають почуття бруду, пороку, кажуть про себе в чоловічому роді, 
знайомляться задля тривалих стосунків, боряться за легалізацію шлюбів, розважаються 
в модних барах і клубах, куди престижно приходити кожному”. С. Василькова, »Хтивня« 
Міхала Вітковського: пишнота і злиденність пролетарських фей, „Польсько-український 
інтернет журнал”, http://www.bragindesign.com/samples/ukraine-poland/u/kultura/kultura88e7.php 
[dostęp: 30.11.2011]. 

22 Н. Сняданко, Моя книга була ляпасом…, s. 6. 
23 Tamże, s. 6.  
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U K R A I N A  –  P O L S K A  –  R O S J A .   
T R U D N E  D Y L E M AT Y  SĄ S I E D Z T WA  

Jeszcze jednym szeroko dyskutowanym wydarzeniem społecznym była publi-
kacja przekładu książki Doroty Masłowskiej Wojna polsko-ruska pod flagą biało-
-czerwoną (w 2006 roku). Nota wydawcy na książce brzmi następująco: 

Wojna polsko-ruska to surrealistyczna alegoria upartej samoświadomości narodowej, gro-
teskowa satyra na (…) ksenofobię. Wszystko to wina kacapów, dlatego rdzenna rasa polska 
prowadzi z nimi wojnę. Świat bohaterów D. Masłowskiej przypomina narkotyczne halucyna-
cje. W tym świecie nie ma wartości, są tylko niepoliczalne ideologie i pustka przesycenia24. 

Większość krytyków przyjęła utwór bardzo pozytywnie. Mówiono o śmiałości 
podjętych przez Masłowską kwestii, ciekawej pod względem artystycznym frag-
mentaryczności tekstu, przypominającego narkotyczne halucynacje lub spowiedź 
skazanego na prymitywne, wstrętne istnienie mężczyzny, który nie otrzymał ani 
odrobiny zadowolenia z życia osobistego oraz społecznego. Mówiono o jako-
ściowej zmianie literatury: 

po plastikowym Frédéricu Beigbederze, marmoladowym Coelho przyszła do nas prawdziwa 
proza protestu – przeciwko reklamie, mieszczaństwu, idiotyzmom narodowym, społecznym 
mitom i ludzkim złudzeniom. Ta proza – jak żywe ciało artyzmu – z głosem i pewnymi 
ustami, które tym głosem artykułują świat. Zrzucono wszystko – konwenanse, pozorną pisar-
ską cnotę, pohańbiono granice kultury tradycyjnej oraz modernistycznej: na partię gry wy-
chodzi żywy człowiek – bohater (…). [Jest to – O.N.] rytm nie skrępowanej prozy, udany 
eksperyment z eksperymentami myślenia. Po przejściu razem z bohaterami przez bagno czy-
telnik w wyniku oczyszcza się z niego – taki paradoks25. 

Drugą ważną cechą większości ukraińskich omówień Wojny jest poszukiwanie 
we własnej literaturze analogii z dziełem Masłowskiej i próby tłumaczenia przy-
czyn ich nieobecności. W jednej z takich prób dostrzegamy ciekawe porównanie 
   

24 Oryg.: „Це сюрреалістична алегорія впертої національної самосвідомості, єхидна 
карикатура на будь-яку ксенофобію. У всьому винні кацапи, тому корінна польська раса веде 
з ними війну. Світ героїв Масловської нагадує наркотичні глюки. В цьому світі нема цінностей, 
є тільки незліченні ідеології і порожнеча пересиченості”. Д. Масловська, Війна польсько-
-російська під біло-червоним прапором, Харків: Фоліо, 2006.  

25 Oryg.: „Після пластмасового Беґбеде і мармулядового Коельо до нас прийшла справжня 
проза протесту – проти реклями, міщанства, ґлямуру, національних ідіотизмів, суспільних мітів 
і людських самооман. Ця проза – як живе тіло художности – з плоті і крові, з голосом 
і твердими губами, які тим голососм артикулюють світ. Скинуто все – умовності, позірну 
письменницьку цноту, поганьблено рямці традиційної і модерної культури: на кін виходить 
жива людина – герой. (…) це ритм розкутої прози, вдалий експеримент з екскрементами 
мислення. Читач, пройшовши услід за героями через бруд, в результаті очиститься від бруду – 
от такий парадокс.” Р. Кухарчук, В живі очі, http://www.litforum.org/index.php?r=18&a=2761 
[dostęp: 30.10.2011]. 
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ukraińskiej oraz rosyjskiej recepcji tego utworu połączone z ostrą krytyką men-
talności Ukraińców, ich wad wzmocnionych przez ideologiczną indoktrynację ostat-
nich siedemdziesięciu lat; brak tu możliwości tworzenia nowej wizji przyszłości: 

Miksować można, ile się chce i w jakichkolwiek proporcjach, jednak pobratymców Ma-
słowskiej literatura ukraińska na razie nie ma. Przywołując Süskinda: mamy dużo menzurek 
z różnymi pachnącymi olejkami, jednak do otrzymania z nich perfum doskonałości (w na-
szym przypadku: samowystarczalności) brakuje nam pełnego węchu. Nie bez racji w Rosji 
„oklaskami” przywitano powieść młodej Polki. Całe antykacapskie szyderstwo Masłowskiej 
Rosjanie zmienili na swoją korzyść, nazywając powieść karykaturą na ksenofobię. (…) Na-
tomiast my jesteśmy pozbawieni doświadczenia imperialistycznego. Nasze doświadczenie – 
to płaszczenie się przed czarnymi głosicielami, konfesjami religijnymi krajów sąsiedzkich, 
które paskudzą nasze świątynie, to wystraszona niewolnicza pokora, ubrana w szmaty parodii 
tolerancji i politycznej poprawności, parady gnębicieli na mogiłach przodków26. 

Autorami podobnych wypowiedzi są młodzi intelektualiści ukraińscy. Jednym 
głosem przekonują o konieczności łamania stereotypów, które otrzymaliśmy 
w spadku po imperium radzieckim: 

zjawisko podobne do Masłowskiej pojawi się w literaturze ukraińskiej wtedy, gdy jakaś młoda 
osoba weźmie na siebie odpowiedzialność opisania Ukrainy jako tryzuba27, który kołysze się 
między dwoma dwugłowymi orłami imperialnymi, a czterdziestosiedmiomilionowe ciało tłumu, 
zmordowane globalizacją, nałożoną na niewolniczą psychologię, będzie jak jedna z bohaterek 
powieści Masłowskiej krzyczeć diabłom w piekle – Zjedzcie mnie, nie chcę siebie więcej!28 

Piszą także o podobnych losach historycznych Ukrainy i Polski w XX wieku, 
o walce z totalitarnym potworem, więc także o wspólnych kompleksach oraz 
fobiach, o „popiele przeszłych i współczesnych imperiów, który osiada na na-
szych płucach, utrudniając i jednocześnie ułatwiając nam oddech”29. Stąd to pra-
   

26 Oryg.: „Мікшувати, втім, можна скільки завгодно і в будь-яких пропорціях, проте аналогу 
Масловської українська література поки що не має. За аналогією з Патріком Зюскіндом, маємо 
до біса мензурок із різними запашними оліями, та отримати з них парфум досконалості 
(в нашому випадку – самодостатності) – бракує повноцінного нюху. Недаремно в Росії »на ура« 
зустріли роман юної польки. Весь »антикацапський« стьоб Масловської росіяни повернули на 
свою користь, означивши роман як карикатуру на ксенофобію. (…) Ми позбавлені імперського 
досвіду. Наш досвід – це плазування перед чорношкірими проповідниками, релігійними 
конфесіями сусідніх країн, які запаскуджують наші святині, перелякана раболєпна покора, вбрана 
в ошмаття пародійної толерантності і політкоректності, паради катів на дідівських могилах”. 
В. Стах, Можете мене з’їсти, Дорота Масловська подає себе виродженому людству на 
десертній тарілці, створюючи водночас персонального Бога-Слово, „Україна Молода” 2006, № 
208, http://www.umoloda.kiev.ua/number/794/327/28924 [dostęp: 30.10.2011]. 

27 Tryzub (z ukraińskiego: trójząb) – oficjalne godło Ukrainy (złoty trójząb na niebieskim tle) 
[przyp. – O.N.]. 

28 В. Стах, Можете мене з’їсти… 
29 А. Бондар, Ностальгійна гастрономія Східної Європи, „Дзеркало тижня” 2002, № 26. 
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wie stuprocentowe odczytanie kodu Wojny – twierdzi współczesny poeta oraz 
literaturoznawca ukraiński Ostap Sływynski i dodaje: 

wydaje się, że całkowitą rację jednak ma krytyk M. Zaleski, pisząc, że ta wojna polsko-ruska 
to tak naprawdę odwieczna wewnętrzna polska „kurza kłótnia”, wojna na statku głupców, 
który dryfuje między chimerami przeszłości socjalistycznej a dzikością wczesnokapitali-
stycznego tu i teraz. Skąd to nam znane?30 

Sukces Doroty Masłowskiej wywołał w młodzieżowej literaturze Polski oraz 
Europy Środkowo-Wschodniej falę naśladownictwa. Charakterystycznymi ce-
chami tej literatury są: aktywne wykorzystywanie leksyki potocznej oraz slangu, 
opis młodzieżowych środowisk, subkultur, zwrócenie się ku tematyce narkomanii 
oraz alkoholizmu, skupienie się na własnym świecie wewnętrznym i całkowita 
obojętność wobec świata zewnętrznego. Ostatnia z wymienionych cech nie do 
końca dotyczy powieści Masłowskiej, ponieważ jej bohaterowie dość często 
wyrażają swoje poglądy społeczne, choć robią to w sposób zawoalowany, wypo-
wiadając się w charakterystyczny, infantylny sposób31. Rzeczywiście, jednymi 
z najistotniejszych kwestii poruszonych w powieści są pytania o moralność ogól-
noludzką i narodową; o to, co powinno mieć w życiu człowieka pierwszorzędne 
znaczenie32. Te pytania wydają się nadal bardzo aktualne na Ukrainie. Po dwu-
dziestu latach niepodległości państwowej Ukraińcy nadal nie potrafią jedno-
znacznie na nie odpowiedzieć. Tego, kto głosi prymat indywidualizmu, często 
nazywają zdrajcą, a tego, kto akcentuje wartości narodowe, krytykują za konser-
watyzm i brak poczucia „ducha wieku” – dzisiaj kosmopolita jest popularniejszy 
od nacjonalisty. 

Wszystkie przytoczone przekłady z literatury polskiej łączy to, że do żadnej 
z podjętych w nich kwestii czytelnik ukraiński nie był przygotowany; nie potrafił 
wziąć udziału w dyskusji o wymienionych problemach wchodzenia / powrotu 
Ukrainy do Europy, sytuacji mniejszości seksualnych, poszukiwania własnej 
tożsamości, w tym przemyślenia byłych oraz współczesnych stosunków z Rosją. 
Jestem świadoma, iż analizowane utwory należą do różnych typów literatury, lecz 
pragnęłam pokazać przede wszystkim kilka bardzo aktualnych dla Ukraińców 
kwestii oraz ich obecność w ogólnym dyskursie – między innymi dzięki recepcji 
książek niektórych pisarzy polskich. 

Gdzie dziś znajduje się na geopolitycznej mapie Europy Ukraina? Chce należeć 
do przestrzeni europejskiej, lecz na ile to pragnienie jest ogólnoukraińskie? Czy 
   

30 О. Сливинський, Короткий курс реальності для просунутих, „Дзеркало тижня” 2007, № 9.  
31 Zob. Н. Сняданко, Дорота Масловська. Польсько-російська війна під біло-червоним 

прапором, „Львівська газета” 30.05.2007, s. 4.  
32 Польсько-російська війна Дороти Масловської: Епідемія літературного сказу, http://sumno. 

com/article/polsko-rosijska-vijna-doroty-maslovskoji-epidemiya/ [dostęp: 30.11.2011]. 
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jesteśmy mniej europejscy, bo głosy o wadze problemów homoseksualistów są 
u nas zdecydowanie rzadkie? Wreszcie, jaki jest nasz stosunek do sąsiadów, 
z którymi łączą nas niełatwe dzieje historyczne? Oto tylko drobna garstka pytań, 
na które odpowiedzi wkrótce muszą znaleźć Ukraińcy. Bo jest to wyzwanie cza-
su… Jednak fakt, że podobne utwory pojawiły się w ukraińskiej przestrzeni kul-
turalnej, a ich autorzy nie zostali „wyklęci”, wydaje się przekonująco świadczyć 
o tym, że społeczeństwo ukraińskie poprzez dyskusje, wielogłosowość, różno-
rodność myśli powoli uczy się stawiać czoła wyzwaniom. Między innymi intelek-
tualnym wyzwaniom współczesnych pisarzy polskich. 

 
R E C E P T I O N  O F  2 0 T H  C E N T U R Y  P O L I S H  L I T E R A T U R E  I N  U K R A I N E :   

A  C H A L L E N G E  F O R  T H E  U K R A I N I A N  R E A D E R  

The present article is first of all devoted to those works of Polish authors, which in different ways 
have changed Ukrainian reader’s horizon of expectations. It were works, which caused discussions 
among Ukrainian intellectuals by touching the themes of national identity, belonging to East-Central 
Europe, and those, which recipients are youth and themes of which are almost absent in Ukrainian 
literature, for ex., homosexuality, feminism (in a broad concept), life of the social marginal groups 
(M. Gretkowska, M. Witkowski and other). All works are analyzed in the categories of the imperative 
discourses. 

Ołesia Nachlik – doktorantka w Katedrze Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego 
im. I. Franki. Przygotowuje pracę doktorską na temat recepcji literatury polskiej XX wieku na Ukrai-
nie. Autorka kilkunastu artykułów poświęconych ukraińskiemu kanonowi literatury polskiej, zagad-
nieniom specyfiki polsko-ukraińskiego dialogu międzykulturowego w drugiej połowie ubiegłego 
stulecia. 
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SWOJE „ŚWIATOWE OBLICZA”, CZYLI OBECNOŚĆ W ZAGRANICZNYM OBIEGU KAŻDA  
literatura zawdzięcza tłumaczom, a także antologistom, przy czym nierzadko role 
te odgrywa jedna osoba. Wszakże o antologiach przekładowych zazwyczaj pisze 
się jedynie w trybie recenzji. W Routledge Encyclopedia of Translation Studies 
zaznaczono, że jest to przedmiot do niedawna właściwie niebadany. W odnośnym 
haśle1 tej encyklopedii przekładoznawstwa przeważają stwierdzenia odnoszące 
się do chrestomatii en gros, nie zaś do tzw. antologii bilateralnych, to jest prezen-
tujących jedną kulturę obcą. Pewne obserwacje ogólne zaproponował André 
Lefevere w tekście poświęconym antologiom poezji afrykańskiej2, do którego 
nawiązuję w tytule niniejszego artykułu. Ostatnio Bożena Tokarz3 podjęła próbę 
wyznaczenia prawidłowości z punktu widzenia socjologii przekładu, m.in. pro-
ponując klasyfikację antologii i wskazując na ich funkcje krytyczne. Postaram się 
pójść śladami tych badaczy. 

Opis i porównanie, choćby pobieżne, wszystkich antologii poezji polskiej wy-
danych w języku angielskim wymagałyby obszernej monografii książkowej. Na 
potrzeby niniejszego wystąpienia proponuję rozpatrzenie jedynie dwóch pozycji, 
których zestawienie wydaje się obiecywać ciekawe wnioski; będą to: Jerzego 
Peterkiewicza (właśc. J. Pietrkiewicz, 1916–2007) Five Centuries of Polish Poetry, 
   

1 A.P. Frank, Anthologies of translation, w: Routledge Encyclopedia of Translation Studies, ed. 
M. Baker, K. Malmkjær, London–New York: Routledge, 1998, s. 13–16.  

2 A. Lefevere, Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, London–New York: 
Routledge, 1992, s. 124–137 (rozdział: Anthologizing Africa). 

3 B. Tokarz, Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego, Katowice: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Śląskiego, 2010, s. 172–176. 
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1450–1950 (Pięć wieków poezji polskiej, 1450–1950)4, wydana po raz pierwszy 
w 1960 roku i Selected Masterpieces of Polish Poetry (Wybrane arcydzieła pol-
skiej poezji) Jarka Zawadzkiego z 20075. Dzieli je niemal półwiecze, różni także 
osobowość twórców i skopos podporządkowany okolicznościom powstania 
i funkcjonowania książek. Proponuję rozpatrzeć liczbę i dobór utworów, towa-
rzyszące im parateksty, a także cele stawiane sobie przez antologistów (sformu-
łowane oraz implikowane). Postaram się wyjaśnić niektóre czynniki, jakie wy-
warły wpływ na kształt antologii. Wskazanie obszarów i miejsc wspólnych powinno 
zaś doprowadzić do wyodrębnienia strategii selekcyjnych i translatorskich. Ak-
cent chcę położyć zwłaszcza na nowszej publikacji, gdyż, o ile mi wiadomo, nie 
doczekała się dotychczas omówień. 

Zaznaczmy, że Selected Masterpieces są indywidualnym przedsięwzięciem 
Zawadzkiego, natomiast Peterkiewicz występuje jako autor wyboru, wstępu 
i komentarzy oraz autor przekładów filologicznych, na których podstawie tłuma-
czeń poetyckich dokonał Burns Singer (1928–1964). Dodajmy, że szkocki poeta 
nie znał języka polskiego, zaś Peterkiewicz czuwał także nad ostatecznym kształ-
tem tłumaczeń, dlatego będą one w tym miejscu rozpatrywane jako jeden z ele-
mentów strategii antologisty6. 

Zacznijmy od porównania p a r a t e k s t ó w 7, które obrazowo ilustrują odmien-
ne założenia obu publikacji. Na okładce Five Centuries widnieje wczesnorene-
sansowy róg Bractwa Kopaczy z Wieliczki. Wizytówką tomiku Zawadzkiego jest 
reprodukcja Wańkowiczowskiego Mickiewicza na Judahu skale. Okładki od-
zwierciedlają ducha obu antologii – pierwsza uczy czytelnika, wprowadza novum; 
samo zdjęcie wymaga komentarza8. Natomiast druga, która odwołuje się do naj-
bardziej znanego wizerunku najbardziej znanego (również za granicą) polskiego 
poety – bazuje na tym, co zastane. 

W nocie na okładce Five Centuries czytamy, że wśród literatur słowiańskich 
poezja polska wyróżnia się bogactwem i ciągłością tradycji, pozostaje jednak 
mało znana na Zachodzie. Celem Peterkiewicza jest uzupełnienie tej luki zarów-
no poprzez prezentację tekstów, jak i dość obszerny historycznoliteracki wstęp. 
Dysponował on odpowiednim przygotowaniem merytorycznym – występował już    

4 Pierwsze wydanie – London: Secker and Warburg, 1960. Korzystam z wydania drugiego: Five 
Centuries of Polish Poetry, 1450–1970, trans. by J. Peterkiewicz, B. Singer, J. Stallworthy, London: 
Oxford University Press, 1970. 

5 Selected Masterpieces of Polish Poetry, trans. by J. Zawadzki, [b.m.w.]: Booksurge 2007. 
6 Strategie tłumacza-antologisty omawia na innym przykładzie Przemysław Chojnowski: Koncep-

cje translatorskie Karla Dedeciusa. Strategie antologisty, w: Między oryginałem a przekładem, t. 9: 
Czy istnieją szkoły przekładu w Polsce?, red. U. Kropiwiec, M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-
-Twardzikowa, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004, s. 51–62. 

7 Wszystkie pogrubienia w tekście – jeśli nie zaznaczono inaczej – M.K. 
8 Five Centuries…, s. v. 
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wcześniej jako autor artykułów literaturoznawczych oraz był wykładowcą 
w Szkole Studiów Słowiańskich Uniwersytetu Londyńskiego9. Opracowany prze-
zeń aparat krytyczny jest pomocny, a zarazem nie na tyle rozbudowany, by od-
straszyć mniej wyrobionego czytelnika. Natomiast Zawadzki ogranicza się do 
podania dat życia autorów przy każdym wierszu, zaś ciągłości historycznej nie 
sugeruje nawet poprzez zachowanie chronologii – Witkacy poprzedza u niego 
Wyspiańskiego, a Norwid – Mickiewicza. W nocie wstępnej akcentuje swój brak 
profesjonalnego przygotowania literaturoznawczego10 i subiektywizm wyboru. 
Cel antologii definiuje jako dostarczenie czytelniczej przyjemności11. 

Antologie, choć obie niewielkie, znacznie różnią się objętością. Na Five Centu-
ries składa się sto utworów autorstwa czterdziestu poetów12. Selected Masterpie-
ces to dwadzieścia osiem tekstów, a raczej dwutekstów, bo równolegle prezento-
wane są oryginały. Odnotujmy, że Lefevere wskazuje na niechęć wydawców do 
dużej objętości antologii „małych” (tzn. niszowych w sensie odbioru) literatur13. 
Książka Peterkiewicza, sygnowana przez slawistę-naukowca i potencjalnie mo-
gąca służyć jako chrestomatia do użytku akademickiego, chyba w mniejszym 
stopniu podlegała takiej presji. Z kolei dwujęzyczność późniejszej publikacji 
wydaje się wynikać z obserwowanej współcześnie na rodzimej scenie wydawni-
czej tendencji do bilingwalnych wydań poezji obcej14. Może to też sugerować, że 
oprócz „the English Reader”, o którym wspomina Nota tłumacza, drugim projek-
   

9 Sylwetkę J. Pietrkiewicza zob. w: M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej 
półwiecza 1939–1989, Wrocław: Ossolineum, 1999, s. 359–362. Zob. też: J. Peterkiewicz, Polish 
Literature in its European Context, London: School of Slavonic and East European Studies, 1962. 

10 Z wykształcenia jest sinologiem-językoznawcą (About the Translator, w: Selected Masterpie-
ces…, s. 77). 

11 „Ludzie, to jest poezja. Ma być czytana dla przyjemności, a nie służyć studiom literaturo- czy 
językoznawczym” (oryg.: „It’s poetry, people. It’s meant to be read for pleasure, not literary or lin-
guistic study”). J. Zawadzki, Translator’s Note, w: Selected Masterpieces…, s. 7. Wszystkie odwoła-
nia do programu Zawadzkiego pochodzą z tej strony. Przekłady filologiczne cytatów z tego i pozosta-
łych źródeł – M.K. 

12 W wydaniu drugim – sto siedem utworów autorstwa czterdziestu pięciu poetów; siedem nowych 
utworów zostało przetłumaczonych we współpracy z Jonem Stallworthy’m, po śmierci Singera. 

13 Zob. „Wydawcy niechętnie poświęcą znaczną liczbę stron poezji afrykańskiej, chyba że takie 
antologie mogą znaleźć zastosowanie jako podręczniki szkolne (…) i akademickie „ (Oryg.: „Pu-
blishers will be reluctant to invest too many pages in anthologies of African poetry, except perhaps if 
those anthologies can also be used as textbooks in schools (…) and universities”). A. Lefevere, Trans-
lation, Rewriting…, s. 125. 

14 Por. np. „Biblioteczkę poetów języka angielskiego” S. Barańczaka (Wydawnictwo Arka, potem 
Znak), serię Wydawnictwa Literackiego, Antologię poezji francuskiej J. Lisowskiego. Nie jestem 
w stanie miarodajnie ocenić, czy na anglojęzycznym rynku wydawniczym istnieje podobna tendencja. 
Znamienne jest jednak, że przygotowując Antologię liryki angielskiej 1300–1950 w swoich przekła-
dach na polski, także J. Pietrkiewicz zdecydował się na publikację dwujęzyczną (Londyn: Katolicki 
Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, 1958; Warszawa: PAX, 1987, 1997). 
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towanym odbiorcą tomiku Zawadzkiego jest także czytelnik polski, zaintereso-
wany tematyką przekładu (ten domysł potwierdza uwaga wymierzona przeciw 
pedantycznej krytyce tłumaczenia). 

Selected Masterpieces jest przedsięwzięciem o mniejszej skali i poniekąd 
skromniejszych ambicjach, co wynika z braku oparcia instytucjonalnego. Ma to 
swoje złe, ale i dobre dla antologisty strony. Niewygodne, jak można się domy-
ślać, o g r a n i c z e n i e  stanowią prawa autorskie – działający amatorsko (w dwo-
jakim znaczeniu tego słowa) Zawadzki prawdopodobnie nie miałby szansy na 
uzyskanie bezpłatnie praw do publikacji tłumaczeń z autorów współczesnych15. 
Być może dlatego brak tu nie tylko poezji powojennej (w przypadku której moż-
na by zresztą uznać cezurę czasu za zbyt krótką dla ustalenia statusu arcydzieł), 
ale także autorów międzywojnia. Dla porównania, Peterkiewicz uwzględnia po 
jednym wierszu Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Tuwima16, Lechonia. On z kolei 
jako ograniczające kryterium narzucił sobie niepublikowanie autorów żyjących, 
uznając za warunek trafnej oceny możliwość oglądu zamkniętego już dzieła 
z pewnego dystansu. 

Wśród autorów niewątpliwych arcydzieł polskiej liryki można by też wskazać 
Bolesława Leśmiana. Prawa autorskie do jego utworów wygasły w 2007 roku, ale 
tłumaczeń nie znajdziemy w Selected Masterpieces. Być może w tym wypadku 
Zawadzki jako tłumacz zmierzył zamiar podług sił. Zasadność tego typu rezerwy 
może potwierdzić fakt, że w Five Centuries Leśmian jest wprawdzie reprezento-
wany aż czterema wierszami (FC, 83–87)17, ale należą one bodaj do najsłabszych 
przekładów, jakie wyszły spod pióra Peterkiewicza i Singera18. 

Przyjrzyjmy się dokładniej d o b o r o w i  n a z w i s k . Peterkiewicz, z zamiarem 
przedstawienia ciągłości pięciu wieków polskiej poezji, uwzględnia Szarzyńskie-
go, Szymonowica, Morsztynów, Twardowskiego, Potockiego, Zimorowica, Za-
błockiego, Kniaźnina, Niemcewicza, Malczewskiego; następnie Syrokomlę, 
a nawet Rydla. W swojej antologii-minimum Zawadzki czuje się zwolniony 
z obowiązku historycznoliterackiego. Wymieńmy tu jednak dwa ciekawe fakty. 
Po pierwsze, Selected Masterpieces otwiera Bogurodzica, tekst u Peterkiewicza 
   

15 Armin Paul Frank wymienia ten rodzaj ograniczeń: A.P. Frank, Anthologies of translation…, s. 14. 
16 Z dzisiejszej perspektywy można w pełni zgodzić się z ówczesnym recenzentem antologii, że to 

zdecydowanie za mało w przypadku tych dwojga. Zob. H.B. Segel, Review of: „Five Centuries of 
Polish Poetry, 1450–1950” by Jerzy Peterkiewicz; Burns Singer, „The Slavic and East European 
Journal”, 1961, Vol. 5, No. 4, s. 375–377. 

17 Odwołując się do wierszy umieszczonych w omawianych antologiach bądź cytując je, stosuję 
następujące skróty: FC (dla Five Centuries…) oraz SM (dla Selected Masterpieces…), po których 
umieszczam numery odpowiednich stron. 

18 O słabościach tych tłumaczeń, w tym błędach niezrozumienia, piszę m.in. w: M. Kaźmierczak, 
Leśmian ocenzurowany?, w: Tabu w przekładzie, red. P. Fast, N. Strzelecka, Katowice–Częstochowa: 
Wydawnictwo „Śląsk”–WSL, 2007, s. 145–169. 
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nieobecny, choć przywoływany we wstępie (nie mieści się w chronologicznych 
ramach antologii wyznaczonych przez daty 1450–1950). Po drugie, choć Za-
wadzki pomija większość poetów tworzących między Kochanowskim a Mickie-
wiczem, zamieszcza Marność, wiersz Daniela Naborowskiego, poety dla którego 
nie znalazło się miejsce w Five Centuries. Ta decyzja odzwierciedla zapewne 
przesunięcie w kanonie rodzimym – jeszcze w Dziejach literatury polskiej Juliana 
Krzyżanowskiego Naborowski zasłużył jedynie na wzmiankę19, a wcześniej jego 
najbardziej dziś znany utwór przypisywano Morsztynowi20. 

Skoro tomik z założenia ma zachwycić perłami liryki, a nie służyć systema-
tycznemu poznaniu wszystkich epok literackich, to oceniając Selected Masterpie-
ces z polskiej perspektywy stosunkowo łatwo pogodzimy się z nieobecnością 
pewnych mniej znanych poetów. Jeśli kogoś z dawnych twórców istotnie tu brak, 
to chyba Krasickiego, u Peterkiewicza reprezentowanego trafnym doborem bajek. 
Mniej kontrowersyjne wydaje się pominięcie Krasińskiego, który pozycję trze-
ciego wieszcza traci (utracił?) na rzecz Norwida. Już Peterkiewicz w roku 1960 
wyczuł te przesunięcia w obrębie kanonu, przedrukowując wyłącznie Bóg mi 
odmówił tej anielskiej miary21 poparte komentarzem przedkładającym prozator-
ską twórczość autora nad jego lirykę. 

Nawet jednak bez Krasińskiego, romantyzm to epoka najszerzej prezentowana 
w wyborze Zawadzkiego – dziesięć wierszy, a zatem ponad jedna trzecia tomiku. 
Odzwierciedla to proporcje emocjonalne (popularność, poczytność) i status (tytuł 
wieszczy) w odbiorze rodzimym. Natomiast w Five Centuries proporcje epok są 
wyrównane22; zwraca przy tym uwagę sprawiedliwe wyeksponowanie poezji 
dawnej (staropolska wraz z oświeceniową zajmują jedną trzecią tomu). 

Jakie czynniki wpłynęły na dobór konkretnych utworów? Na przykład Za-
wadzki programowo rezygnuje z tekstów dłuższych, przewidując, że nie byłyby 
czytane. Wyjątek czyni dla Ody do młodości. Peterkiewicz w takiej sytuacji de-
cyduje się na włączenie do antologii fragmentów: stąd m.in. urywek Żeńców, 
fragment Wesela, rozterki Telimeny z piątej księgi Pana Tadeusza. 

Warto się zatrzymać przy ostatnim z przykładów (Inner monologue, FC, 43–44) 
– dlaczego właśnie ten fragment? Polski czytelnik za bardziej reprezentatywne 
uznałby Inwokację albo opis gry na rogu. Otóż Peterkiewicz nierzadko sięga po 
fragmenty i utwory wcale nie najbardziej znane Polakom. Najwyraźniej wychodzi 
   

19 J. Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych, Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969, s. 114, 117. 

20 Na oczy królewny angielskiej, zob. tamże, s. 114. 
21 God has denied me the angelic measure, w: Five Centuries…, s. 51. 
22 Równość tę krytykował recenzent pierwszego wydania Five Centuries…, domagając się właśnie 

większego wyeksponowania romantyzmu kosztem np. „nic niewnoszących” jego zdaniem M. Reja 
i poezji piętnastowiecznej. Zob.: H.B. Segel, Review of: „Five Centuries of Polish Poetry”…, s. 375. 
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z założenia, że dla czytelnika obcego frapujące czy piękne będzie niekoniecznie 
to samo, co ceni odbiorca rodzimy. W kontekście oceny przekładu pisał o tym 
zjawisku m.in. Zygmunt Grosbart23. Peterkiewicz pragnie pokazać nie szacowne 
zabytki, lecz żywotność i aktualność polskiej poezji. Również Zawadzki formułu-
je jako cel przemawianie do wrażliwości współczesnego odbiorcy. Zarazem jed-
nak otwarcie przyznaje, że idzie za szkolnym programem24. Peterkiewicz od 
takich wyborów świadomie się dystansuje: dąży do reprezentatywności, ale nie 
w rozumieniu szkolnych wymuszonych zachwytów i „banałów uświęconych 
przez antologie”25. 

Oto przykłady różnic na poziomie selekcji. W przypadku Tetmajera Peterkie-
wicz stawia na uniwersalne przesłanie poezji zawarte w oktostychu W kaplicy 
sykstyńskiej (FC, 70). Modernistyczny pesymizm reprezentuje u niego raczej 
T. Miciński (FC, 71). Natomiast Zawadzki proponuje klasycznego fin-de-
-siecle’owego Tetmajera: Koniec wieku XIX i Hymn do Nirwany (SM, 64–67), 
wiersze nabierające poniekąd świeżego wydźwięku w dobie dzisiejszej. 

Z kolei Kasprowicz u Zawadzkiego to piewca Tatr – autor liryku Witajcie, ko-
chane góry (SM, 68–71) (można żartobliwie powiedzieć, że oprócz promocji 
literatury tłumacz uprawia promocję ojczystego krajobrazu). Peterkiewicz wybrał 
cztery inne utwory, w tym dwa fragmenty większych całości. Uzasadnienie tej 
decyzji można wywnioskować ze wstępu – antologista pragnie pokazać, w jaki 
sposób Kasprowicz odświeżył polską dykcję poetycką poprzez twórcze transfor-
macje motywów religijnych i eksperymenty z wierszem wolnym (FC, xv, 131). 
Przy takich założeniach to oczywiste, dlaczego przedkłada Hymny nad lirykę 
pejzażowo-refleksyjną. 

Jak pisze Lefevere, antologie mogą przyjmować powstający kanon danej litera-
tury, podważać go lub rozszerzać26. Suwerenność i nieoczywistość decyzji Peter-
kiewicza wskazują na to, że chce on być twórcą kanonu liryki polskiej na gruncie 
obcym27. Co do Zawadzkiego, to brak przesłanek, by twierdzić, że w sposób 
   

23 Z. Grosbart, Rola przekładoznawcy w promowaniu tłumaczeń literatury rodzimej, w: Między ory-
ginałem a przekładem, t. VI: Przekład jako promocja literatury, red. M. Filipowicz-Rudek, I. Kaluta, 
J. Konieczna-Twardzikowa, N. Pluta, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000, s. 113–121. 

24 Por. „Głównie wiersze należące do lektur obowiązkowych w polskich szkołach średnich” („Ma-
inly those poems that are obligatory readings in Polish high schools”). J. Zawadzki, Translator’s Note, 
w: Selected Masterpieces…, s. 7. Niewątpliwym odstępstwem od tego kryterium jest wybór Firmy 
portretowej Witkacego – s. 72–73. 

25 Zob.: „smell of schoolroom appreciation”; „The reader has (…) been spared quite a few banali-
ties sanctified by anthologies”, Five Centuries…, s. xxv. 

26 Zob.: „new anthologies can accept that emerging canon, try to subvert it, or try to enlarge 
it”. A. Lefevere, Translation, Rewriting…, s. 127. 

27 Zob. J. Jarniewicz, Tłumacz jako twórca kanonu, w: Przekład – język – kultura, red. R. Lewicki, 
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002, s. 35–42. 
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świadomy wchodzi w jakąś relację z uprzednimi anglojęzycznymi prezentacjami 
poezji polskiej. Wyraźnie widać natomiast, że hołduje kanonowi kultury wyj-
ściowej. 

W rezultacie, spośród wskazanych przez Bożenę Tokarz funkcji krytycznych 
antologii28, Five Centuries w największym stopniu realizuje funkcję poznawczo-
-oceniającą oraz funkcję postulatywną (projektuje oczekiwany obraz literatury 
w kulturze docelowej). Natomiast w Selected Masterpieces manifestuje się funk-
cja operacyjna – poprzez konfrontację odmiennych przestrzeni mentalnych (pod 
względem kulturowym selekcji materiału nie warunkują oczekiwania odbiorców 
sekundarnych). 

Warto się zastanowić, jakie znaczenie dla odbioru mają te dwie strategie. Five 
Centuries daje rzetelną podstawową wiedzę na temat polskiej poezji i procesu histo-
rycznoliterackiego. Obraz literatury jest jednak bardzo niepełny, pod niektórymi zaś 
względami zupełnie niepodobny do „Polaków (literackiego) portretu własnego”. 
Wynika to nie tylko z upływu czasu: już w roku 1960 czytelnik niewykraczający poza 
Peterkiewicza nie mógłby pojąć estymy, jaką Polacy darzą Tuwima, a z kolei nie 
sądzę by wielu Polaków, nawet polonistów, znało twórczość Stefana Borsukiewi-
cza. Natomiast po przeczytaniu antologii Zawadzkiego nieprofesjonalny (bo to on 
jest projektowanym odbiorcą) czytelnik anglojęzyczny będzie mógł porozmawiać 
na temat poezji z przeciętnym Polakiem. Przecież znacznie większe jest prawdopo-
dobieństwo, że statystyczny odbiorca rodzimy zna Niepewność i Jednego serca 
(dodatkowo spopularyzowane dzięki wersjom melicznym) niż Do wizytujących 
Mickiewicza czy Asnykowe Siwy koniu, które proponuje Peterkiewicz. 

Porównanie Five Centuries i Selected Masterpieces prowadzi również do wnio-
sku, że zaproponowany przez Tokarz binarny podział antologii przekładowych na 
historycznoliterackie i osobiste29 okazuje się zbyt wąski. Choć z pozoru Five 
Centuries pasuje do kategorii pierwszej, nosi jednak wyraźne piętno osobiste 
antologisty, mimo iż ten nie dokonał przekładów sam. Konteksty biograficzne 
wyjaśniają na przykład silną obecność poezji wiejskiej w antologii. Peterkiewicz 
pochodził ze środowiska wiejskiego, a za młodu związany był z grupą podobnych 
mu warszawskich pisarzy – tzw. „autentystów”. Podobnie, prezentowanie Cze-
chowicza aż czterema wierszami wynika z osobistej preferencji antologisty, co 
poświadcza jego twórczość krytycznoliteracka30. Z kolei Selected Masterpieces, 
   

28 B. Tokarz, Spotkania. Czasoprzestrzeń…, s. 172. Badaczka wyróżnia ponadto funkcję metalite-
racką. 

29 B. Tokarz, Spotkania. Czasoprzestrzeń…, s. 172–175. 
30 J. Peterkiewicz, Leśmian and Czechowicz. Two Uncommited Poets, „The Slavonic and Eastern 

European Review” 1959, vol. 37, nr 89, s. 336–347. Przedruk w: J. Pietrkiewicz, Polish Literature 
from the European Perspective. Studies and Treaties, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006, 
s. 251–262. 
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choć to przedsięwzięcie realizowane indywidualnie, nie jest antologią osobistą 
w rozumieniu Tokarz. Zawadzki bowiem w znacznym stopniu zawierza twórcom 
kanonu rodzimego, uznanym specjalistom. Wprawdzie ich decyzje poddaje se-
lekcji: wybiera teksty, które sam lubi, przy tym niezbyt długie. Tym samym jego 
rola nie sprowadza się też do wyborów na poziomie tłumaczenia, zaś oba przyjęte 
kryteria uwzględniają wrażliwość współczesnego niezawodowego czytelnika 
poezji. 

Zapytajmy jeszcze, czy polskość prezentowana jest w omawianych antologiach 
w jakiś eksplicytny sposób? – Peterkiewicz deklaruje dystans od patriotycznej 
retoryki, chwaląc m.in. umiar Słowackiego w tym zakresie31. W Five Centuries 
znajdziemy jednak i przykład nurtu poezji niepodległościowej: wiersz Ta, co nie 
zginęła Edwarda Słońskiego. Przytoczmy jedynie patetyczną ostatnią strofę (zro-
zumienie zawartych tu aluzji umożliwia czytelnikom komentarz32): 

For I dream of her by day 
And I see her in my dreams: 
She who has not died 
Will rise where our blood streams. 
September, 1914 (FC, 82) 

Bo wciąż na jawie widzę 
I co noc mi się śni, 
Że TA, CO NIE ZGINĘŁA, 
Wyrośnie z naszej krwi. 
We wrześniu 1914 r.33 

Włączenie do zbioru takiego wiersza jest całkowicie zrozumiałe w świetle do-
świadczeń pokoleniowych Jerzego Peterkiewicza34. Natomiast antologista z rocz-
nika ‘77 patrzy na polskość z dystansem: za motto tomiku Selected Masterpieces 
przewrotnie obiera Modlitwę dziękczynną z wymówką Andrzeja Bursy (notabene 
jedyny tu wiersz współczesny): 

You haven’t made me blind 
Thanks be to You, oh, Lord 
You haven’t made me (…) 
a hermaphrodite a horse or moss or any  

[other [specimen of flora and fauna 
Thanks be to You, oh Lord 
But why have You made me Polish? 
(SM, 3)  

Nie uczyniłeś mnie ślepym 
Dzięki Ci za to Panie 
Nie uczyniłeś mnie (…) 
hermafrodytą koniem mchem ani  

[niczym z [fauny i flory 
Dzięki Ci za to Panie 
Ale dlaczego uczyniłeś mnie Polakiem? 
(SM, 4) 

Przejdźmy teraz do próby wyodrębnienia strategii translatorskich, które nie-
wątpliwie również decydują o randze antologii i ich funkcjonalności w prezento-
waniu literatury obcojęzycznym odbiorcom. 
   

31 Five Centuries…, s. xiv. 
32 Zob. tamże, s. 132. 
33 E. Słoński, Ta, co nie zginęła, w: Antologia liryki Młodej Polski, red. I. Sikora, Wrocław: Ossoli-

neum, 1990, s. 213. 
34 M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej…, s. 359–360. 
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Dla Five Centuries i Selected Masterpieces wspólne jest dziesięć nazwisk auto-
rów: Kochanowski, Andrzej Morsztyn, Karpiński, Mickiewicz, Słowacki, Norwid, 
Asnyk, Wyspiański, Tetmajer, Kasprowicz. Jednak z uwagi na wspomniane od-
mienne założenia doboru poszczególnych utworów, już wiersze wspólne są zaledwie 
dwa. Pieśń XXV (Księgi wtóre) Jana Kochanowskiego i Niech nikt nad grobem mi 
nie płacze Stanisława Wyspiańskiego to utwory odległe od siebie w czasie, dlate-
go pozwolą nam prześledzić odmienne aspekty poetyki przekładu w obu publika-
cjach. Ze względu na znaczną objętość obu tekstów, nie będę przytaczać ich 
w całości. Przedstawię jedynie wnioski z przeprowadzonej analizy, posiłkując się 
wybranymi fragmentami oryginałów (przytaczanych za SM) i przekładów. 

Zestawienie początkowych wersów Pieśni Kochanowskiego z przekładami po-
zwala zauważyć, że tylko Zawadzki patynuje tekst, stosując archaiczne końcówki 
fleksyjne oraz formy zaimków drugiej osoby. 

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? 
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? 
(SM, 12) 

What do you want of us, great God, who gives 
Limitless favour to each thing that lives? 
(przeł. J. Peterkiewicz, B. Singer, FC, 5) 

What wishest Thou for all lavish gifts of Thine? 
What for Thy benefactions boundless and divine? 
(przeł. J. Zawadzki, SM, 13) 

Trzeba przyznać, że czyni to poprawnie i konsekwentnie, zabieg ten stosuje 
zresztą w tłumaczeniu wszystkich utworów staropolskich (archaicznych zaimków 
używa do romantyzmu włącznie; dla porównania: podmiot liryczny Bursy nawet 
do Boga zwraca się per ‘You’). Na przykład w zdynamizowanej rytmicznie frasz-
ce Na zdrowie archaiczna fleksja istotnie przynosi znakomity efekt artystyczny 
(On Health, SM, 15). Jednak w analizowanej tutaj pieśni nagromadzenie szelesz-
czących końcówek -st, -th w rozbudowanych wersach utrudnia wymówienie 
tekstu, a tym bardziej jego ewentualne zaśpiewanie. Archaizacja stoi więc 
w sprzeczności z gatunkowym charakterem i melicznym przeznaczeniem orygi-
nału. 

Peterkiewicz i Singer natomiast – tak w Pieśni, jak i w innych tekstach – stro-
nią od archaizowania przekładów (nie czynią tego nawet w Żalach Matki Boskiej 
pod krzyżem, FC, 1–2). W tłumaczeniach tekstów dawniejszych starają się uzy-
skać wrażenie prostoty, bazując na słowach o prostej budowie, przeważnie po-
chodzenia saksońskiego; choć nierzadkie są i odstępstwa od tej zasady. 

Ciekawe zjawisko obserwujemy w strofie trzeciej Pieśni (wersy 9–12) w Five 
Centuries, gdzie nagromadzenie słów złożonych (galaxies, foundations, perimeters) 
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odbiega od umiaru oryginału i przypomina raczej angielską poezję barokową, niż 
renesans: 

Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował 
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. 
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi 
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.  
(SM, 12) 

You built the sky, embroidered galaxies 
And sketched foundations so that from them rise 
Perimeters too huge for men to trace 
Earth’s nakedness you covered with green grace. 
(przeł. J. Peterkiewicz, B. Singer, FC, 5) 

Thou rul’st the world, and Thou alone hast made the sky, 
With golden stars that shine so finely there on high. 
Thou hast laid the foundations of the earth immense. 
Its naked plains lie covered with Thy herbage dense. 
(przeł. J. Zawadzki, SM, 13) 

Odnotujmy też, że Bóg-rzemieślnik Kochanowskiego, kładący fundamenty, 
u Singera wykreśla ich obwód – co może przywodzić na myśl Blake’owskich 
demiurgów, jak Urizen i Newton z monotypii z 1791 i 1795 roku. Wspomnijmy 
w tym kontekście strategię przybliżania poezji polskiej anglojęzycznym czytelni-
kom, jaką Peterkiewicz zastosował w przedmowie. Polega ona na wskazywaniu 
podobieństw w literaturze docelowej: rolę Kochanowskiego porównuje do roli 
Spencera i Szekspira, Norwida zestawia z G.M. Hopkinsem, Kasprowicza – 
z Yeatesem, o epickości mówi w kontekście Miltona itd. Asocjacyjne przesunię-
cia w obrazowaniu sugerują podobną strategię oswajania wpisaną w przekład 
(tego i niektórych innych utworów35). 

Natomiast tłumaczenie tej strofy zaproponowane w Selected Masterpieces po-
zostaje w kręgu poetyki, znaczeń i asocjacji oryginału. Wprawdzie Zawadzki 
poddaje redukcji obraz haftowania nieba (przesuwając akcent na piękno światła 
gwiazd), jednak pozostałe obrazy odtwarza na ogół wiernie. Podtrzymuje udaną 
stylizację na poziomie fleksji (np. rul’st), składni (inwersje w obrębie epitetów 
kończących wersy 11 i 12) i leksyki (wyszukane collectivum herbage), przy 
jednoczesnym dążeniu do pełnej zrozumiałości. 

Przejdźmy do Niech nikt nad grobem mi nie płacze… W przekładach Zawadz-
kiego dwudziestowieczny tekst Wyspiańskiego brzmi znacznie nowocześniej niż 
pieśń renesansowa. Potoczna jest składnia paralelnych zdań: „I want no…”, 
„I need no…” W opisie pogrzebu pojawiają się kolokwializmy: bogus (zmyślony),    

35 Na przykład w „wiejskich” utworach Kasprowicza mamy do czynienia z naturalizacją nazw wła-
snych, i tak Panbóg otrzymuje miano Mr Godlord. 
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raise hell (podnieść raban). Następnie, w projekcji pozagrobowych losów pod-
miotu lirycznego leksyka staje się bardziej wyszukana, aż utwór zwieńczy archa-
iczno-poetycki rzeczownik bane (zguba). Kontrast ten służy bezpośredniości 
wypowiedzi, podkreśleniu rozgoryczenia osoby mówiącej, przy jednoczesnym 
podtrzymaniu językowego profilowania Wyspiańskiego jako klasyka. Natomiast 
przekłady Peterkiewicza i Singera, mimo iż obejmują twórczość z pięciu stuleci, 
nie noszą wyraźnego piętna rozwoju języka w czasie, nie odzwierciedlają dia-
chronii. W ogóle warstwa językowa mniej skupia na sobie uwagę odbiorcy. 

Teraz przyjrzyjmy się rozwiązywaniu trudności translatorskich, najpierw od 
strony właściwej interpretacji oryginału: 

za nic mi wasze łzy sobacze 
i żal ten wasz zmyślony. 
(SM, 74) 

Your dogged tears I easily waive 
and your feigned grief. 
(przeł. J. Peterkiewicz, B. Singer, FC, 67)36 

Nie znamy wprawdzie wersji filologicznej, którą „poetyzował” Singer, ale 
można założyć, że informowała ona, iż przymiotnik sobaczy pochodzi od słowa 
pies. W każdym razie jako jego ekwiwalent w przekładzie znalazło się angielskie 
słowo związane z leksemem dog, a obdarzone znaczeniem przenośnym. Jednak 
dogged to zawzięty, a przecież Wyspiański zarzuca żałobnikom nieszczerość. Nie 
twierdzi, że będą uparcie płakać, tylko że ich łzy są nędzne i godne wzgardy. Co 
więcej, nie została przekazana obraźliwa intencja oryginału (zapożyczenie sobaka 
to inwektywa, w opozycji do neutralnego wyrazu rodzimego pies). Przekład Za-
wadzkiego jest daleko bardziej adekwatny: 

I need no tears of yours and save, 
oh save yourselves the bogus grief 
(SM, 75)37 

Kłopotliwa przydawka zostaje wprawdzie pominięta, ale tłumacz podnosi emo-
cjonalność wypowiedzi poprzez składnię: tears of yours emfatyczne w stosunku 
do your tears i powtórzenia z przerzutnią. Leksykalnym elementem nacechowa-
nym stylistycznie jest pomieszczony w drugim wersie epitet: bogus (zmyślony). 
Na tym tle zarówno składnia (O-S-V-O), jak i leksyka (formalne waive, feign) 
zaproponowane przez Singera ujawniają tym dobitniej swoją sztywność, kotur-
nowość. 
   

36 Tłum. filologiczne: „Wasze zacięte łzy z łatwością odrzucam / i wasz symulowany żal”. 
37 Tłum. filologiczne: „Nie potrzebuję tych waszych łez i darujcie, / darujcie sobie zmyślony żal”. 



156     Literatura polska w świecie. Tom IV 

Spójrzmy na sytuację odwrotną, na przewagę, jaką daje udział rodzimego użyt-
kownika języka docelowego w tłumaczeniu. Native speaker intuicyjnie określa 
dopuszczalne granice przenoszenia niestandardowych kolokacji czy metafor, 
podczas gdy tłumaczący na język obcy zdany jest na źródła poprawnościowe 
i korpusy. I tak, Peterkiewicz i Singer nie zawahali się odtworzyć oryginalnego 
obrazu, krakania dzwonu, które Zawadzki zastąpił jękiem (moan), zapewne 
w trosce o akceptowalność przekładu: 

Niech dzwon nad trumną mi nie kracze  
(SM, 74) 

Let neither a bell croak over my pall 
(przeł. J. Peterkiewicz, B. Singer, FC, 67) 

I want no moaning of a bell 
(przeł. J. Zawadzki, SM, 75) 

Punkty wspólne rozpatrywanych antologii stanowią utwory o klasycznej budo-
wie, rymowane. Z uwagi na dość ograniczony słownik rymów w angielszczyźnie, 
ów komponent formalny wiersza bywa często pomijany przy tłumaczeniu na ten 
język. Programowo czyni tak na przykład Adam Czerniawski. 

Peterkiewicz w przedmowie kwestionuje możliwość przekazywania „treści” 
z pominięciem formy, chwaląc jednocześnie wersyfikacyjną i rymotwórczą 
zręczność Singera38. Jednak, jak pokazuje reprezentatywny przykład Let nobody 
weep over my grave, tłumacze często zmuszeni są modyfikować schemat wersy-
fikacyjny, redukować ilość rymów (w tym na rzecz nietypowej strofy abac), za-
stępować rymy pełne dość odległymi współbrzmieniami. W analizowanym utwo-
rze znajdujemy przykłady rymów dla oka: mound – wound (zaznaczmy, że dość 
wyszukany) i rymoidu nierównoakcentowego: pall – funeral, maybe – me; a także 
stawianie w klauzuli oklepanych now, be (porównywalne z rymowaniem do mnie 
i się w języku polskim). 

Zawadzki uznaje walory brzmieniowe za niezbywalny element tłumaczonych 
przez siebie arcydzieł. Interesujące, że dobrze radzi sobie z rymowaniem w ob-
cym języku i jest w nim konsekwentny. Trzeba też przyznać, że tak jak deklaruje 
na wstępie, w większości przypadków nie jest to pogoń za współbrzmieniami 
kosztem zniekształcenia treści. Ewentualne przesunięcia dotyczą zwykle po-
wierzchniowych struktur wypowiedzi, zaś obraz poetycki pozostaje ten sam 
(„gdy gwiazdą będę mijał” – „when then I pass a starry lane”). Przy poszukiwa-
niu rymów to raczej Singer pozwala sobie na nielogiczności czy znaczne odstęp-
   

38 Introduction, w: Five Centuries…, s. xxvi. Znamienne, że deklarację tę znajdujemy w przedmo-
wie Peterkiewicza, nie zaś w Translator’s Preface Singera (s. xxvii-xxviii). Potwierdza to decydujący 
wpływ antologisty również na kształt przekładów. 
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stwa od sensów (struktur głębokich) oryginału. Jeśli coś razi u Zawadzkiego, to 
watowanie wersów (when then, ever w ever burn, także powtarzające się nadto 
may u Wyspiańskiego). Porównajmy: 

Niech, kto chce, grudę ziemi ciśnie, 
aż kopiec mnie przywali. 
Nad kurhan słońce niechaj błyśnie 
i zeschłą glinę pali.  
(SM, 74) 

Whoever wants to, may throw handfuls of earth 
until I’m choked by the mound. 
The sun will shine at its fine new birth 
and burn away my wound. 
(przeł. J. Peterkiewicz, B. Singer, FC, 67) 

A lump of earth, if you’re so bound, 
hurl down before it’s through, and may 
the Sun illume my burial mound, 
and ever burn the withered clay. 
(przeł. J. Zawadzki, SM, 75) 

Bardzo udane „until I’m choked by the mound” Singera potrzebowało współ-
brzmienia. Ceną za rym dla oka stało się pozbawienie obrazu logiki: Słońce 
musi wypalać – wymyśloną przez tłumacza(y) – ranę (wound). Z kolei new 
birth (ponowne narodziny) to nieuzasadniona amplifikacja zrymowana do 
earth. Nawet bez porównywania z oryginałem czytelnik dostrzeże tu usterkę 
gramatyczną – nie wiadomo, cóż właściwie ma się odrodzić, bo zaimek its 
pozbawiony jest referencji. 

Inny przykład z Pieśni Kochanowskiego: „Potem do gotowego gnuśna zima 
wstawa”, przez Zawadzkiego przełożone poprawnie – „And only then the 
Winter comes, when all is set”. W Five Centuries obraz jest niespójny i jakby 
niedokończony: „Then winter sluggishly prepares the earth”, co znaczy: „Po-
tem zima ospale przygotowuje ziemię”. Nie wiadomo jednak do czego, zresz-
tą to raczej inne pory roku przygotowują ziemię do zimy, która „przychodzi 
na gotowe”. 

Poprzestańmy na tych przykładach, dostatecznie ilustrujących priorytety tłuma-
czeniowe przyjęte w obu antologiach, a przejdźmy do podsumowania. 

Mimo iż w obu wypadkach mamy do czynienia z antologistami-Polakami, a za-
tem „ambasadorami” literatury rodzimej, omawiane publikacje dzieli znacznie 
więcej niż tylko cezura czasowa. Ich twórcy inaczej postrzegają swoją rolę 
w procesie komunikacji literackiej. Z różnych autorskich wyborów wyłaniają się 
w istocie odmienne oblicza polskiej poezji. Five Centuries of Polish Poetry ma 
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utrwaloną pozycję, nawet jeśli zgłasza się zastrzeżenia do poszczególnych prze-
kładów39. Szerzej podsumujmy zatem drugą z omawianych antologii. 

Selected Masterpieces of Polish Poetry zgodnie z tytułem gromadzi arcydzieła 
poezji, choć istotnie są one „wybrane”, a ów wybór niewielki. Jednakże antologia 
Zawadzkiego, choć niezaopatrzona w żadne komentarze, w połączeniu z wykła-
dem lub anglojęzycznym podręcznikiem historii polskiej literatury, może stać się 
materiałem do systematycznego poznawania poezji polskiej. Gwarantują to za-
równo dobór tekstów, jak i walory tłumaczeń. 

Publikacja ta jest świadectwem zmian, jakie zaistniały w obiegu literatury, 
w tym literatury tłumaczonej. Promowanie małych literatur w zasadzie zawsze 
było dziełem entuzjastów, ale ostatnio w coraz większym stopniu odbywa się 
poza obiegiem instytucjonalnym. Przykład Zawadzkiego pokazuje, że i w takich 
warunkach można to czynić na dobrym poziomie. Trudno oprzeć się myśli, że na 
kształt antologii z 2007 roku miało wpływ nowe medium komunikacji, w tym 
komunikacji literackiej – Internet. Projekcja czytelnika, jaka rysuje się na pod-
stawie lektury tekstów i paratekstu (Noty tłumacza) wykazuje zbieżności z profi-
lem inteligentnego, ciekawego egzotyki, ale nieumiejącego skupić się na dłużej 
internauty. Pozytywnym faktem wydaje się wobec tego wysoki poziom przekładu 
skierowanego do takiego odbiorcy (dobre zrozumienie oryginału, dbałość o for-
mę, świadomość diachronii języka). Oznacza to, że światowe oblicze polskiej 
poezji także w dobie globalizacji może odznaczać się urodą. 
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The aim of the article is to compare two anthologies of verse translation: Jerzy Peterkiewicz’s Five 
centuries of Polish Poetry (1960) and Selected Masterpieces of Polish Poetry by Jarek Zawadzki (2007). 
The aspects analysed include: number and selection of texts, the accompanying paratexts, and the anthol-
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examined, being a crucial factor for any publication’s functioning and status in the target culture. 

Dr Marta Kaźmierczak – Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Anglistka, 
rusycystka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka prac z zakresu przekładoznawstwa i recepcji, 
dotyczących m.in. Leśmiana, Tolkiena, Lermontowa, Miłosza. Rozprawę doktorską poświęciła rosyj-
skim i angielskim przekładom poezji Leśmiana w aspekcie intertekstualnym. 

   
39 Np. w odniesieniu do Over the great clear pool (Nad wodą wielką i czystą) zob. S. Barańczak, 

Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-
-problemów, Kraków: a5, 2004, s. 185–186. 
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AN T O L O G I E  P O E Z J I  P O L S K I E J   
W  JĘZ Y K U  B UŁG A R S K I M   
–  H I S T O R I A  I  P R A K T Y K A  

 

OPUBLIKOWANA NIEDAWNO SZCZEGÓŁOWA BIBLIOGRAFIA TEKSTÓW PRZEŁOŻONYCH  
z języka polskiego na język bułgarski1 jest bezcennym źródłem informacji o buł-
garskich antologiach poezji pisanej po polsku. Historia antologizacji poezji 
polskiej rozpoczęła się w roku 1884, kiedy ukazał się zredagowany przez 
Iwana Wazowa i Konstantyna Weliczkowa podręcznik Българска 
христоматия или Сборник от избрани образци на всички родове 
съчинения (Bułgarska chrestomatia lub Wybór pism wzorcowych wszystkich 
gatunków). Jak wskazuje podtytuł publikacji, zamierzeniem jej redaktorów 
było dostarczenie wzorcowych utworów, które w sposób modelowy wpisują 
się w charakterystyki poszczególnych gatunków literackich. Wazow uznał, że 
najbardziej reprezentatywne dla sonetu i ballady są wiersze Adama Mickie-
wicza Ballada Alpuchara, Cisza morska, Ajudah i Grób Potockiej, które prze-
łożył z języka rosyjskiego. Najbardziej znaczącymi kontynuatorami tradycji 
wieloosobowej prezentacji poezji polskiej w języku bułgarskim w pierwszej 
połowie XX wieku byli Bojan Penew, Dora Gabe, Geo Milew, Georgi Baka-
łow, a także Kirił Christow, Iwan Andrejczyn i Stilian Cilingirow. Należałoby 
dla ścisłości dodać, że do roku 2009 polskie utwory poetyckie ukazały się 
w ramach trzydziestu siedmiu różnorodnych antologii, z których siedem jest 
bilateralnych2, tj. poświęconych wyłącznie poezji pisanej w języku polskim.    

1 Autorzy polscy w przekładzie na język bułgarski 1864–2008. Przewodnik bibliograficzny, oprac. 
E. Janakiewa i in., Sofia: Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2009.  

2 Tu odwołuję się do terminów zaproponowanych przez Armina Paula Franka i Helgę Essmann. Badacze 
proponują określenie „antologia bilateralna” w opozycji do „antologii multilateralnej”, żeby uniknąć używa-
nia pojęcia "literatura światowa". Zob. A.P. Frank, H. Essmann, Translation Anthologies: A Paradigmatic 
Medium of International Literary Transfer, „Amerikastudien/American Studies” 1990, nr 1, s. 21–34.  
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Dostępność przewodnika bibliograficznego obejmującego szczegółowe informa-
cje o przekładach polsko-bułgarskich z okresu niespełna stu pięćdziesięciu lat nie 
powinna pozostawiać mylnego wrażenia, że badacz przekładu jest w lepszej sytu-
acji niż historyk jakiejkolwiek europejskiej literatury narodowej. Wciąż brakuje 
opracowań dotyczących bułgarskiej historii antologii zarówno literatury lokalnej, 
jak i tłumaczonej. 

Z jednej strony, porównania międzyliterackie utrudnione są z powodu ograni-
czonej wiedzy o roli antologii jako medium rozpowszechniania, kanonizacji czy 
dynamizacji wartości i postaw estetycznych oraz światopoglądowych w literatu-
rze tworzonej w języku bułgarskim, a także jako medium różnorako motywowa-
nych praktyk piśmienniczych: selekcji, porządkowania, reedycji3. Z drugiej zaś, 
poszczególne badania nad antologiami poezji polskiej z pierwszej połowy XX 
wieku pozwalają na wstępne rozeznanie w kwestii ich roli i znaczenia dla utwier-
dzenia polskiego kanonu poetyckiego w świadomości czytelników bułgarskich 
oraz dla rozpowszechnienia wyobrażeń i informacji o polskiej literaturze4. Taki 
stan rzeczy zawęża pole badawcze do zagadnień związanych z „narodowymi para-
dygmatami literackiego i kulturowego transferu, dokonywanego za pomocą korpusów 
antologii literatury przekładowej, tłumaczonej z jednego języka na inny”5. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że większość dostępnych opracowań sku-
pia się głównie na antologiach przekładów bilateralnych: jest to związane z pro-
blemem klasyfikacji, a szerzej z wyborem perspektywy metodologicznej. Bada-
cze widzą wyjście z bezskutecznych klasyfikacji systemowych, opartych na me-
chanicznym wyodrębnianiu kryteriów uznawania danych utworów literackich za 
reprezentatywne, w zastosowaniu w badaniach nad antologiami modeli funkcjo-
nalnych. Bardzo ciekawa pod tym względem jest także propozycja rozpatrywania 
antologii literatur przekładowych i rdzennych w ramach koncepcji autorstwa, 
organizującej obecnie wiedzę o historii literatury. Jak pisze Anthony Pym, „ogól-
   

3 Na przykład, ograniczając się do czasów najbliższych – czy zważywszy na podobieństwa ustro-
jowe między Bułgarią a Polską w latach powojennych możemy się spodziewać, że we wskazanym 
okresie w obydwu krajach będą rozpowszechnione podobne praktyki wydawnicze w zakresie redago-
wania antologii literatury rodzimej i tłumaczonej; jakie kryteria organizacji antologizowanych tekstów 
literackich przeważają w poszczególnych okresach – tematyczne, gatunkowe, subiektywne itd.  

4 Zob. T. Dąbek, Antologia poezji polskiej. Pierwsze przekłady dramatu i prozy, w: tejże, Twór-
czość przekładowa Dory Gabe, Wrocław: Ossolineum – Wydawnictwo PAN, s. 48–89; Д. Георгиева, 
Мостове от думи. Полската литература в България в периода между двете световни войни, 
София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997, s. 133–153; К. Бахнева, Преселението на 
художественото слово. Полският романтизъм и модернизъм и френският символизъм 
в българския поетичен контекст от края на XIX до 20-те години на ХХ век, София: Унив. изд. 
Св. Климент Охридски, 1993.  

5 H. Kittel, International Anthologies of Literature in Translation: An Introduction to Incipient Re-
search, w: International Anthologies of Literature in Translation, ed. by H. Kittel, Berlin: Erich 
Schmidt, 1995, s. XVIII. 
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ne pojęcie autorstwa może stanowić kontekst zarówno dla studiów nad przekła-
dem, jak i dla studiów nad antologią”, a połączenie w praktyce badawczej tych 
dwóch dziedzin nieautorskich działań artystycznych może odsłonić ich podobień-
stwa z poczynaniami autorów oryginalnych6. 

Perspektywa uwzględniająca diachronię procesu tworzenia przekładów pozwala 
z jednej strony na zaobserwowanie ewentualnych zmian w utwierdzaniu i promowa-
niu obcojęzycznych wzorów poetyckich, tj. w procesie kształtowania kanonu 
literatury źródłowej w ramach kultury docelowej. Z drugiej strony, śledząc prak-
tyki edytorskie i translatorskie oraz ich zależności od innych tekstowych refrakcji 
(historiografia literatur źródłowej i docelowej, monolingwalne antologie literatury 
źródłowej), zarejestrowane między okładkami poszczególnych antologii, można 
wyodrębnić czynniki, które na ten proces oddziaływały. Należy przy tym jedno-
cześnie pamiętać, że pozostawanie w kręgu antologii bilateralnych ogranicza 
poniekąd możliwość poznania dominującej w danym miejscu i czasie kultury 
przekładowej, do której należą heterogeniczne strategie translatorskie i antologi-
zacyjne. Niemniej w ramach badań antologii bilateralnych łatwiej zaobserwować 
ich złożoną dwoistość – nie tyle podwajają one liczbę tekstów źródłowych, które 
mogą mieć wiele wariantów przekładowych istniejących w serii przekładowej, co 
potęgują ich modyfikacje i reinterpretacje poprzez selekcję i układ. 

Niektóre tendencje w antologizowaniu poezji polskiej zarysowują się dopiero 
wtedy, gdy odtworzony zostaje chronologiczny porządek ukazywania się antolo-
gii. Postaram się pokrótce opisać te tendencje, choć z uwagi na ograniczenia 
objętościowe będzie to szkic pobieżny. Przemianom podlegają lokalizacje wy-
dawnictw, sposób organizacji materiału poetyckiego, rola tłumacza i redaktora 
oraz grupy czytelnicze, do których adresowano poszczególne wydania. Repertuar 
reprezentacyjnych utworów poetyckich antologizowanych w latach 1884–1940 
charakteryzuje się natomiast tendencjami zachowawczymi. Cechują go powta-
rzalność i stałość, które składają się na stereotypizację obrazu poezji polskiej. 
Gruntowna zmiana w korpusie tradycyjnie przedrukowywanych w antologiach 
utworów następuje po drugiej wojnie światowej. W okresie od roku 1967 do 1986 
ustanawia się nowy stały repertuar poezji polskiej. Należy podkreślić, że praktyki 
wydawnicze w latach 70. i 80. XX wieku stanowią kontynuację działalności re-
daktorów i tłumaczy przedwojennych. Warto przyjrzeć się bliżej tej ciągłości. 

Ukazywanie się pierwszych druków polskich utworów poetyckich w ramach 
antologii wiąże się z działalnością wydawniczą Georgiego Bakałowa – publicy-
sty, krytyka literackiego i wydawcy o poglądach lewicowych. Wiersze Marii 
Konopnickiej (Sclavus saltans; Trzy ścieżki idą z chaty…; Z dni smutku; Nie 
   

6 A. Pym, Translational and Non-Translational Regimes Informing Poetry Anthologies. Lessons on 
Authorship from Fernando Maristany and Enrique Díez-Canedo, w: International Anthologies of 
Literature in Translation…, s. 251–271. 
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wam, słowiki; A czemuż wy, chłodne rosy…), dwukrotnie przedrukowany utwór 
Andrzeja Niemojewskiego pt. Maj oraz urywek z pierwszej sceny trzeciej części 
Dziadów: Pieśń ma była już w grobie, już chłodna… w zbiorach Bakałowa zosta-
ły odizolowane od swojego kontekstu macierzystego – potraktowane już nie jako 
reprezentatywne dla kunsztu poetyckiego, lecz jako ilustracja pewnych poglądów 
i przekonań, zostały implicytnie opatrzone jednostronną interpretacją podkreśla-
jącą ich społeczne zaangażowanie. Brak bibliografii i notek biograficznych, które 
wspomagałyby umieszczenie twórczości Konopnickiej i Niemojewskiego w szer-
szym kontekście historycznoliterackim jest tutaj znaczący. W wyborach Iwana 
Andrejczyna natomiast za wskazówki dla czytelników mogą służyć np. podtytuły 
(Сборник от сцени, монолози, хуморески, стихотворения и т.н. за 
произнасяне по вечеринки, утра и забавления – Wybór scen, monologów, wier-
szy humorystycznych, liryków i tak dalej do deklamacji podczas spotkań, zebrań 
i zjazdów) lub serie wydawnicze, w ramach których ukazywały się jego antologie. 
Znany dotychczas repertuar poezji polskiej, na który składają się sonety i ballady 
Mickiewicza oraz pieśni Konopnickiej, Andrejczyn wzbogaca o utwory poetów 
młodopolskich – Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz Jana Kasprowicza. Tłu-
macz poematu hymnicznego Święty Boże, święty mocny swój przekład stylizował 
na hymny bułgarskich symbolistów i w konsekwencji znacznie skrócił oryginał 
Kasprowicza, nie tłumacząc obrazów związanych z kształtującą się poetyką eks-
presjonistyczną7. W zbiorze Цветя от всички полета: малки шедьоври из 
всемирната литературa (Kwiaty ze wszystkich ogrodów: małe arcydzieła lite-
ratury światowej), wydanym w serii „Sztuka Modernizmu”, jego upodobania do 
symbolizmu znalazły pełny wyraz. Kazimierz Przerwa-Tetmajer jako jedyny 
reprezentuje w tej antologii polską modernę. Tytułowa aluzja etymologiczna 
z książki Andrejczyna będzie później wykorzystywana kilkakrotnie i zostanie 
rozszerzona o tradycyjne w kontekście antologii literatury tłumaczonej metafory 
bogactwa i skarbu, które podnoszą rangę wydawnictw – В пещерата на 
съкровищата (Шепа бисери): Антология; Китка [W grocie skarbów (Garść 
pereł): Antologia; Bukiet wierszy] – lecz później będą wykorzystywane jako 
kryterium organizacji materiałów poetyckich tłumaczonych z języka polskiego 
niezwykle rzadko. Coraz większa profesjonalizacja pracy tłumaczy-polonistów 
oraz coraz bardziej popularne antologie autorskie i antologie poezji polskiej prze-
znaczone do nauczania historii literatury przyczyniają się do dezaktualizacji tego 
nazewnictwa. Z zamknięciem wydawnictwa Georgiego Bakałowa stopniowo 
zmniejsza się również liczba antologii tematycznych o ściśle określonym kręgu 
odbiorców. Za André Lefeverem ten proces można opisać jako osłabienie ze-
wnętrznych czynników kontrolujących literaturę (takich, jak np. ideologia) 
i wzmocnienie się czynników wewnętrznych, tj. instytucji edukacyjnych, kryty-
   

7 Zob. К. Бахнева, Преселението на художественото словo…, s. 95–135. 
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ków i historyków literatury, co jednoznacznie świadczy o profesjonalizacji prak-
tyk piśmienniczych8. Jednocześnie ideologiczne pobudki patronów literatury 
bywają coraz zręczniej ukrywane za autorytetem znawców i preferowaną przez 
nich estetyką. Coraz ważniejsza staje się rola tłumaczy i redaktorów antologii. 

Poezja polska zaczyna być promowana przez oryginalnych, w podwójnym zna-
czeniu tego słowa, twórców. Obok Iwana Wazowa sonety Adama Mickiewicza 
tłumaczą Kirił Christow i Dora Gabe. Poetka przełożyła również wszystkie utwo-
ry wydane w antologii Poeci polscy. Właśnie ten zbiór z 1921 roku zapowiada 
zasadniczą zmianę w sposobie reprezentacji poezji polskiej w języku bułgarskim, 
jaka dokonała się po pierwszej wojnie światowej między innymi dzięki działalno-
ści edukacyjnej oraz wydawniczej polonofila i małżonka Dory Gabe, Bojana 
Penewa. W okresie przed wielką wojną większość przekładów poezji polskiej 
była dokonywana za pomocą języka-pośrednika – najczęściej poprzez rosyjski. 
Wiersze Mickiewicza, Tetmajera, Konopnickiej nie były przekładane i odczyty-
wane jako utwory o określonej proweniencji narodowej, lecz jako przykład osią-
gnięć twórczego geniuszu słowiańskiego. Niewątpliwie po uzyskaniu niepodle-
głości i ukonstytuowaniu się II Rzeczpospolitej w 1918 roku powstały nowe 
warunki rozpowszechniania literatury polskiej, rozumianej także jako element 
polityki kulturalnej, podporządkowanej rozmaitym celom strategicznym. 

Bojan Penew aktywnie kształtował zinstytucjonalizowane platformy populary-
zacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej. Kierowana przez niego działalność 
wydawnicza Towarzystwa Polsko-Bułgarskiego była szeroko zakrojona i miała 
na celu wspomóc słuchaczy seminariów polonistycznych i uczestników kursów 
języka polskiego oraz zainteresować członków towarzystwa. Głównymi odbior-
cami antologii oraz pozostałych utworów przełożonych i wydanych w serii „Bi-
blioteka Polska” byli zatem ówcześni studenci, intelektualiści, a także przedsta-
wiciele wolnych zawodów. Zestawiając tytuły zawarte w antologii ze zbiorem 
utworów ukazujących się regularnie na łamach czasopisma „Przegląd Polsko-
-Bułgarski” w prowadzonej przez Penewa rubryce Teksty polskie, a także z tema-
tyką studiów slawisty i jego zajęciami uniwersyteckimi, Teresa Dąbek-Wirgowa 
udowodniła, że uczony sam dokonał wyboru wierszy do antologii. W zbiorze 
Poeci polscy została zaprezentowana polska tradycja poetycka od Mickiewicza 
do poetów Skamandra (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Asnyk, Ko-
nopnicka, Tetmajer, Rolicz-Lieder, Wyspiański, Kasprowicz, Miriam, Miciński, 
Staff, Żuławski, Słoński, Dębicki, Leszczyński, Iłłakowiczówna, Tuwim, Wie-
rzyński), w której poezja romantyczna i młodopolska zajęły najwięcej miejsca 
jako najbardziej charakterystyczne. Tym samym ukształtował się pewien stereotypo-
wy dla poezji polskiej repertuar, u którego podłoża stanęły estetyczne upodobania    

8 A. Lefevere, Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, London–Nowy 
York: Routledge, 1992. 
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Bojana Penewa, a także modernistyczny idiom stylistyczno-językowy tłumaczki 
Dory Gabe. Pozostałe antologie, skierowane do szerokich kręgów odbiorców, 
proponujące wytchnienie i zabawę lub wręcz „duchową pociechę” albo populary-
zujące „skarby” kultury światowej jako formę samokształcenia i udoskonalania 
się, jedynie kontynuują i utwierdzają neoromantyczny model odbioru poezji pol-
skiej promowany przez orędownika poetyki romantyzmu, Penewa. Wielokrotnie 
są w nich przedrukowywane przekłady Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego 
i Kasprowicza pióra Dory Gabe. Nieco bardziej oryginalny jest wybór ekspresjo-
nisty Geo Milewa, który w swojej antologii poświęconej nieszczęśliwej miłości 
opublikował wiersz Wacława Rolicz-Liedera. Poeta polski mógł fascynować 
Milewa głównie jako tłumacz Kwiatów zła, ale fakt włączenia go do antologii 
został dokonany niewątpliwie pod wpływem fascynacji Bojana Penewa, który 
poświęcił niezbyt popularnemu wówczas w Polsce Liederowi odrębny szkic kry-
tycznoliteracki. W całym okresie międzywojennym tylko raz następuje przewar-
tościowanie utwierdzonego kanonu literackiego poezji polskiej, które przyszło 
wraz z antologią poetki Sławy Sztiplijewej Малви i nie odegrało istotnej roli 
w dziejach recepcji poezji polskiej. 

Współpracowniczka „Przeglądu Polsko-Bułgarskiego”, Sława Sztiplijewa, była 
uczennicą Bojana Penewa. Swoją pracę widziała jako kontynuację dzieła po-
przedniczki – Dory Gabe. Należy przypomnieć, że w posłowiu do antologii 
z 1921 roku wyśmienita tłumaczka sama odnotowuje niepełny charakter zbioru 
i zachęca do dalszej pracy nad bardziej wyczerpującą prezentacją współczesnej 
poezji polskiej. We wstępie do swojego zbioru polskich poezji wybranych Sztipli-
jewa otwarcie nawiązuje do antologii Gabe i Penewa, widząc siebie jako spadkobier-
czynię ich idei i poglądów. Z tego powodu, powtarzając gest Bojana Penewa, 
wskazującego na improwizacje Mickiewicza jako rzecz godną naśladowania, 
poetka akcentuje dydaktyczną wartość przełożonych przez siebie utworów, które 
mogą służyć za wzór młodym poetom bułgarskim. Jednak na tym i na jeszcze 
kilku podobieństwach formalnych (obecność wstępu, notatek biograficznych 
o poetach oraz wskazanie źródeł oryginałów) powinowactwa między dwiema 
antologiami się kończą. Sława Sztiplijewa tłumaczy zaledwie kilka utworów 
Tetmajera i Kasprowicza, by wprowadzić obszerne przekłady z najnowszych 
tomików Staffa, Wierzyńskiego i Iłłakowiczówny (Poezje wybrane, 1923; Wio-
sna i wino, 1919; Wróble na dachu, 1920; Duży niedźwiedź, 1923; Śmierć Fenik-
sa, 1922). Dla porównania – w antologii z 1921 roku Penew i Gabe zastosowali 
strategię zbiorowego portretu poetów okresu wojennego i poetów Skamandra, 
przedstawiając Słońskiego, Dębickiego i Leszczyńskiego w ramach jednej notki 
biograficznej i za pomocą pojedynczych wierszy, zaś Tuwim, Iłłakowiczówna 
i Wierzyński jako przedstawiciele nowego pokolenia zostali zaprezentowani 
również zbiorowo na tle utworów Umarł, Nie mogę; Milczenie, Wieczór; Do 
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wiosny, Jesienne gadanie. W takim ujęciu subtelności i indywidualności głosów 
poetyckich zanikają. Sam fakt przyłączenia Iłłakowiczówny do formacji Ska-
mandra egzemplifikuje gotowość uogólnień, motywowanych chęcią modelowa-
nia jak najbardziej czytelnego obrazu poezji polskiej. Na biegunie przeciwległym 
można usytuować sylwetki wieszczów romantycznych – Mickiewicza, Słowac-
kiego i Krasińskiego, które są najbardziej zróżnicowane, zniuansowane i którym 
w całości został poświęcony wstęp Bojana Penewa. Slawista interpretuje trzecią 
część Dziadów oraz Króla-Ducha, podkreślając patriotyzm poetów polskich, ich 
moralną odpowiedzialność za dzieje narodu i widząc w romantycznym mistycy-
zmie jedyny ratunek przed bezduszną cywilizacją swojej współczesności. Nic 
dziwnego, że poeci międzywojnia podlegają lekturze neoromantyzującej. Sława 
Sztiplijewa natomiast podkreśla zwrot, który nastąpił w poezji polskiej: 

Rzeczywiście we współczesnej poezji polskiej (…) rozbrzmiewają nuty bujnej radości ży-
cia, bijącego źródła szczęścia, młodzieńczej beztroski. Codzienność daje niezliczoną ilość 
tematów i motywów, uważanych za godne przyoblekania w słoneczną pozłotę mowy wiąza-
nej. Mowa ta – idąc krętymi, kapryśnymi drogami, za pomocą nowych, odważnych pomy-
słów – poszukuje czegoś nowego, jeszcze niedoświadczonego, co mogłoby odzwierciedlać 
nasze nowe czasy9. 

Zmierzając w stronę recepcyjnej synchronizacji Sztiplijewa odtwarza powino-
wactwa między poezją dwudziestolecia a niektórymi młodopolskimi rozwiąza-
niami stylistycznymi. Jako szczególnie ważny w jej wyborze jawi się nurt fran-
ciszkański, charakterystyczny dla Kasprowicza i Staffa. Tłumaczka widzi jego 
kontynuację w twórczości Skamandrytów, w ich dążeniu do prostoty języka poetyc-
kiego. W tym modelu poezji polskiej natchnione zrywy geniusza romantycznego 
widziane są już przez pryzmat współczesności. Sztiplijewa wyraźnie przeciwsta-
wia się próbie ich aktualizacji na gruncie bułgarskim. 

Pomimo że przedstawiły dwa odmienne modele recepcji poezji polskiej, których 
najbardziej charakterystyczne rysy zostały uchwycone w nazwach zaproponowa-
nych przez Desisławę Georgiewą – polonia incognita i polonia slavica – antolo-
gie Dory Gabe i Sławy Sztiplijewej zarysowują powtarzalne, dominujące 
w okresie po drugiej wojnie światowej cechy jej antologizacji – ścisłą profesjona-
lizację pracy redaktorów i tłumaczy, uwypuklenie cech narodowych twórczości 
literackiej oraz centralizację roli i funkcji tłumacza. Po długiej przerwie (lata    

9 Oryg.: „И действително в съвременната полска поезия (…) звучат ноти на буйна 
жизнерадост, изблик на щастие, младежко безгрижие. Настоящето дава изобилие от теми за 
поетическо възсъздаване на околния живот, който се смята за достоен да бъде облечен 
в слънчевата позлата на отмерената реч. И тая реч – по капризни зигзаги, чрез нови дръзки 
хрумвания – дири нещо ново, неизпипано, което да отразява новото време”. С. Щиплиева, 
Малви. Из полските поети. Преводи, София: Гутенберг, 1935, s. 2. Tłumaczenia, jeśli nie zazna-
czono inaczej, są mojego autorstwa – A.K. 
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1945–1967) zantologizowane polskie utwory poetyckie ukazały się w serii „Tłu-
maczenia Wybrane”: Dory Gabe (1979), Kamena Zidarowa (1982) i Dimitra 
Pantaleewa (1984), a także w zbiorze Współcześni poeci polscy, który jeszcze 
w tytule nawiązuje do antologii Gabe. Reprezentatywny wybór powtarza układ 
zaproponowany przez Penewa i Gabe. Tłumaczenia zostały poprzedzone obszer-
nym wstępem, w którym opinie krytycznoliterackie zostały splecione z notatkami 
biograficznymi o zaprezentowanych poetach oraz informacjami o charakterze 
historycznoliterackim. Dociekliwy czytelnik znajdzie krótką, syntetyczną infor-
mację biograficzną o każdym z twórców. Redaktorzy nie pozwolili sobie na zbio-
rową prezentację któregokolwiek z omawianych nurtów poetyckich. Po raz 
pierwszy natomiast pojawia się nowy podmiot zbiorowy – grupa redakcyjna, 
której przewodniczy slawista i literaturoznawca Petyr Dinekow. Antologii znów 
patronuje instytucja edukacyjna oraz przyświecają cele dydaktyczne, tj. u jej 
podstaw legło pragnienie kształtowania gustów i oczekiwań czytelniczych. Z tego 
powodu przeważa dążenie do tworzenia płynnej narracji o historii poezji polskiej, 
do odnalezienia jej najbardziej wyrazistych nurtów i tendencji rozwojowych. 
W konsekwencji próba zarysowania jej syntetycznego, a jednocześnie sugestyw-
nego portretu prowadzi do pewnych uogólnień, jak na przykład stwierdzenia, że 
skamandryci tworzą najbardziej aktywne ugrupowanie poetyckie, które jest zara-
zem najbardziej reprezentatywne dla okresu międzywojennego lub ogłoszenie 
Gałczyńskiego poetą najbardziej lubianym. 

Polskie utwory poetyckie ukazują się zatem w kontekście antologii przekładów 
tłumaczy indywidualnych oraz w kontekście antologii poezji polskiej, skupiającej 
liczne utwory różnorodnych poetów, przełożone przez zespoły translatorskie. 
Z kolei w tematycznych antologiach literatury tłumaczonej, łączących utwory 
z różnych literatur narodowych, nie ukazują się nowe polskie utwory poetyckie. 
Antologie tematyczne jedynie inaczej porządkują wiersze już opublikowane 
i mają najbardziej konserwatywny wpływ na obieg literatur obcych. Wielokrotne 
przedruki wierszy Broniewskiego, Gałczyńskiego, Staffa i Tuwima potwierdzają 
normotwórczą rolę wstępu do zbioru z 1967 roku autorstwa Petra Dinekowa, 
któremu przyszło odegrać taką samą rolę jak wstęp Bojana Penewa do antologii 
z początku lat 20. 

Podsumowując, możemy stwierdzić, że od pierwszej wydanej antologii, w któ-
rej znalazły się sonety i ballady Adama Mickiewicza, do roku 1989 w języku 
bułgarskim istniało kilka literackich repertuarów poezji polskiej. Nie uwzględnia-
jąc ulubionego repertuaru Georgiego Bakałowa, na który składają się utwory 
Marii Konopnickiej i Andrzeja Niemojewskiego oraz modernistyczno-
-symbolicznych preferencji Iwana Andrejczyna, należałoby wymienić zbiór poezji 
zredagowany przez Bojana Penewa jako modelowy dla zrozumienia polskiego 
romantyzmu w ramach literatury lokalnej, tłumaczenia Sławy Sztipliewej jako 
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próbę kształtowania repertuaru opozycyjnego, eksponującego witalizm i prozai-
zację poezji międzywojennej oraz przekłady z roku 1967 jako kanonizację ogra-
niczonej liczby utworów poetyckich, której bez wątpienia towarzyszyły względy 
ideologiczne i działanie cenzury. Tak ukształtowany korpus tekstów podlegał 
różnorodnym praktykom wydawniczym i redakcyjnym, które po roku 1918 były 
jednak pod wpływem instytucji oficjalnych, co stopniowo je ujednolicało. Z tego 
powodu nie zaistniały żadne zrywy lub kryzysy recepcyjne w odbiorze poezji 
polskiej oraz tworzyło się czytelnicze i wydawnicze kontinuum. Możemy zasad-
niczo wyodrębnić dwie fazy antologizacji poezji polskiej na język bułgarski – 
pierwsza obejmowałaby długi okres od 1884 roku do końca drugiej wojny świa-
towej, zaś druga – od 1945 do 1989 roku. Te dwa okresy odróżniają nie tyle prak-
tyki refrakcyjne, ile rodzaj patronatu kierującego obiegiem literatury. Do końca 
drugiej wojny światowej dominuje patronat zróżnicowany, tj. zgodnie z definicją 
Lefevera, ekonomiczne, ideologiczne i statusowe czynniki, kontrolujące praktyki 
piśmiennicze, są rozproszone. Sukces wydawniczy nie następuje pod wpływem 
ideologii (do głosu dochodzą różnorodne ideologicznie zróżnicowane inicjatywy, 
jak chociażby społecznie zaangażowana Bakałowa i artystowska Andrejczyna) 
i nie gwarantuje statusu oraz autorytetu i odwrotnie – autorytet wydania nie gwa-
rantuje sukcesu ekonomicznego (jak chociażby w przypadku serii wydawniczej 
„Biblioteka Polska”, która została zamknięta z powodu kłopotów finansowych). 
Po roku 1945 i likwidacji prywatnej działalności wydawniczej, która nastąpiła 
kilka lat później, obieg poezji polskiej podlegał jednolitemu patronatowi. Dzia-
łalność wydawnictw państwowych była odgórnie kontrolowana i państwo miało 
znaczący wpływ na status społeczny, powodzenie ekonomiczne oraz przekazy 
ideologiczne poszczególnych antologii. Rola przedwojennej instytucji dydak-
tycznej została po wojnie dodatkowo wzmocniona, ale za to więzi z tradycją 
przedwojennych praktyk wydawniczych nie zostały zerwane. 

Taki dwudzielny podział historii antologizacji poezji polskiej w języku bułgar-
skim uwzględnia także jej ważną specyfikę – asynchroniczną w stosunku do 
rozwoju literatury polskiej recepcję jej dzieł. W bułgarskim obiegu czytelniczym 
pozytywistyczne, młodopolskie i międzywojenne nurty poetyckie istnieją równo-
legle, symultanicznie. Dotychczas ta cecha była interpretowana jako swoista 
ułomność recepcyjna i opisywana jako opóźnienie lub niepełność, konotowana 
negatywnie. Stosowanie opisanych przez Andre Lefevera wyróżników manipula-
cyjnych praktyk piśmienniczych jako kryterium wyodrębniania określonych faz 
rozwojowych tłumaczenia i recepcji poezji polskiej eliminują te ujemne skojarzenia 
i zmieniają punkt obserwacyjny. Porządkowanie materiału literackiego dokonuje 
się z perspektywy procesów kształtujących literaturę docelową, a nie z perspek-
tywy uznanych wartości estetycznych literatury źródłowej. Pytaniem otwartym 
pozostaje kwestia odnalezienia nowych modeli chronologizacji i narratywizacji 
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historii literatury lokalnej, bułgarskiej. Na pewno uwzględnienie procesów anto-
logizacji literatur tłumaczonych oraz ich powiązanie z tendencjami rodzimymi 
mogłoby przynieść niespodziewane odkrycia. 

 
A N T O L O G I E S  O F  P O L I S H  P O E T R Y  I N  B U L G A R I A N   

–  H I S T O R Y  A N D  P R A C T I C E  

The main stages of antologizing Polish poetry in Bulgarian translations are represented and comment-
ed in this article. A comparison between publishers’ and translators’ practice on the beginning of 20th 
century and publishers’ and translators’ politics after the Second World War points to the conclusion 
that there was no gaps or revolutionary changes in the reception of Polish poetry. It also shows the 
fundamental role of antologies in shaping readers’ expectations and preferences. 

Adriana Kovacheva, doktorantka w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Prze-
kładu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowana przekładami poezji polskiej 
na język bułgarski, istnieniem półsobowtórów w twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
i Stefana Pyrwanowa, Anny Kamieńskiej i Dory Gabe, Wisławy Szymborskiej i Błagi Dimitrowej, 
a także historią oraz teorią przekładu. 



L Á S Z L Ó  K Á L M Á N  N A G Y  
 

 

U n i w e r s y t e t  D e b r e c z y ń s k i  
W ę g r y  

OD  H E R M E T Y C Z N OŚC I  K U  ŚW I A T O W OŚC I .   
N O W E  O B L I C Z E  N O W E L I  P O L S K I E J  N A  P O D S T A W I E  T O M U   

L E N G Y E L  D E K A M E R O N .  H U S Z A D I K  S Z Á Z A D I  N O V E L L Á K  

 

W ROKU 2007 W SERII WYDAWNICZEJ WSPÓŁCZESNY DEKAMERON UKAZAŁA SIĘ NA  
Węgrzech nietypowa antologia polskich nowel dwudziestowiecznych pt. Lengyel 
Dekameron. Huszadik századi lengyel novellák (Polski Dekameron. Polskie no-
wele dwudziestego wieku)1. W pewnym sensie stanowi ona kamień milowy 
w recepcji polskiej literatury na Węgrzech – w tym przypadku noweli. Powinna 
bowiem przyczynić się do przełamania powszechnie utartego przekonania o her-
metyczności polskiej literatury. Taka opinia na pewno ma rację bytu, ale nie 
w takim stopniu, w jakim żyje ona w świadomości tych czytelników, którzy po-
trafią zainteresować się literaturą południowoamerykańską czy australijską, ale 
nie polską. Na początku należy wyjaśnić, jak Węgrzy rozumieją hermetyczność 
i jakie konsekwencje wynikają z takiego pojmowania. 

Literatura polska uważana jest na Węgrzech za literaturę elitarną, której odbiór 
wymaga specjalnych przygotowań w zakresie wiedzy o historii i kulturze kraju 
nad Wisłą. Szczególnie mocno w obiegowej opinii węgierskich czytelników 
utrzymuje się przeświadczenie o wyjątkowej intertekstualności i silnie narodo-
wym charakterze całej polskiej kultury. Taka ocena wynika wprawdzie z obiek-
tywnych, niekwestionowanych cech literatury, które podkreślają także Polacy, 
w szczególności badacze literatury, ale z drugiej strony, są one nieco mistyfiko-
wane przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze – upraszczając i generalizu-
jąc sprawę – polscy autorzy zawsze stanowili sumienie narodu i żywo reagowali 
na wszelkie przejawy życia społecznego i politycznego. Literatura polska jest 
więc literaturą upolitycznioną i ściśle związaną z aktualnymi wydarzeniami, 
zwłaszcza z tak zwaną sprawą narodową. Stąd więc jej hermetyczność, wobec 
której jesteśmy czasem bezradni. Z tego powodu „łatwiejsze” i „bardziej przyjaz-   

1 Lengyel Dekameron, Huszadik századi lengyel novellák, red. L. Pálfalvi, Budapest: Noran-Kiadó, 2007. 
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ne” dla węgierskiego czytelnika są powieści historyczne Waltera Scotta niż Hen-
ryka Sienkiewicza. Po drugie, żartobliwie wspominane stwierdzenie: „gdzie 
dwóch Polaków, tam trzy różne zdania”, rzeczywiście stanowi nieodłączną, nie-
malże genetyczną cechę narodu i w dużej mierze wpływa także na te obszary 
życia, które na pierwszy rzut oka nie są łatwo zauważalne. 

Wiadomo, że skrajna rozbieżność politycznych stanowisk i interesów polskiej 
szlachty, konflikt między partykularnymi interesami a interesem kraju, nieumie-
jętność zjednoczenia narodu wobec historycznego niebezpieczeństwa doprowa-
dziły w XVIII wieku do tragicznych konsekwencji, czyli do rozbiorów. Już sama 
unikalna forma ówczesnej państwowości – rzeczpospolita szlachecka – wskazuje 
na to, że Polska znacznie różniła się od pozostałych państw feudalnych, w któ-
rych największa władza była skupiona w rękach monarchy i kościoła, a nie par-
lamentu (sejmu). Ta inność i rozbieżność interesów, nieustające dyskusje i kłótnie 
stanowiły jednak siłę napędową dla kultury polskiej, działały na twórców inspiru-
jąco i przyczyniły się do specyficznego rodzaju polifoniczności. Spowodowały 
bowiem ukształtowanie niespotykanego w innych literaturach narodowych dys-
kursu i polemiki, które przejawiają się przede wszystkim w ostrej i żywej opozy-
cji przeciwstawnych koncepcji twórczych: koncepcji mityzującej i demityzującej, 
heroicznej i deheroizującej, religijnej i antyklerykalnej. 

Już nawet w literaturze renesansowej zaskakują zagranicznego czytelnika po-
lemiczne wobec siebie, a jednocześnie wyraźnie wykrystalizowane koncepcje 
przedstawiające na przykład polską wieś. Podczas gdy w Krótkiej rozprawie 
Mikołaja Reja widać ostrą krytykę panujących stosunków, Jan Kochanowski 
proponuje w Pieśniach zupełnie inny – pozytywny i wyidealizowany wizerunek 
tej samej rzeczywistości i społeczności. Przykład z literatury XVI stulecia może 
się wydawać zbyt odległy, ale właśnie wtedy został zapoczątkowany ten proces, 
który trwa do dziś. W literaturze węgierskiej analogicznego okresu nie było; mało 
że brakuje podobnej polemiki, to w dodatku tematyka stosunków społecznych 
i codziennego życia w ogóle nie znalazła swego odzwierciedlenia w utworach 
węgierskich poetów renesansowych. 

W ramach niniejszego artykułu nie zamierzam wiele uwagi poświęcić wspo-
mnianej kwestii. Zadowolę się stwierdzeniem, że żadna inna literatura w naszym 
kręgu kulturowym nie kreśli tak odmiennego obrazu tych samych zjawisk, jak 
literatura polska. Arkadyjski obraz kresów wschodnich z utworów Czesława 
Miłosza lub Tadeusza Konwickiego nie ma zbyt wiele wspólnego z tym wizerun-
kiem, jaki znamy z książek Józefa Mackiewicza. Polska literatura mitotwórcza 
i mitoburcza o tematyce wojenno-okupacyjnej, w szczególności obozowo-
-łagrowej, reprezentuje skrajnie przeciwstawne koncepcje dotyczące zachowań 
ludzkich w warunkach ekstremalnych. Wystarczy wspomnieć Z otchłani Zofii 
Kossak-Szczuckiej lub opowiadania obozowe Tadeusza Borowskiego, które 
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w kontekście heroizującego nurtu batalistycznego Buty lub Polskiej jesieni Jana 
Józefa Szczepańskiego były dla czytelników niemalże szokiem. Utwór Mirona 
Białoszewskiego pt. Pamiętnik z powstania warszawskiego wedle niektórych 
nadal wydaje się „nietaktem” nie tylko wobec Kolumbów Romana Bratnego, lecz 
także wobec aktualnych politycznych i kulturalnych trendów, które z jednej stro-
ny, podtrzymują mit powstania, z drugiej, nawet w minimalnym stopniu nie pod-
ważają jego sensu. Nurt inteligencki prozy powojennej podejmowany między 
innymi przez Stanisława Dygata (Jezioro Bodeńskie), Kazimierza Brandysa 
(Drewniany koń), Stefana Kisielewskiego (Sprzysiężenie) i Artura Sandauera 
(Śmierć liberała) proponuje – według założeń autorów – demityzujący obraz 
przedwojennej inteligencji, wychowywanej na ideałach i lekturach literatury 
romantycznej. Autorzy ci szukali przyczyn klęski wrześniowej w pozostawaniu 
Polaków w kręgu mitów narodowych, które „zaowocowały” bezradnością wobec 
wyzwań historii i totalitaryzmu. Także w nowszych czasach, kiedy już nie cho-
dziło o tragiczne przeżycia decydujące o bycie narodu, autorzy polscy nadal pro-
ponują polemiczne obrazy aktualnej rzeczywistości, między innymi polskiej wsi 
(Tadeusz Nowak – Edward Redliński). 

Odwieczne polemiki literackie przyczyniły się do wykrystalizowania i nauko-
wego opracowania wielu takich zjawisk historyczno-literacko-kulturowych, które 
są bardzo istotne w przypadku kultury polskiej, ale w przypadku innych europej-
skich kultur jakby nie istnieją. Każdy Polak wie lub przynajmniej czuje, co się 
kryje pod pojęciem „polskości”, natomiast nikt nie zastanawia się nad treścią 
i kształtem „węgierskości”, „niemieckości” lub „hiszpańskości”, choć z powodów 
imagologicznych pojęcia te również powinny istnieć i funkcjonować w świado-
mości zbiorowej i znajdować swe odbicie w danej kulturze2. 

Polemiczny charakter polskiej literatury często utrudnia węgierskiemu czytel-
nikowi jej recepcję, bo taki typ piśmiennictwa wymusza zajęcie stanowiska 
w sprawach, które słabo znamy i z którymi nie jesteśmy bezpośrednio związani. 
Bez znajomości historii Polski i idei Mickiewiczowskiej koncepcji mesjanizmu 
niewiele mówi Węgrom Kordian Słowackiego. Zagraniczny czytelnik z natury 
rzeczy poznaje tylko fragmenty całego procesu kulturowego i nieliczne teksty    

2 Pojęcie „polskości” Węgrzy odbierają w sposób wieloraki. Z jednej strony, instynktownie i po-
wierzchownie, poprzez kontakty z Polakami, bez znajomości języka czy kultury. Z drugiej strony, na 
podstawie literatury, przy pomocy podręczników i wyjaśnień, jak studenci polonistyki. Ale nawet 
w ich przypadku niektóre – zwłaszcza pozaliterackie – przejawy polskości stanowią element niezro-
zumiały. Do nich należą pewne wydarzenia polityczne, budzące w Polsce duży odzew i pozostające 
hermetyczne dla postronnych. Trzeba być głęboko „osadzonym” w tak zwanej polskości, by cudzo-
ziemiec zrozumiał np. narodowy spór wokół przyczyn tragedii prezydenckiego samolotu pod Smoleń-
skiem, historię stawiania i usuwania krzyża przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, wydarzenia 
związane z pogrzebem oraz ewentualną ekshumacją ofiar i wreszcie wszystko to, co doprowadziło do 
pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu. 
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stanowiące element szerokiego kontekstu intertekstualnego. Stąd też utrudnienia 
w zastosowaniu wobec literatury polskiej niektórych koncepcji teoretycznolite-
rackich, przede wszystkim popularnego na Węgrzech amerykańskiego nowego 
krytycyzmu. 

Brak w rodzimej kulturze węgierskiej tak jasnej opozycji wymienionych kon-
cepcji twórczych ma, oczywiście, negatywne konsekwencje z punktu widzenia 
całości kultury. Sądzę, że Węgrzy do dziś między innymi dlatego nie mogli upo-
rać się z problemem Trianon, bo kultura jako taka nie dokonała rozrachunku, nie 
pokazała polemicznych opinii, nie szukała przyczyn, akcentując tylko i wyłącznie 
ogromną krzywdę narodową bez wskazania na cały proces historyczny, który 
doprowadził do utraty większej części terytorium kraju. Literatura węgierska nie 
pokazuje np. losu innych narodowości mieszkających na terenie historycznych 
Węgier, brakuje dyskursu na temat wielokulturowości i wielonarodowości. Brak 
w kulturze węgierskiej opozycyjnych koncepcji twórczych sprawia, że w innej 
(polskiej) kulturze stanowi ona „męczące” zjawisko, które czytelnik nie do końca 
potrafi zrozumieć i rozszyfrować. 

Między innymi wspomniane fakty powodują, że do miłośników literatury pol-
skiej na Węgrzech należy przede wszystkim dość wąska elita intelektualna, którą 
łączą z krajem nad Wisłą więzi osobiste lub zawodowe. Wśród niej specyficzną 
grupę tworzą węgierscy poloniści, którzy mogli poznać utwory pisarzy emigra-
cyjnych lub książki ukazujące się w drugim obiegu jeszcze przed zmianą ustro-
jową. Czytanie polskich utworów w przekładzie np. angielskim wcale nie było 
charakterystyczne dla węgierskiej elity, dlatego wypada tu zwrócić uwagę przede 
wszystkim na polonistów – studentów i pracowników naukowych, zawodowo 
zajmujących się na Węgrzech kulturą polską. 

Rzekomo hermetyczny charakter polskiej literatury sprawia więc, że jest ona 
mało znana w szerokich kręgach czytelniczych – zresztą tak samo, jak pozostałe 
literatury środkowoeuropejskie. Taka trochę stereotypowa opinia utrzymuje się 
cały czas. Osobiście zetknąłem się z nią już jako student polonistyki na początku 
lat 70. ubiegłego stulecia. Skutecznie jest ona podtrzymywana nie tylko przez 
polskich badaczy i uniwersyteckich wykładowców literatury, którzy w codziennej 
pracy mają kontakt z cudzoziemcami, lecz także przez zagranicznych polonistów, 
w tym na pewno węgierskich, którzy usiłują zainteresować swoich studentów 
i czytelników właśnie poprzez artykułowanie tych cech, które różnią się od cech 
rodzimej kultury, które są oryginalne i stanowią swego rodzaju ciekawostkę3. 
   

3 Należy przy tym zaznaczyć, że największą siłę w zainteresowaniu cudzoziemców Polską i jej kul-
turą stanowi właśnie wspomniana „polskość”, która na co dzień jest jeszcze odczuwana i pozytywnie 
odbierana przez cudzoziemców przyjeżdżających do Polski, choć najczęściej nie mogą oni zwerbali-
zować, na czym ona polega. Niektórzy moi rodacy nie potrafią powiedzieć, dlaczego chcą pracować 
w Polsce, a nie w innym kraju. Te osoby na początku nie znały języka polskiego, nie mają rodzinnych 
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Z biegiem czasu musimy jednak zauważyć, że taka zakorzeniona opinia tylko 
częściowo wynika z obiektywnych cech typologicznych literatury polskiej; jest 
ona w pewnym sensie nadal sztucznie podtrzymywana. Bo nie mówi się np. 
o hermetyczności kultury chińskiej czy japońskiej, względnie czeskiej. Temu 
tylko na pozór przeczy fakt, że sztandarowe filmy czechosłowackiej nowej fali, 
których reżyserami byli między innymi Miloš Forman i Jiří Menzel i które trak-
towały o palących problemach realnego socjalizmu, nie były wówczas zrozumiałe 
dla większości węgierskiej publiczności. Siedziała ona na pokazach dosłownie 
„jak na czeskim filmie”. 

Z punktu widzenia dalszych kontaktów kulturalnych, mając na uwadze 
w szczególności przekłady, które dokonywane będą przez przyszłe pokolenia 
tłumaczy literatury polskiej, musimy zweryfikować sposób odbierania przez 
Węgrów kultury polskiej. Jako pierwszy krok powinno być zmodyfikowane prze-
konanie o jej hermetyczności i akcentowane jej uniwersalnego i światowego 
charakteru. Obok obecności najwybitniejszych polskich autorów (Heberta czy 
Miłosza) przyszli tłumacze bardziej śmiało powinni sięgać po współczesne utwo-
ry literatury popularnej, po teksty nawet „skandalizujące”, a jeśli chodzi o litera-
turę trochę dawniejszą, po utwory w Polsce mało znane, niedocenione, względnie 
kiedyś przemilczane. 

Co się tyczy węgierskiego kanonu literatury rodzimej rozpowszechnianego 
przez nauczanie w szkole, to poruszamy się tu w utartym schemacie, który żarto-
bliwie i w uproszczeniu można scharakteryzować następująco: to, co jest „obo-
wiązkowe”, czyli wielkie, musi być związane ze sprawą narodową i to w sensie 
doniosłym, jako literatura zaangażowana w sprawę wolności i rozwoju społe-
czeństwa. A jeśli tak jest, „wielka” literatura musi być nudna. Wcześniej właśnie 
na zasadzie takiego kanonu były wybierane i tłumaczone także utwory literatury 
polskiej. Oderwanie się od narodowego wątku pozwala w większym niż do tej 
pory stopniu odkryć uniwersalny charakter naszych literatur. Z punktu widzenia 
węgierskiego czytelnika dużo ważniejszymi – by pokazać to na przykładzie lite-
ratury XIX wieku – wydają się erotyki Adama Asnyka niż jego wiersze Histo-
ryczna nowa szkoła i Do Młodych, zawarte w wydanej na Węgrzech w 1969 roku    
powiązań z Polską, a ich zarobek cały czas utrzymuje się na porównywalnym z węgierskimi płacami 
poziomie. Za to koszty wynajmowania mieszkania w polskich miastach są zdecydowanie wyższe niż 
w kraju. Brakuje tych racjonalnych powodów, dla których Polacy nagminnie wyjeżdżają na Zachód. 
Inny znajomy (student) sam nie mógł wyjaśnić przyczyn trwającej przez kilka tygodni depresji, 
w którą wpadł po powrocie z półrocznego stypendium w Krakowie. Co ciekawe, ten student studiuje 
anglistykę (a polonistykę tylko jako drugi kierunek), więc miał już kontakt także z krajami angloję-
zycznymi. Warto byłoby przeprowadzić stosowne badania, dlaczego cudzoziemiec, przynajmniej 
Węgier, czuje się „tak samo” w Grecji, Chorwacji lub Hiszpanii, ale w Polsce „inaczej” niż w jakim-
kolwiek innym kraju. Jedynym „kluczem” do rozszyfrowania takich codziennych „tajemnic” jest 
uleganie Węgrów wpływom „polskości”. 
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antologii poezji polskiej4, reprezentującej jeszcze utarty system aksjologiczny – 
żywcem zapożyczony z polskiego kanonu akademickiego. 

Właśnie z tych powodów duże znaczenie ma ukazanie się w Budapeszcie no-
wego Polskiego Dekameronu. Antologia zawiera, po pierwsze, nieznane dotąd 
czytelnikowi węgierskiemu nowele, po drugie, także tłumaczone już wcześniej, 
ale właśnie w połączeniu z nowymi nabierające szczególnego sensu; razem two-
rzą one pewną spójną całość. Wybór trzydziestu pięciu utworów dlatego jest 
niezwykły, bo daje nowy przegląd polskiej noweli XX wieku, który w pewnym 
sensie odbiega od utartych stereotypów, nawet z punktu widzenia kanonu literatu-
ry zakorzenionego nad Wisłą5. 

Nie oznacza to jednak, że w antologii znaleźli się pisarze drugorzędni. Chodzi 
raczej o wybór takich tekstów, które niekoniecznie należą do najbardziej popu-
larnych lub najwyżej cenionych utworów znanych pisarzy polskich. Co się tyczy 
samych autorów, spora ich część to klasycy należący do panteonu polskiej litera-
tury narodowej, jak: Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Borowski, Michał Choromań-
ski, Gustaw Herling-Grudziński, Jarosław Iwaszkiewicz, Józef Mackiewicz, Cze-
sław Miłosz, Zofia Nałkowska, Tadeusz Nowak, Władysław Stanisław Reymont, 
Bruno Schulz, Aleksander Wat, Stefan Żeromski. Inni, wcześniej przemilczani, 
jak Andrzej Brycht, Marek Hłasko czy Edward Stachura, znajdują się nieco dalej 
od „pierwszej ligi”. Leo Lipski jest mało znany także w Polsce. Jego emigracyjna 
biografia od 1989 roku nie stanowi już przeszkody dla publikacji w sumie dość 
skromnego pozostawionego przezeń po sobie dorobku twórczego i to o dość    

4 Lengyel költők antológiája, wybór i wstęp E. Bojtár, red. E. Bojtár, G. Kerényi, Budapest: Koz-
mosz, 1969. 

5 Jeśli chodzi o szkolny kanon literatury polskiej na Węgrzech, to mamy dość jasną sytuację: w na-
uczaniu on nie istnieje. Program literatury powszechnej uwzględnia przede wszystkim literaturę 
zachodnioeuropejską, względnie amerykańską. W szkołach średnich młodzież węgierska poznaje 
tylko nazwiska Mickiewicza, Słowackiego i Sienkiewicza, ale żadne ich utwory nie znalazły się na 
liście lektur. W kształceniu uniwersyteckim, na hungarystyce, w ramach literatury powszechnej 
nazwiska te uzupełniane są tylko nielicznymi. Studenci hungarystyki nadal nie muszą czytać polskich 
utworów, chyba że dramaty Mrożka lub Gombrowicza, ale niekoniecznie w ramach obowiązkowych 
kursów. Jeżeli mimo tych faktów w ogóle mamy prawo mówić o kanonie literatury polskiej na Wę-
grzech, to ma on dwojakie oblicze. Pewien kanon polskiej literatury żyje jednak w świadomości 
Węgrów zainteresowanych polską kulturą, ale nieznających języka polskiego. Ich znajomość literatu-
ry polskiej zależy, oczywiście, od istniejących przekładów. W okresie realnego socjalizmu – nie 
wyłączając nawet lat stalinizmu – obowiązek popularyzowania kultur „bratnich narodów”, z jednej 
strony, zapewniał ciągłość pracy tłumaczeniowej i regularne pojawianie się utworów polskich, 
z drugiej strony, władze kulturalne nie uważały za konieczne wprowadzenie do programu nauczania 
szkolnego lub uniwersyteckiego choćby skromnego dorobku reprezentującego literaturę polską. Pod 
tym względem sytuacja obecnie przedstawia się identycznie, tyle że nie ma już doktrynalnego 
i promowanego przez państwo obowiązku popularyzacji polskiej literatury (i węgierskiej w Polsce). 
Przed 1989 rokiem na Węgrzech mogło się ukazać to, co reprezentowało literaturę krajową, względ-
nie te utwory pisarzy emigracyjnych (np. Mrożka lub Gombrowicza), które ukazywały się w Polsce. 
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specyficznej tematyce – łagrowej. Poza wymienionymi są w tomie obecni, oczy-
wiście, także żyjący klasycy, przede wszystkim Sławomir Mrożek i Tadeusz 
Różewicz. Ta galeria uzupełniona jest twórcami, którzy reprezentują młodsze 
pokolenie i są obecnie na szczycie popularności: jak Manuela Gretkowska, Olga 
Tokarczuk czy Andrzej Stasiuk. 

Każdy autor reprezentowany jest przez jeden utwór. Niektóre opowiadania 
wspomnianych pisarzy były już wcześniej tłumaczone na język węgierski. Na 
przykład Przy torze kolejowym Nałkowskiej z tomu Medaliony (w 1965 roku), 
Proszę państwa do gazu Borowskiego z tomu Kamienny świat zostały przełożone 
przez Irén Fejér (1971) czy Ulica Krokodyli Schulza ze Sklepów cynamonowych 
(1969), która ukazała się w tłumaczeniu nieżyjącej od ponad dwudziestu pięciu 
lat Grácii Kerényi. Są więc dobrze znanymi tekstami. Opowiadanie Nałkowskiej 
kilkakrotnie w ubiegłych latach było czytane w Węgierskim Radiu. Zupełną no-
wością jest natomiast Waadi (A vádi)6 Leo Lipskiego z tomu Dzień i noc, które 
razem z opowiadaniem Borowskiego i Nałkowskiej tworzy taką całość tematycz-
ną, jakiej brakowało w świadomości węgierskiego czytelnika. Dzięki tłumaczeniu 
Gábora Körnera ten krótki utwór uzupełnia wreszcie krąg tekstów na temat ła-
grów stalinowskich reprezentujących koncepcję „kamiennego świata”, więc ideę 
skrajnie demityzującą. 

Waadi i kilkanaście innych opowiadań zostało przetłumaczonych specjalnie do 
tej antologii. Między innymi takie, które także w Polsce należą do mniej znanych 
lub popularnych: Spadek (Az örökség) Tadeusza Bobkowskiego, Kobieta i męż-
czyzna (Egy nő és egy férfi) Michała Choromańskiego, Zepsuty ornament (Az 
elrontott ornamentika) Romana Jaworskiego, Żona Lota, czyli uroki przeszłości 
(Lót felesége, avagy a múlt vonzása) Leszka Kołakowskiego, Kuzyn z nieprzyja-
cielskich huzarów (Az ellenség huszárkapitánya) Józefa Mackiewicza, List 
(A levél) Tadeusza Nowaka, Lew ugodzony grotem (A lenyilazott oroszlán) Teo-
dora Parnickiego. Kołakowski w ogóle nie był dotąd znany na Węgrzech jako 
beletrysta. Choromański doczekał się do tej pory tłumaczenia tylko Zazdrości 
i medycyny – pod dwoma węgierskimi tytułami Orvosok és betegek (1935) 
i Féltékenység (1975) w tłumaczeniu Györgya Sárközyego. 

Na probostwie w Wyszkowie Żeromskiego w przekładzie Noémi Petneki sta-
nowi prawdziwy rarytas. Nawet w Polsce, mimo że opowiadanie to przez pewien 
czas silnie oddziaływało na świadomość narodową kilku pokoleń Polaków, po-
przez jednoznacznie negatywny wizerunek wspomnianych w utworze komuni-
stów, przede wszystkim Feliksa Dzierżyńskiego, po drugiej wojnie światowej 
starano się je wymazać ze społecznej pamięci. Po londyńskim wydaniu (1979) 
polscy czytelnicy do 1999 roku musieli czekać na powojenną krajową publikację 
   

6 Tytuły węgierskich przekładów polskich utworów umieszczam w nawiasach, by ułatwić czytelni-
kowi odbiór niniejszego tekstu – L.K.N. 
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tego utworu. Węgierskiemu czytelnikowi zaś do ostatnich czasów Żeromski znany 
był przede wszystkim jako autor dwóch powieści: Wiernej rzeki i Ludzi bezdomnych. 

Jak wspomniano, Polski Dekameron ukazał się w serii wydawniczej przedsta-
wiającej współczesne nowele literatury światowej, w tym literatury austriackiej, 
brytyjskiej, chińskiej, indyjskiej, skandynawskiej itd. Zgodnie z przyjętymi zało-
żeniami redaktorskimi, licząca sześćset dwadzieścia stron antologia, niestety, nie 
zawiera takiej przedmowy, która mogłaby stanowić studium historycznoliterackie 
na temat zawartości książki, lecz tylko skromne notatki na trzech stronach za-
miast posłowia, napisane przez redaktora książki – znanego także w Polsce bada-
cza węgierskiego, kierownika katedry polonistycznej Uniwersytetu Katolickiego 
w Piliscsabie, Lajosa Pálfalviego. Krótkie noty biograficzne o poszczególnych 
autorach zawierają tylko zwięzłą charakterystykę twórczości, co – z punktu wi-
dzenia czytelników niemających wykształcenia polonistycznego – nie wystarcza, 
by zrozumieć całą doniosłość dokonanego wyboru. Bo przecież przede wszyst-
kim właśnie dla nich powstała ta antologia. Poloniści i tak mogą – lub nawet 
„muszą” – znać większość utworów z oryginalnych polskich wersji. 

Należy zaznaczyć, że krytyka literacka nie przywitała tego tomu z należnym 
entuzjazmem. Zbiór uzyskał na Węgrzech rozgłos tylko we wspomnianym już, 
wąskim kręgu czytelników zainteresowanych kulturą polską. Mało kto zdaje 
sobie sprawę ze znaczenia tej antologii dla czytelników, którzy po polską literatu-
rę sięgają tylko przez przypadek. Znamienne, że niektóre źródła polecające uwa-
dze czytelników Polski Dekameron piszą o „prawie pięćdziesięciu” wybitnych 
polskich nowelach, podczas gdy tylko trzydzieści pięć zostało zawartych w tomie. 

Autorzy antologii świadomie lub podświadomie kierowali się zamiarem wy-
prowadzenia polskiej literatury z zaklętego kręgu hermetyczności. Zrobili to 
poprzez dokonanie wyboru utworów, który – i mówię tu o całym tomie – może 
być ogniwem między polskością a światowością, polskością i europejskością, 
i wreszcie między polskością a węgierskością. To ostatnie stanowi jednak pewien 
problem. I nie tylko dlatego, że akurat po węgiersku nie można tego pojęcia jed-
noznacznie tak nazwać, by konotacja wyrazu zgadzała się z konotacją polskiego 
terminu. Jej istnienie uświadamiają sobie Węgrzy szczególnie poprzez termin 
„węgierski los”. Tylko że pojęcie polskiego losu mimo bardzo licznych wcieleń 
i realizacji artystycznych zostało dokładnie opisane przez badaczy literatury 
i kultury, zaś pojęcie węgierskiego losu nie doczekało się nad Dunajem tak grun-
townego naukowego opracowania. Wprawdzie pojawia się ono w szeregu wybit-
nych utworów literackich i obrazach malarzy XIX i XX wieku, ale jego istota nie 
została jednak dogłębnie odkryta. Najważniejsza przyczyna tkwi zapewne 
w braku w kulturze węgierskiej opozycji wspomnianej koncepcji mitotwórczej 
i mitoburczej, względnie heroizującej i deheroizującej. Ponadto odmienny los 
historyczny Węgrów też nie sprzyjał temu, by na przykład sprawa drugiej wojny 
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światowej tak została odreagowana przez pisarzy, jak w literaturze polskiej – 
krajowej i emigracyjnej7. 

Z powodu braku obszerniejszego wstępu do antologii, wspomniana wcześniej 
łączność między polskością a węgierskością, niestety, nie została wyartykułowa-
na. Jest ona jednak obecna i ukryta w wybranych utworach poświadczających 
przede wszystkim nie specyficznie narodowe cechy polskiej literatury, lecz raczej 
ogólnoludzki tragizm egzystencji w XX wieku, a w szczególności tragizm ludzi 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak pisze Lajos Pálfalvi w notach redaktor-
skich, połowa autorów występujących w antologii należy do kręgu ludzi przeklę-
tych, jak Edward Stachura, zlagrowanych w nazistowskich obozach koncentra-
cyjnych, jak Borowski, lub uwięzionych w stalinowskich łagrach pracy przymu-
sowej, jak Herling-Grudziński, Leo Lipski, Teodor Parnicki czy Aleksander Wat. 
Wielu późniejszych autorów ukrywało się w czasie wojny (Irit Amiel, Henryk 
Grynberg) lub zostało podczas niej zamordowanych, jak Schulz. Są także tacy, 
jak Andrzejewski, Iwaszkiewicz czy Miłosz, którzy przeżyli wojnę w Warszawie 
i dzięki temu stali się świadkami totalnej zagłady stolicy. Zagłady tego, co miało 
przeżyć jeszcze wiele pokoleń8. 

Sama biografia autorów pokazuje tragiczny i charakterystyczny w tym regionie 
Europy los człowieka uwikłanego w historię. Dlatego też historia występuje jako 
ważny temat antologii, choć, oczywiście, nie każdy autor o tragicznym losie 
osobistym porusza akurat tę kwestię. Z historyczną optyką można wiązać wspo-
mniane opowiadanie Żeromskiego i utwór Mackiewicza. Obydwa dotyczą mało 
znanej na Węgrzech kwestii wojny 1920 roku. Opowiadanie Mackiewicza, po-
dejmującego w całym swoim dorobku szeroko rozumiany temat kresowy o silnej 
nucie antysowieckiej, doskonale mogą odbierać Węgrzy uwikłani w konflikty 
narodowościowe na terenach utraconych po traktacie pokojowym w Trianon.    

7 Pozostając w kręgu literatury XX wieku: pojęcie polskiego losu dobitnie zostało wyrażone 
w utworach traktujących o kryzysowych momentach historycznych, np. o drugiej wojnie światowej. 
I to dzięki temu, że ekstremalne przeżycia narodu polskiego w minionym stuleciu przynoszą poczucie 
katharsis, podczas gdy nie można tego powiedzieć o negatywnych przeżyciach narodu węgierskiego. 
Polacy zazwyczaj walczyli po tak zwanej słusznej stronie, podczas gdy Węgrzy – wbrew swej woli – 
do końca wojny pozostawali po tamtej, niesłusznej. Przykłady literackie można by mnożyć, niezależ-
nie od reprezentowanej przez autora koncepcji. Obydwie wspomniane wcześniej relacje o powstaniu 
warszawskim kreślą jednoznaczną sytuację polityczną, walkę Polaków z wrogiem. Tragedia drugiej 
armii wojska węgierskiego, masowa śmierć węgierskich żołnierzy w roku 1943 w charakterze mięsa 
armatniego armii niemieckiej nad Donem, mimo całego tragizmu, razi przede wszystkim bezsensow-
nością poniesionej ofiary, brakiem jakiegokolwiek poczucia ulgi czy katharsis za walkę za słuszną 
sprawę. Nawet o ofiarach mordu katyńskiego można powiedzieć, że ginęli za swoją ojczyznę. Dlatego 
też największą różnicą między polskim a węgierskim losem jest to, że Węgrzy mało tego, że brali 
udział w walce beznadziejnej, z góry skazanej na klęskę, to ginęli w imię obcych interesów, które 
były przedstawiane przez ówczesnych kolaborujących z Niemcami polityków jako nasze. 

8 Por.: Lengyel Dekameron…, s. 623. 
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Węgierska historia (Magyar történet) Henryka Grynberga również została 
przetłumaczona na węgierski po raz pierwszy. Opowiadanie odwołuje się między 
innymi do tragicznego losu Żydów budapeszteńskich rozstrzelanych na brzegu 
Dunaju przez strzałokrzyżowców w roku 1944. Ten sam temat jest dobrze znany 
Węgrom między innymi z powieści Ferenca Karinthyego Budapesti tavasz (Bu-
dapesztańska wiosna, 1953) oraz z filmu Félixa Máriássyego pod analogicznym 
tytułem (1955). Także Przebudzenie lwa z tomu Niby gaj (Az oroszlán vérszemet 
kap) Andrzejewskiego pierwszy raz trafiło do rąk węgierskiego czytelnika. 

Utwory związane z historią traktują los bohaterów w kategoriach niebohater-
skich, demityzujących i deheroizujących, rehabilitują antybohatera, zwykłego 
człowieka i pokazują, na co stać człowieka w warunkach ekstremalnych, kiedy 
celem życia może być tylko fizyczne przetrwanie. Z drugiej strony, odsłaniają 
ukryte mechanizmy działania ludzkiego właśnie w takich okolicznościach. 
Szczególnie opowiadanie Andrzejewskiego zwraca uwagę na wypaczenia ruchu 
oporu przed wybuchem powstania warszawskiego. Te utwory są szczególnie 
cenne z punktu widzenia Węgrów, zakompleksionych z powodu trwania do koń-
ca drugiej wojny światowej w sojuszu z Hitlerem, niepotrafiących podjąć walki 
z okupantem. 

Drugi krąg tekstów to proza w dużej mierze intymna i psychologiczna, repre-
zentowana przez Iwaszkiewicza (Noc czerwcowa – Júniusi éjszaka), Choromań-
skiego, Stachurę (Chcę – Akarom) i Jaworskiego. Tematy dotyczące relacji dam-
sko-męskich i innych stosunków interpersonalnych, w których największą rolę 
odgrywa podświadomość, należą do tematów wiecznie aktualnych. Nieskompli-
kowane i dość typowe relacje związane ze zdradą małżeńską popełnioną przez 
obydwu małżonków nadaje szczególnej pikanterii opowiadaniu Choromańskiego, 
który doskonale zna zarówno psychikę kobiet, jak też – oczywiście – mężczyzn. 
Wybrane opowiadanie Stachury – odwrotnie niż utwór autora Zazdrości i medy-
cyny – akcentuje trudności w komunikowaniu się dwojga ludzi. Z punktu widze-
nia współczesnego czytelnika węgierskiego teksty wkomponowują się w ten krąg 
literatury, który w rodzimej twórczości reprezentowany jest między innymi przez 
przemilczanego do 1989 roku, a obecnie jednego z najbardziej popularnych wę-
gierskich prozaików, Sándora Máraia9. 

Redaktor i tłumacze antologii odeszli więc od utartych i narodowych stereoty-
pów „wybitności”. Kto zresztą powie, które trzydzieści pięć opowiadań i nowel 
z całego dorobku XX wieku można uznać, i według jakiego kryterium, za najwy-
bitniejsze i jednocześnie za najbardziej reprezentatywne w minionym stuleciu: 
w okresie Młodej Polski, w dwudziestoleciu, we wszystkich podokresach realne-
go socjalizmu i wreszcie w ostatnich dwudziestu latach. 
   

9 Dzięki wspaniałym przekładom dokonanym między innymi przez Teresę Worowską jego utwory 
(Księga ziół, Magia, Pierwsza miłość, Wyznania patrycjusza, Żar) znane są także w Polsce. 
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F R O M  A  H E R M E T I C  S E A L  T O  W O R L D  L I T E R A T U R E .   

L E N G Y E L  D E K A M E R O N .  H U S Z A D I K  S Z Á Z A D I  N O V E L L Á K   
–  A  N E W  I M A G E  A B O U T  P O L I S H  F I C T I O N  P R E S E N T E D  B Y  

S H O R T  S T O R I E S  O F  T H E  2 0 T H  C E N T U R Y .  P O L I S H  D E C A M E R O N  

The anthology of short stories was published in Budapest in 2007, which, in a sense, is a landmark in 
the reception of Polish fiction in Hungary. It contributes to the alteration of a stereotypical view which 
claims that Polish literature is hermetically sealed and is more difficult to receive than the literature of 
South-America or Australia. The new anthology is comprised of thirty-five works. Some of the au-
thors such as Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Borowski, Czesław Miłosz have long been prominent 
figures in the pantheon of 20th century literature, while others including Leo Lipski belong to the less-
-known writers even along the Vistula. The anthology includes the works of several young novelists, 
together with those of Manuela Gretkowska and Olga Tokarczuk, who represent the scandalizing 
current, and also short stories by Andrzej Stasiuk. The editor also deserves credit for publishing short 
stories which are among the less familiar ones even in Poland, and are rarely cited in the literary 
canon of today (some of the works by Józef Mackiewicz, Teodor Parnicki, Michał Choromański). 
Mention must be made of Henryk Grynberg’s Hungarian Story, which is about the holocaust of 
Hungarian Jews shot dead on the banks of the Danube in 1944, described in the novel Spring in 
Budapest by Ferenc Karinthy. The editor and the translators have departed from the sole representa-
tion of works which literary critics deem to be masterpieces. Even so, the thirty-five short stories can 
only give a taste of the fiction of the 20th and 21st centuries. 

Prof. UJ dr László Kálmán Nagy – kierownik Katedry Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Debreczyńskiego na Węgrzech. Polonista 
i slawista, autor dwóch prac doktorskich. Pierwszą napisał w Debreczynie na temat metodyki naucza-
nia języka polskiego (1983), drugą w Instytucie Badań Literackich PAN w roku 1998 na temat pol-
skiej literatury obozowo-łagrowej. Po polskim doktoracie kolejny stopień naukowy (CSc) uzyskał 
w Budapeszcie, w Węgierskiej Akademii Nauk (2000). Zajmuje się przede wszystkim komparatysty-
ką literacką oraz badaniem współczesnej literatury polskiej i węgierskiej. Autor licznych publikacji 
naukowych. 
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U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  
P o l s k a  

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

M IĘD Z Y  P O W I E ŚC I A M I   
J A N A  P O T O C K I E G O  I  H E R B E R T A  R O S E N D O R F E R A  

 

KATEGORIA ŚWIATOWOŚCI LITERATURY NABIERA W PRZYPADKU RĘKOPISU ZNALE- 
zionego w Saragossie Jana Potockiego znaczeń wyjątkowych. Wydaje się, że 
łączenie tego tytułu z epitetem światowy jest jak najbardziej uprawnione, co wię-
cej – jest być może jedynym określeniem adekwatnym, a na pewno kompromi-
sowym pomiędzy teoriami starających się przypisać tak samo dzieło, jak i jego 
autora konkretnej literaturze narodowej. Czy możliwe jest więc skojarzenie Po-
tockiego – pisarza, podróżnika, prekursora badań nad Słowiańszczyzną1 i egipto-
loga – z określoną narodowością, ujednoznacznienie jego obywatelstwa? 
Życie hrabiego toczyło się zawsze w różnorodnych przestrzeniach. Ten uro-

dzony w 1761 roku w Pikowie na Podolu członek jednej z najznamienitszych 
polskich rodzin arystokratycznych wczesną młodość spędził w Szwajcarii. Jako 
żołnierz armii austriackiej brał w latach 1778–1779 udział w wojnie o sukcesję 
bawarską, był także członkiem międzynarodowego zakonu maltańskiego, zaś we 
Francji zajmował wysoką pozycję towarzyską w najprzedniejszych salonach. Po 
powrocie do Polski w roku 1788 otrzymał mandat posła na sejm i przez dwa lata 
angażował się intensywnie w życie polityczne kraju, popierając działania stron-
nictwa reformatorskiego. Jednak czas drugiego i trzeciego rozbioru spędził już 
w podróży po Europie i Afryce Północnej, a w następnych latach przyjął obywa-
telstwo rosyjskie i próbował odnaleźć swe miejsce w carskiej administracji pań-
stwowej. Ostatnie lata życia spędził w swoich dobrach na Ukrainie, gdzie odebrał 
   

1 Igor Bełza pisze o Potockim, iż jego „prace poświęcone narodom słowiańskim miały na tyle do-
niosłe znaczenie, że nie będzie przesadą nazwanie go pierwszym w historii slawistą, autentycznym 
pionierem w tej dziedzinie nauki, która z czasem otrzymała nazwę słowianoznawstwa”. I. Bełza, 
Portrety romantyków, przeł. E. i J. Sułkowskie, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1974, s. 114.  
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sobie życie 11 grudnia 1815 roku. Dodać należy, iż jedna z największych namięt-
ności Potockiego – podróże – pozwoliła mu zwiedzić niemalże wszystkie kraje 
Europy, jak również Turcję, Egipt, Maroko, Kaukaz, a nawet tereny dzisiejszej 
Mongolii. 

W tej profuzji rozmaitych punktów geograficznych i nazw poznawanych naro-
dowości brak jednak wyraźnego centrum, jądra, z którym na stałe można by powią-
zać Potockiego, dlatego też etykietka kosmopolita, obywatel świata wydaje się 
najbardziej trafna i bliska istoty zagadnienia. Kosmopolityzm autora Rękopisu, 
postawa tak bardzo rozpowszechniona w XVIII wieku wśród elit ówczesnego spo-
łeczeństwa, obywateli tzw. republiki filozofów, nie jest jedynie wynikiem specy-
ficznego ducha epoki, lecz wiąże się ściśle z charakteryzującą hrabiego fascynacją 
odmiennością, z afirmatywnym podejściem do mnogości kultur Zachodu i Wscho-
du. Skutkuje jednak także dramatycznym rozpoznaniem siebie jako jednostki 
z zewnątrz, nieprzynależącej nigdzie w sposób całkowity, co zauważa Dominique 
Triaire, wskazując na ujawniające się w pismach krajczyca symptomy wykorzenie-
nia: „obywatelstwo Potockiego można odgadnąć: cudzoziemiec od zawsze”2. 

Również w zakresie przynależności językowej casus Potockiego jest i prosty, 
i skomplikowany jednocześnie. Nie trzeba chyba przypominać, że elity osiemnasto-
wiecznej Europy posługiwały się językiem francuskim jako uniwersalnym narzę-
dziem komunikacji. Nie dziwi więc fakt, że wychowany w Szwajcarii Potocki mówił 
w tym języku jak rodowity Francuz, popełniając błędy wynikające nie z nieznajomo-
ści mowy, lecz pewnych naleciałości potocznych, znamiennych właśnie dla tych, dla 
których francuski jest językiem ojczystym3. Z kolei językiem polskim, wydawałoby 
się – podstawowym, hrabia nie posługiwał się najlepiej, dlatego też, jak zaświadczają 
współcześni, nie odważył się ani razu zabrać głosu podczas obrad Sejmu Wielkiego4. 
W spuściźnie Potockiego zachowało się jedynie kilka listów pisanych w całości lub 
częściowo po polsku, które dają świadectwo niezbyt dobrej znajomości języka. Inte-
resującym przykładem poliglotyzmu Potockiego jest list adresowany w 1784 roku 
z Aleksandrii do Jakowa Iwanowicza Bułhakowa, ambasadora Rosji w Stambule: 

Panie Hrabio 
Może bym lepiey zrobił, słuchać rady, W.P. Dobrodzieia y zostać się całe lato w Stambu-

le. J’ai pris la fievre en Natolie5. Tutay bardzo chorowałem. Kownacki bardzo chorował, 
y cały mój dom także. Quand a nous nous sommes rétablis, mais tous mes gens sont encore 

   
2 D. Triaire, Jan Potocki i niepodległość narodowa w czasie Sejmu Wielkiego (1788–1792), w: F. Rosset, 

D. Triaire: Z Warszawy do Saragossy. Jan Potocki i jego dzieło, przeł. A. Wasilewska, Warszawa: 
Instytut Badań Literackich PAN, 2005, s. 41. 

3 Tenże, Jan Potocki pisarzem frankofońskim?, w: F. Rosset, D. Triaire, Z Warszawy do Saragossy…, 
s. 102. 

4 Tenże, Jan Potocki i niepodległość narodowa…, s. 41. 
5 „Nabawiłem się w Anatolii gorączki”, przeł. A. Wasilewska. 
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tres malades6. Jutro iedziemy do Cairu. Przyznam się że tutaj jest mało co do widzenia, 
y bardzo się boję żeby tam więcey nie było (…)7. 

Polsko-francuski list (francuska ortografia daleka jest tutaj od doskonałości) 
skierowany do Rosjanina ujawnia charakterystyczne rysy osobowości hrabiego – 
odsłania się on jako człowiek lubujący się w multikulturowych amalgamatach, 
poszukujący nowych dróg komunikacji i z prawdziwą pasją poznawczą starający 
się zgłębić rozmaite sposoby mówienia i myślenia czy poszerzyć dostępne sobie 
środki o inne możliwości. Fascynacja wielopostaciowością świata ludzi i natury 
stanie się jednym z fundamentów pisarstwa Potockiego. 

Wobec tak znacznej ilości państw, kultur i narodowości, z którymi Potocki był 
głębiej związany, próba zdefiniowania go jako tylko Polaka lub tylko Francuza 
wydaje się nadmiernym uproszczeniem. Podobnie jest w przypadku starań 
o przypisanie powieści hrabiego konkretnej literaturze narodowej. Również histo-
ria tego utworu nie jest prosta, co więcej – poziomem skomplikowania przypomi-
na jego własną strukturę szkatułkową. Od kilku zaledwie lat badacze Rękopisu 
dysponują materiałami pozwalającymi z dużą dozą prawdopodobieństwa określić 
etapy powstawania powieści. Wiadomo już, że to, co od 1847 roku, a więc od 
ukazania się polskiego przekładu pióra Edmunda Chojeckiego, uważano za całość 
powieści, było dokonaną przez tłumacza kompilacją dostępnych mu fragmen-
tów8, gdyż sam Potocki ukończonego dzieła nigdy nie opublikował. We Francji 
tekst ten pozostawał nieznany (nie licząc głośnego w 1842 roku procesu o plagiat 
popełniony przez Maurice’a Cousina, wykryty w dzienniku „La Presse” przez 
konkurencyjny „La National”9) aż do 1958 roku, gdy jako sensację literacką 
ogłosił go w niepełnej wersji Roger Caillois10. Pomimo niekompletności narracji 
dzieło hrabiego zachwyciło francuskich czytelników, rozpoczęła się lawina prze-
kładów, ale także i intensywne poszukiwania oryginału powieści. W samej Fran-
cji Rękopis wydawano kilkakrotnie, za każdym razem w innej postaci, zależnie 
od postępu badań. Przykładowo w 1989 roku René Radrizzani opublikował edy-
cję, w której brakujące części przetłumaczono z polskiego przekładu11! Powrót do 
   

6 „Co do nas, przyszliśmy już do siebie, ale wszyscy moi ludzie są jeszcze bardzo chorzy”, przeł. 
A. Wasilewska. 

7 Cyt. za: D. Triaire, Jan Potocki i niepodległość narodowa…, s. 50–51. 
8 Chojecki scalił cztery pierwsze dekamerony wcześniejszej wersji powieści z dwoma ostatnimi 

wersji późniejszej. Zob. F. Rosset, Nowa wiadomość o genezie i prawdziwym kształcie „Rękopisu 
znalezionego w Saragossie”, w: F. Rosset, D. Triaire, Z Warszawy do Saragossy…, s. 163. 

9 J. Ryba, „Gry” osobliwe z utworami Jana Potockiego, „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 2, s. 55–56. 
10 Edycja Caillois zawierała pierwszy dekameron Rękopisu oraz Historię Naczelnika Cyganów. 

Brakowało więc w niej dobrze znanych polskiemu czytelnikowi dalszych losów Alfonsa van Wordena 
i rozwiązania głównej intrygi powieści. 

11 Maria Ewelina Żółtowska przypuszcza jednak, że to nie polski przekład stał się źródłem nowego 
tłumaczenia francuskiego, lecz przekład niemiecki – notabene tłumaczony m.in. z polskiego (taż, 
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źródłowego języka został więc zapośredniczony przez inny system kodowania, co 
wydaje się wręcz symboliczne w perspektywie dziejów powieści (również 
w Przedmowie do Rękopisu czytamy, że odnaleziony manuskrypt został przeło-
żony z hiszpańskiego na francuski). Te kontrowersyjne z perspektywy filologicz-
nej poczynania podyktowane były jednak przede wszystkim chęcią zaspokojenia 
czytelniczych apetytów, rozbudzonych przez fragmentaryczną edycję Caillois. 

Dopiero w ostatnich dekadach nastąpił przełom – najpierw Jaques-Remy Da-
han12, a później François Rosset i Dominique Triaire dotarli w bibliotekach 
i archiwach rozrzuconych po całej Europie13 do manuskryptów przynoszących 
prawdopodobnie rozwiązanie zagadki. Przekorne rozwiązanie: Potocki stworzył 
dwie wersje Rękopisu (właściwie trzy, lecz najwcześniejsza, z 1794 roku, będąca 
ogólnym zarysem powieści, została szybko zarzucona), datowane na 1804 i 1810 
rok, z których pierwsza została doprowadzona do Dnia 45, zaś druga, w całości 
ukończona, lecz silnie zmodyfikowana, do Dnia 61. Podkreślić należy, że edycje 
francuskie z 2005 roku wyprzedzają polskie – dopiero w najbliższej przyszłości 
można spodziewać się polskiego przekładu „nowego” Rękopisu14. Nie można 
jednak zakładać z całkowitą pewnością, iż jest to ostateczna prawda na temat 
utworu Potockiego. 

Jak widać, Rękopis nie tylko sam w sobie jest powieścią, która szczególnie du-
żo mówi o kłączowatości literatury, lecz także przenosi tę metaforę w rzeczywi-
stość niefikcyjną, gdyż i biografia autora, i historia samego dzieła są wyjątkowo 
zawikłane. Na zadawane pytania Rękopis rzadko udziela jednoznacznych odpo-
wiedzi, sytuuje się raczej gdzieś pomiędzy definicjami, co sprawia, że od momen-
tu zajęcia eksponowanego miejsca w globalnym kanonie literackim nieustannie 
inspiruje innych twórców. Do takich dzieł inspirowanych należy Budowniczy 
ruin15, wydana w 1969 roku debiutancka powieść Herberta Rosendorfera, uro-
   
Rękopis znaleziony w tezie, „Kultura” [Paryż] 1989, nr 11, s. 122–123). Wobec tych domniemań dość 
zasadna wydaje się konstatacja, iż Rękopis jest prawdopodobnie jedynym w skali światowej tekstem 
poddawanym tylu rozmaitym operacjom przekładowym, przywodzącym zresztą na myśl Lemowską 
maszynę do nieskończonej deszyfracji (nie można przy tym nie przypomnieć, że Pamiętnik znaleziony 
w wannie także powiązany jest z powieścią Potockiego gęstą siecią relacji intertekstualnych). 

12 Tamże, s. 121. 
13 Rosset wymienia obok bibliotek i archiwów polskich także biblioteki narodowe: francuską, ro-

syjską i hiszpańską oraz bibliotekę w Pontarlier. Zob. tenże, Nowa wiadomość o genezie…, s. 168. 
14 Rosset konstatuje, iż „czytelnik polski musi pogodzić się z faktem, że wersja Chojeckiego, po-

mimo jej niewątpliwych walorów literackich i pomimo jej głębokiego zakorzenienia w polskiej świa-
domości kulturowej, będzie musiała ustąpić nowemu, pełnemu i wiarygodnemu przekładowi polskie-
mu”. Tamże, s. 164. 

15 Anna Warakomska podkreśla, że odwołania do Jana Potockiego w literaturze niemieckiego 
obszaru językowego są rzadko spotykane. Por. taż, Prawda wyższej instancji. O ironii na przykła-
dzie prozy Herberta Rosendorfera, Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskie-
go, 2009, s. 172. 
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dzonego w 1934 roku niemieckiego16 pisarza, prawnika i melomana. Co ciekawe, 
także Rosendorfer pochodzi z regionu sytuującego się na granicy różnych kultur 
– z Południowego Tyrolu. Przez to terytorium wzdłuż rzeki Adygi przechodzi 
granica pomiędzy niemieckim i włoskim obszarem językowym, a sam region, 
należący do Włoch, ma status autonomiczny. 

Powieść Rosendorfera jest frapującą podróżą po źródłach kultury europejskiej; 
jest rekapitulacją tworzących jej tkankę mitów, jak również ich pełną ironicznej 
inwencji i dystansu transkrypcją. Wielowymiarowość Budowniczego ruin znacz-
nie komplikuje odpowiedź na pytanie o jego źródła, które wydają się bić wszę-
dzie. Oto próba streszczenia: bezimienny bohater, jadący pociągiem w nieokre-
ślonym kierunku, spotyka w swoim przedziale pasażera na gapę, poszukiwanego 
przez policję drobnego przestępcę zwanego Einsteinkiem. Niespodziewany gość 
pozostawia bohaterowi kartkę z rysunkiem kilkudziesięciu punktów. Przywołane 
przez nie skojarzenie z widzianym gdzieś podobnym szablonem rozpoczyna 
opowieść, której status ontologiczny bynajmniej nie jest łatwy do ustalenia. Mocą 
snu, który w takt rozwoju narracji będzie dzielił się na coraz to głębsze warstwy, 
nawzajem się przenikające, bohater przenosi się do parku, gdzie jego uwagę 
przykuwa figura geniusza smutku – na cokole po dawnym napisie pozostały tylko 
otworki. Następnie dołącza do towarzystwa kilku oryginalnych postaci, między 
innymi tytułowego budowniczego ruin, Weckenbartha – okazuje się on architek-
tem swoistego schronu przeciwatomowego, mającego kształt cygara drążącego 
w głąb ziemi, stworzonego, by uratować trzy miliony ludzi przed konsekwencja-
mi konfliktu nuklearnego. Bohater wysłuchuje wielu historii, opowiadanych 
choćby przez siedem sióstr pochodzących z różnych miast europejskich, przeży-
wa domniemany koniec świata, staje się świadkiem obrony schronu przed śmier-
telnym, lecz niezidentyfikowanym zagrożeniem z zewnątrz, a w momencie kata-
strofy dociera znów z powrotem do tego samego parku, w którym napotkał figurę 
geniusza smutku. Odkrywa tam, że twórcą geniusza jest sam budowniczy ruin, 
obchodzący właśnie jubileusz pracy (pracy pełnej sukcesów – jedna z ruin zawala 
się dokładnie o wyznaczonej wcześniej godzinie). Ostatecznie bohater budzi się 
w przedziale pospiesznego pociągu, który właśnie wjeżdża na stację. Deszyfracja 
tajemniczego napisu jako łacińskiego kwadratu magicznego „SATOR AREPO 
TENET OPERA ROTAS” nie kładzie bynajmniej kresu powieściowej narracji, 
lecz staje się wstępem do dalszych odczytań i twórczej kontynuacji różnorodnych 
idei wpisanych w dzieło. 

Relacje pomiędzy Rękopisem i Budowniczym ruin przebiegają na zbyt wielu 
poziomach, by problematykę tę można było tu wyczerpać, dlatego skupię się na 
ich kilku najbardziej symptomatycznych postaciach. Jaskrawą analogię stanowi 
   

16 Wydawca Budowniczego ruin zamieścił na karcie przedtytułowej błędną informację, jakoby Ro-
sendorfer był pochodzenia austriackiego. 
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charakterystyczna budowa obydwu tekstów, mająca postać struktury szkatułko-
wej, a realizująca się w podstawowym schemacie opowieści ramowej i pojawia-
jących się w jej obrębie coraz niższych poziomów narracji. Jednak – pomimo 
całej zawiłości – kompozycja Rękopisu wydaje się dość wyrazista na tle Budow-
niczego ruin. W dwóch miejscach schemat budowy piętrowej zostaje rozwinięty 
aż do sześciu poziomów – przykładowo obejmuje on Przedmowę prezentującą 
okoliczności znalezienia tajemniczego hiszpańskiego manuskryptu, opowieść 
ramową, w której Alfons van Worden relacjonuje swoje przygody, Historię Na-
czelnika Cyganów, Historię Lopeza Suarez, Historię don Roque Busquera oraz 
Historię Frasquety Salero. Stanowią one niemalże geometryczną konstrukcję, 
w której nie dochodzi do niespodziewanych zaburzeń stratyfikacji opowieści, co 
ułatwia orientację w ich przebiegu – choć bohaterowie słuchający Naczelnika 
Cyganów, mistrza snucia opowieści wyłaniających się jedna z drugiej, doznają 
wrażenia oszołomienia ilością głosów przemawiających jednak nieustannie jed-
nym głosem – głosem Pandesowny. Geometra Velasquez pragnąłby czytać narra-
cje Cygana zapisane w równoległych kolumnach, nie zaś słuchać piętrowo upo-
rządkowanych relacji: 

W istocie, nie wiem, kto mówi, a kto słucha. Tu margrabia de Val Florida opowiada córce 
swoje przygody, która opowiada je naczelnikowi, który nam znowu je opowiada. To istny la-
birynt. Zawsze zdawało mi się, że romanse i inne dzieła podobnego rodzaju winny być pisane 
w kilku kolumnach, na kształt tablic chronologicznych (RS, s. 335)17. 

Co znaczące, kolumnową metodę zapisu Potocki zastosował w wersji z 1810 
roku, czy to ulegając swoim naukowym fascynacjom (sam pracował nad chrono-
logią porównawczą starożytnego Wschodu), czy z obawy o władzę nad nieustan-
nie rozrastającym się tekstem18. 

Z kolei w Budowniczym ruin piętrowy układ ulega dodatkowemu skompliko-
waniu poprzez zatarcie jasnej hierarchizacji opowiadań składowych i przemie-
szanie ich wcześniej wyraźnie oddzielanych poziomów. Jadący pociągiem boha-
ter śni o parku, gdzie zaskakuje go kataklizm niszczący byty na powierzchni 
ziemi. Poznane w parku towarzystwo zabiera go ze sobą do schronu zwanego 
   

17 W niniejszym tekście korzystam z polskich przekładów obydwu powieści. Polskie tłumaczenie 
Rękopisu jest kompatybilne z tłumaczeniem niemieckim, wydanym w 1961 roku, przełożonym czę-
ściowo, jak już wspominałam, z francuskiej edycji Caillois, a częściowo z polskiego tłumaczenia (zob. 
J. Potocki, Die Handschrift von Saragossa, hrsg. von R. Caillois, aus dem Fr. übertr. von L. Eisler-Fischer, 
aus dem Pol. übertr. von M. Reifenberg, Frankfurt am Main: Im Insel-Verlag, 1961). Wszystkie cytaty 
podaję za wydaniami: J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, tekst przygotował, posłowiem 
i przypisami opatrzył L. Kukulski, Warszawa: Czytelnik, 1965; H. Rosendorfer, Budowniczy ruin, 
przeł. E. Herbert, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. Stosuję odpowiednio skróty: 
RS oraz BR. 

18 F. Rosset, Nowa wiadomość o genezie…, s. 162–163. 
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„wiszącym cygarem” – tam także protagonista zapada w sen. Oto znajduje się 
w rezydencji słynnego kastrata Toriniego, uhonorowanego przez papieża tytułem 
książęcym. Siedem siostrzenic śpiewaka, z których każda posiada innego ojca 
i związana jest z innym miastem europejskim, opowiada zebranym kolejno jakąś 
historię. Sześć tych narracji należy do snu bohatera; streszcza on go później swo-
jemu służącemu. Jednak gdy protagonista ucieka z rozpadającego się schronu, 
dociera ponownie do tej właśnie śnionej wcześniej rezydencji, gdzie nikt nie 
zdaje się nawet myśleć o końcu świata, a siódma siostrzenica kontynuuje swoją 
historię. Opuszczając posiadłość księcia, narrator Budowniczego ruin powraca do 
parku, gdzie napotkał wcześniej figurę geniusza smutku. Początkowe sceny po-
wieści każą uznać wydarzenia rozgrywające się w parku za drugi poziom narracji, 
do którego przynależą również wypadki z „wiszącego cygara”, zaś opowieści 
siostrzenic kastrata za poziom trzeci. Tymczasem zakończenie utworu neguje ten 
porządek – jednoznaczne wyodrębnienie pięter tekstu przestaje być możliwe 
wobec przenikania się i zazębiania opowieści, których następstwem steruje logika 
marzenia sennego głównego bohatera. Komplikacja struktury szkatułkowej doty-
czy jednak poziomów podrzędnych wobec opowieści ramowej – narracja ta okala 
piętra niższe, stanowi wstęp i zakończenie utworu (inaczej niż w Rękopisie, gdzie 
opowieść ramowa jest zawsze inicjalną częścią każdego z „dni”). 

To konstrukcyjne zagmatwanie tekstu wprowadza refleksję nad możliwościami 
poznawczymi człowieka i umiejętnością rozróżnienia pomiędzy rzeczywistością 
a fikcją w sytuacji nieustannej niepewności, co łączy ze sobą głównych bohate-
rów obydwu powieści. Obydwaj postawieni są wobec tajemnicy, która domaga 
się rozwiązania; uczestniczą w pełnej rozmachu podróży inicjacyjnej, choć cele 
tej podróży są inaczej sformułowane; obydwaj mają także poczucie, że partycy-
pują w mistyfikacji. Alfons van Worden wielokrotnie wyraża targające nim wąt-
pliwości co do natury rozgrywających się wokół niego wydarzeń: „Cóż to za 
potężne stowarzyszenie (…), które zdaje się nie mieć innego celu prócz ukrywa-
nia jakiejś tajemnicy lub mamienia mego wzroku dziwnymi obłędami, których 
niekiedy zgaduję pewną część, podczas gdy nowe, nieprzewidziane okoliczności 
znowu wtrącają mnie w przepaść zwątpienia” (RS, s. 150). Identyczne podejrze-
nia wobec otaczających go postaci artykułuje bohater Budowniczego ruin: 
„Czyżbyście wszyscy byli maskami, które przede mną grają jakieś przedstawie-
nie? Nawet jeślibyście sobie z tego robili tylko zabawę, to chyba byłby zbyt wiel-
ki luksus robić to dla mnie?” (BR, s. 417). Edukacja młodego Alfonsa obliczona 
jest na wtajemniczenie go w życie głębsze, bardziej refleksyjne i dojrzałe niż 
oparte jedynie na wąsko rozumianym poczuciu honoru i stereotypowych przeko-
naniach wpojonych przez konserwatywne wychowanie, zaś bohater Budowniczego 
ruin rozwija swoją umiejętność czytania znaków kultury, dociera do jej korzeni, 
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dzięki czemu utwierdza19 i jednocześnie dekonstruuje swą tożsamość, odkrywa-
jąc, że każde rozwiązanie jest tylko nowym ogniwem początkowym łańcucha 
pytań i dalszych poszukiwań pośród profuzji sensów. 

Rosendorfer przywołuje explicite tytuł dzieła Potockiego w opowieści jednej 
z siostrzenic kastrata, Mirandoliny, o młodym kompozytorze wiedeńskim, ge-
nialnym Feliksie Abeggu, który zwraca uwagę słynnego muzyka, profesora Ga-
briela Brankovicia. Zaproszony do jego rezydencji Brankoviny, przypominającej 
dziwnie pejzaże transylwańskie, odkrywa powoli, że Branković jest wampirem, 
jednak szczególnym jego rodzajem: wampirem pragnącym „osiągnąć duchową 
nieśmiertelność, aby dostąpić ziemskiej śmiertelności” (BR, s. 202). Profesor 
niezdolny jest do kreowania czegokolwiek samodzielnie (na herbie Brankoviciów 
widnieje odrąbana dłoń), lecz kopiuje wszystko, cokolwiek wybrane przezeń 
jednostki stworzą, nawet jeżeli istnieje to jeszcze jedynie w ich umyśle: 

Utwór ten Feliks już od dawna przemyślał, podczas dalekich eskapad konnych w głowie 
dokomponował do końca z wszystkimi finezjami szlachetnej gry kontrapunktu i zachował 
w głębi swej niewiarygodnej pamięci, aby go tej nocy przenieść na papier, nie przeczuwając, 
że ktoś inny już tego samego dokonał (…). Manuskrypt leżał na stole, podobnym, lecz jed-
nak cudzym pismem czysto dopisany do końca (BR, s. 192–193). 

Demoniczny profesor wchodzi w posiadanie wszystkiego, co Feliks stworzy, 
a skradzione kompozycje utrwala natychmiast w formie rękopisu lub druku, co 
ma poświadczać jego do nich prawo i zaprzeczać prawom Abegga. To najmrocz-
niejsza chyba narracja w całym Budowniczym ruin. O ile pozostałe opowieści 
utrzymane w tonacji gotyckiej niepozbawione są akcentów komicznych20, które 
skutecznie dekonstruują wrażenie grozy, o tyle w historii Abegga akcenty te 
rozłożone są wyjątkowo skromnie. Branković wykorzystuje genialną predyspozycję 
Feliksa do mimowolnego komponowania pod wpływem jakiegokolwiek wzruszenia. 
W efekcie Abegg tworzy dzieło doskonałe, opatrzone jednak zawczasu nazwiskiem 
plagiatora. Groza tej historii nie wynika z pomysłowego wykorzystania całego in-
strumentarium powieści gotyckiej, lecz z ukazania straszliwego lustrzanego podwoje-
nia – „wysysanego” geniusza, który słyszy, „jak Branković przegrywał na fortepianie 
cząstki jego dzieła” (BR, s. 205), dopiero co skomponowane. Grozę tę powiększa 
dodatkowo absolutna bezbronność Feliksa, gdyż nie jest on w stanie zaprzestać two-
rzenia muzyki powstającej w zasadzie wraz z każdą jego myślą. 

W pierwszym odruchu buntu Abegg podejmuje próbę zniszczenia istoty, która 
pozbawia go tożsamości. Ze sztucerem wpada do biblioteki, gdzie przebywa 
Branković, i strzela: 
   

19 A. Warakomska, Prawda wyższej instancji…, s. 180. 
20 Taż, „Lügen kann ich schon gar nicht, ich könnte höchstens erzählen”. Die Erzählweise in Her-

bert Rosendorfers „Der Ruinenbaumeister” und Jan Graf Potockis „Die Handschrift von Saragossa”, 
„Studia Niemcoznawcze” 2006, t. 32, s. 401. 
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Branković siedział na miejscu i uśmiechał się nadal. Książka, którą trzymał na wysokości 
piersi, była przedziurawiona. Czy sądzicie, że tylko przypadkowo nosiła tytuł: Rękopis znale-
ziony w Saragossie? (BR, s. 204). 

Bezpośrednia obecność Rękopisu w Budowniczym ruin jako lektury wampira 
każe postawić pytanie, czy powieści tej nie są nadawane własności wampiryczne, 
czy nie występuje tu jako tekst wgryzający się w pamięć i duszę, wywierający 
niezatarte piętno na swoim czytelniku. Rękopis ukazywany jest jako dzieło de-
moniczne w swoim nieprzeniknieniu, w nieustającym rozrastaniu się, w genero-
waniu ciągle rozwijających się historii i podatności na nowe odczytania. Branković 
zostaje połączony z trzymaną w ręku książką jeszcze silniejszym związkiem, gdy 
jego i książkę przeszywa kula mająca nieść śmierć. Rękopis-wampir, Rękopis-
-nieumarły, Rękopis jako byt sytuujący się pomiędzy różnymi światami, gdzieś na 
granicy, wymykający się prostym przyporządkowaniom, ale i czerpiący obficie 
z dorobku kultury śródziemnomorskiej, twórczo kontynuujący jej obiegowe wątki21 
– oto wizja dzieła hrabiego wyłaniająca się spomiędzy linii Budowniczego ruin. 

Można jednak również podejrzewać, iż tak wyraziste utożsamienie Rękopisu 
z siłami ciemności jest rodzajem subtelnie ironicznej gry z legendą Potockiego, 
według której miał on popełnić samobójstwo, strzelając sobie w usta srebrną 
kulką odciętą wcześniej z cukiernicy22. To właśnie srebro należało do arsenału 
broni mogących uśmiercić wampira. Ponadto karty powieści hrabiego wypełniają 
rozmaite widma, upiory, sukkuby i empuzy, i choć większość z nich ulega defini-
tywnemu zdekonstruowaniu jako część maskarady, fikcyjność kilku nie zostaje 
ostatecznie udowodniona. Jest tak w przypadku fabuł czytanych lub cytowanych, 
posiadających walor symboliczny lub edukacyjny, takich jak Historia Landolfa 
z Ferrary czy Historia Tybalda de La Jacquière. Byty spoza tego świata funkcjo-
nują w Rękopisie jako ważne pytanie o inny, nieracjonalny wymiar rzeczywisto-
ści lub próba zmierzenia się z mroczną głębią Niepoznawalnego. Charaktery-
styczna dla Potockiego postawa sceptyczna uwidacznia się najwyraźniej w jedna-
kowo ironicznym traktowaniu tak wiary w duchy, jak i zupełnego odrzucania ich 
istnienia. 

W kontekście Rosendorferowskiej historii o okradaniu jednostki z tego, co jest 
jej własne, co stanowi istotę jej odmienności od innych, Rękopis jawiłby się także 
jako synekdocha literatury, czyli „języka kradzionego”, już przeczytanego lub 
   

21 Rosset podkreśla, że Potocki „hołduje takiej wizji kultury, której siłą napędową jest imitacja 
i parodia, hołduje nie po to, by deprawować i sprowadzać na złą drogę, lecz by przedłużać trwanie 
tekstów, wypowiedzi, utworów w ich autonomicznym polu”. Zob. F. Rosset, Szkic do portretu, w: F. Rosset, 
D. Triaire, Z Warszawy do Saragossy…, s. 15). 

22 Rosendorfer mógł poznać tę legendę z przedmowy Rogera Caillois do niemieckiego wydania 
Rękopisu (tenże, Schicksal eines Mannes und eines Buches: Graf Jan Potocki und „Die Handschrift 
von Saragossa”, w: J. Potocki, Die Handschrift von Saragossa…, s. 851). 
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usłyszanego, cudzego słowa wypowiedzianego i powtórzonego nieskończenie 
wiele razy, najbardziej ułomnego i najdoskonalszego zarazem narzędzia komuni-
kacji. Powieść Potockiego, silnie intertekstualna i będąca jednocześnie źródłem 
wielorakich intertekstualnych nawiązań, żywi się właśnie tym słowem kradzio-
nym czy też pożyczonym, zaś jej główny narrator powoli niknie, rozczłonkowany 
na rozmaite głosy powieściowe. 

Innym wyraźnym miejscem wspólnym tekstów Potockiego i Rosendorfera jest 
występująca w obydwu postać Żyda Wiecznego Tułacza, nieustannie przemiesz-
czającego się z miejsca na miejsce świadka i uczestnika tego, co konstytuuje 
kulturę śródziemnomorską. Według legendy został on skazany na wieczną wę-
drówkę za popędzanie niosącego krzyż Jezusa. Historia ta aktualizuje odwieczny 
topos życia ludzkiego jako wędrówki, mówi jednak również o różnorodności 
i zmienności kultury. Żyd Wieczny Tułacz nosi wiele imion: Johannesa Butta-
deusa, Ahaswera, Kartafilosa23, mówi wieloma językami, bywa wszędzie. Jest 
człowiekiem przeklętym, ale także pamięcią, wiedzą i historią, jest czasem 
i trwaniem, inspiruje wreszcie od wieków rozmaite ujęcia artystyczne24. W Ręko-
pisie przyjmuje rolę nauczyciela, którego zadaniem jest ukazanie Alfonsowi 
ewolucyjnej historii religii, ich miejsc wspólnych, łączących egipski politeizm, 
judaizm i chrześcijaństwo. Tak szeroka perspektywa porównawcza neguje religie 
objawione, ukazując je jako wytwory społeczne, powiązane silnie z wcześniejszą 
tradycją i poddane historycznie określonym determinantom. Podkreślić jednak 
należy, że Wieczny Tułacz jest w Rękopisie częścią maskarady – to wynajęty 
aktor, wyuczony przez Kabalistę całości legendy, by rozszerzyć horyzonty świa-
topoglądowe wychowanego w ortodoksyjnym katolicyzmie Alfonsa. Do momen-
tu ujawnienia rzeczywistego sensu wędrówki kapitana gwardii walońskiej po 
bezdrożach gór Sierra Morena figura Ahaswera jest także ważnym elementem 
fantastyki Rękopisu – bliska obecność zmaterializowanej postaci legendarnej 
prowokuje u pewnego siebie Alfonsa szereg wątpliwości poznawczych. 

Legenda ta występuje w innym opracowaniu w Budowniczym ruin – obecność 
Wiecznego Tułacza jest przede wszystkim silnie zespolona z refleksją nad per-
cepcją czasu i przestrzeni. Ahaswer pojawia się w kilku różnych warstwach snu 
głównego bohatera w rozmaitych stanach, co wprowadza dodatkową niejedno-
znaczność w próbach rozstrzygania o statusie poszczególnych poziomów narracji. 
   

23 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2003, 
s. 1509. 

24 Pierwsze literackie opracowanie historii Żyda Wiecznego Tułacza zostało zamieszczone w 1237 
roku w kronice Flores Historiarum przez Rogera z Wandover, mnicha z klasztoru St. Albans. Kolejne 
wersje, poza kontynuacją wyżej wymienionej kroniki, pojawiły się dopiero w XVII wieku i z nich 
bezpośrednio mógł korzystać Potocki. Por. W. Piotrowski, Horyzonty światopoglądowe „Rękopisu 
znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego, Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993, s. 97–98. 
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Po raz pierwszy bohater spotyka się ze wzmianką o tajemniczym gościu, czwar-
tym partnerze do brydża, ze względu na którego radca budownictwa ruin wybrał 
statek rzeczny jako środek lokomocji. Żyd Wieczny Tułacz pojawia się także 
w bunkrze przeciwatomowym, gdzie postacie schroniły się, by przeżyć koniec 
świata, który zniszczył także czas pojmowany jako mierzalna wielkość fizyczna. 
Legendarna postać staje się więc probierzem mającym wykazywać istnienie cza-
su, co więcej – dawać rodzaj pewności co do trwania świata materialnego wobec 
utraty podstawowych punktów orientacyjnych. Śmierć Ahaswera, poprzedzona 
zatrzymaniem jego nieustannego ruchu, nie następuje jednak natychmiast po 
stwierdzeniu przez bohaterów, iż czas absolutny uległ rozpadowi, lecz później, 
gdy postępuje niszczenie całego schronu. Ta śmierć nie oznacza bynajmniej koń-
ca istnienia innych postaci. Bohaterowie zmuszeni są do ucieczki z bunkra 
w momencie jego katastrofy i przybywają zeń prosto do rezydencji kastrata Tori-
niego i jego siedmiu siostrzenic. Sceneria ta, jak już wspominałam, była wcze-
śniej częścią snu protagonisty podczas jego pobytu w „wiszącym cygarze”. Po-
stać Ahaswera pojawia się znów w ogrodzie księcia, znów żywa i znów porusza-
jąca się – tym razem na rowerze. Legenda wraca więc do swego utartego biegu, 
uzupełniona jednak o nowe znaczenia. 

Także w Rękopisie pojawia się sugestia końca życia Ahaswera: gdy w swej 
opowieści dochodzi on do momentu, w którym został skazany przez Jezusa na 
wieczną wędrówkę, opuszcza towarzystwo, mówiąc: „Jakieś dziwne uczucia 
przejmują moją duszę: miałżeby to być koniec moich cierpień? Żegnam was” 
(RS, s. 513). Wydaje się, że w planie fabularnym postać ta może być utożsa-
miana z figurami hommes-récits, ludzi-opowiadań, których obecność w fabule 
motywowana jest przede wszystkim wartością snutej przez nich narracji25. Wy-
pełniwszy swą rolę w nauczaniu Alfonsa, Żyd Wieczny Tułacz znika z kart 
powieści26. Jego odejście złośliwie komentuje Kabalista: „Od niejakiego czasu 
sam spostrzegam, że włóczęga znacznie się postarzał, ale przecież do śmierci 
go to nie doprowadzi, gdyż w takim razie cóż stałoby się z waszym podaniem” 
(RS, s. 513). Śmierć bohatera legendy, skazanego przez Jezusa na tułaczkę aż 
po kres trwania świata, wstrząsnęłaby podstawami chrześcijańskiego światopo-   

25 Tzvetan Todorov zwraca uwagę na charakterystyczną dla dzieł w rodzaju Odysei, Dekameronu, 
Księgi tysiąca i jednej nocy czy Rękopisu znalezionego w Saragossie konstrukcję bohaterów, których 
wizerunki psychologiczne zredukowane są do minimum, co stwarza możliwość uwypuklenia treści 
opowiadanych przez nich historii. Bohater znaczy tam tyle, co opowieść, którą przedstawia. Zob. 
tenże, Poétique de la prose, Paris: Éditions du Seuil, 1971, s. 78. 

26 Żyd Wieczny Tułacz znika także z wersji Rękopisu z 1810 roku – jego wątek zostaje całkowicie 
wyeliminowany. Redakcja ta jest w zdecydowanie mniejszym stopniu nasycona treściami wolno-
myślnymi oraz frywolną erotyką, co m.in. można tłumaczyć tak eksplorowaniem przez Potockiego 
nowych przestrzeni ideowych, jak i obawami przed zaostrzającą się cenzurą. Zob. F. Rosset, Nowa 
wiadomość o genezie…, s. 165–166. 
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glądu i podałaby w wątpliwość celowość wydarzeń zachodzących z woli Boga 
w całym uniwersum. 

Ciekawym wątkiem wydaje się charakterystyka Ahaswera w Budowniczym ru-
in: „Miał na sobie codzienne ubranie, zielone jak trawa, o subtelny odcień jaśniej-
sze od jego zielonej jak trawa twarzy” (BR, s. 294). Kolor ten, kojarzony z wio-
senną żywotnością sił natury, może jednak sugerować także stan chorobowy, 
immanentną „chorobę na nieśmiertelność”, nieusuwalne mdłości postaci niena-
widzącej swojego losu, ciągle poszukującej śmierci. Gdy Ahaswer umiera, jego 
ciało powraca do zwykłego koloru, jakby mdłości wywołane nadmiernym nasy-
ceniem życiem ustały: „Spojrzałem panu Ahaswerowi w twarz; zielony kolor 
prawie zupełnie z niego zniknął, wyglądał bardziej żywy niż za życia” (BR, 
s. 327). Związek koloru twarzy ze statusem ciała zostaje potwierdzony przez 
powrót tego zabarwienia na twarzy Wiecznego Tułacza, gdy pojawia się on znów 
w innym wymiarze rzeczywistości, w ogrodzie księcia kastrata, jadąc na rowerze, 
co zdaje się stanowić dowód na ponowne poddanie upływu czasu miarowemu 
tykaniu zegarów. Istotny wydaje się tu środek lokomocji, sugerujący niejako 
powszechne w drugiej połowie ubiegłego wieku odczucie „przyspieszenia” upły-
wu czasu, lecz może być również odwołaniem do symboliki koła, pojawiającej 
się na różnych poziomach narracji w Budowniczym ruin. 

W obydwu tych tekstach Żyd Wieczny Tułacz jest źródłem wiedzy i historii, 
jest wcieloną pamięcią i ciągle rozwijającą się narracją. Rosendorferowscy boha-
terowie uważają go za wręcz niezastąpionego w budowli stanowiącej zaledwie 
namiastkę dawnego świata kultury, w miejscu bez biblioteki, gdyż ta nie została 
ukończona na czas: „Możemy być zadowoleni, że mamy tu Ahaswera z jego 
historyjkami! Z rozrywkami jest u nas raczej krucho, w szczególności biorąc pod 
uwagę, że wszystkie książki mamy tylko namalowane na ścianie!” (BR, s. 295), 
mówi jedna z postaci. Odcięcie od ustabilizowanych w graficznej formie narracji 
otwiera bohaterów na mnożące się nieustannie historie, opowiadane za każdym 
razem inaczej. Co jednak znaczące, żadna z narracji Wiecznego Tułacza nie zo-
staje bezpośrednio przytoczona. W powieści Potockiego Ahaswer odchodzi, nim 
ukończy swoją własną historię, będącą jednocześnie pryzmatem skupiającym 
problemy religioznawcze; w Budowniczym ruin umiera, nie dokończywszy ostat-
niej opowieści, którą relacjonuje później inny bohater. Odejście Wiecznego Tuła-
cza wiąże się więc zawsze z przerwaniem prowadzonej narracji, co czyni z niego 
niemalże synekdochę procesu opowiadania. 

Podobnie jak Potocki po wielokroć korzysta z motywu lustrzanego podwojenia 
postaci czy też układów trójkowych, parokrotnie powracając do wątku mężczy-
zny w związku miłosnym z dwiema kobietami (tylko jedna spośród bohaterek 
Rękopisu, Rebeka, ma poślubić Dioskurów), Rosendorfer tworzy jeszcze jedną 
sylwetkę nieśmiertelnego, należącego do tego samego towarzystwa protagonisty, 



MARIA JANOSZKA: Rękopis znaleziony w Budowniczym ruin…     195 

co starszy radca budownictwa ruin i Żyd Wieczny Tułacz – to don Emanuele da 
Ceneda, ochrzczony Żyd i ksiądz katolicki, który podczas karnawału 1774 roku 
w Wenecji poznaje miłość swego życia, Stellidaurę. Ginie ona w tajemniczych 
okolicznościach, a don Emanuele skazany zostaje na życie w obliczu tajemnicy 
(nic bowiem o ukochanej nie wie) i w ciągłym bólu po stracie, które nie pozwala-
ją mu umrzeć. Każdej nowo poznanej osobie przedstawia od początku swą opo-
wieść. Ta historia tragicznej miłości, która nie znajduje ukojenia w śmierci, oraz 
ciągłego stawiania pytań i ponawiania narracji w nadziei na odnalezienie jakiego-
kolwiek śladu jako jedna z niewielu w Budowniczym ruin niemalże pozbawiona 
jest akcentów ironicznych. Rozwiązanie zagadki możliwe jest dzięki przenikaniu 
się różnych poziomów snu i rozgrywających się w nim opowieści. Łącznikiem 
między fabułami staje się główny bohater, który wysłuchuje najpierw don Ema-
nuela, później zaś Renaty, neapolitańskiej siostrzenicy kastrata, by ostatecznie 
doprowadzić do ich spotkania, choć początkowo obydwoje powiązani byli z in-
nymi warstwami snu: 

– To jest coś więcej niż historia, to jest wiadomość dla pana, wiadomość o… – przechyli-
łem się do jego [don Emanuela – M.J.] ucha i szepnąłem mu imię, które, tak czy inaczej, ży-
cie jego zaczarowało. 

W milczeniu, tylko gestem poprosił ją, żeby usiadła obok niego. Nie można było nie zau-
ważyć, że starszemu panu serce podeszło do gardła. Łyżeczka w jego ręce zadzwoniła o spo-
dek, ale on tego nie dostrzegł. Renata rozpoczęła swoją opowieść (BR, s. 415–416). 

Zespolenie różnych poziomów snu i skonfrontowanie dwóch narratorów, don 
Emanuela i Renaty, jest nową opowieścią, choć już nieprzytoczoną, problematy-
zującą – jak wszystko, co zawiera Budowniczy ruin – status opowieści, zawłasz-
czającej wszystkie chyba wymiary ludzkiej egzystencji, będącej być może abso-
lutnie podstawowym sposobem bycia w świecie. Znaczenie wysłuchiwanych 
historii jest nie do przecenienia – nie tylko pozwalają one doświadczyć rozkoszy 
słuchania, lecz mogą być także wypełnione treścią tak ważną, że staną się punk-
tem zwrotnym czyjejś egzystencji. Opowieści mogą nosić miano to „historyjek”, 
to „wiadomości”, jednak nigdy nie są wolne od istotnego jednostkowego sensu. 

Nieusuwalnym horyzontem utworów tak Potockiego, jak Rosendorfera jest ich 
czytelnik, zapraszany do często ironicznej gry kontekstami kulturowymi rzeczy-
wistości, do której przynależy. To doznanie, jakie wpatrujący się w rysunek 
otworków bohater Budowniczego ruin określa mianem déjà vu27, dla czytelnika 
staje się niejednokrotnie Barthesowskim déjà lu, już-przeczytanym, rozpozna-
   

27 „I w tej chwili uświadomiłem sobie, że tę sekundę niegdyś już przeżyłem – zamknąłem oczy. 
Czy działo się to w jakimś poprzednim życiu? Czy w moim obecnym? A może było to jakieś proroc-
two? Zjawisko to nosi nazwę déjà vu, jest to rodzaj psychologicznej, głęboko intymnej fatamorgany – 
rozmyślałem o tym z napięciem…” (BR, s. 15). 
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walnym mimo nowej postaci. U Rosendorfera to przede wszystkim czytelnik 
utrzymywany jest w stanie niepewności co do statusu wydarzeń, jakie mu się 
opowiada. Sama niedookreśloność rzeczywistości przedstawionej w utworze, 
która posiada jedynie dwa „stałe” punkty zaczepienia pojawiające się w opowie-
ści ramowej (Lourdes, do którego zdąża sześćset zakonnic jadących tym samym 
pociągiem co protagonista, i zdjęcia z olimpiady z 1968 roku pokazywane przez 
Einsteinka w jednym z jego interesów), prowadzi w stronę fikcyjnej eksploracji 
miejsc mitycznych, odbywającej się w nieustannym dialogu i z samymi tymi 
mitami, i z czytelnikiem. 

Swoistym rodzajem tego dialogu jest silne nasycenie obydwu tekstów refleksją 
metaliteracką, pozostawienie przez obydwu pisarzy wyraźnych śladów głębokiej 
samoświadomości twórczej oraz afirmatywnego podejścia do roli opowieści czy 
też tekstu w kulturze. Najczęściej cytowanym przykładem z Rękopisu jest metali-
teracka wypowiedź geometry Velasqueza – zagubiony w gąszczu wyrastającej 
jedna z drugiej narracji naczelnika Cyganów postuluje on, by spisywać je w ko-
lumnach. To człowiek symboli matematycznych, systematyk wielbiący logikę 
i uporządkowanie, który staje się jednocześnie ironicznym demaskatorem autor-
skiego zamysłu narracyjnego. Jednakże wśród symboli matematycznych znajduje 
się również znak odsyłający do nieskończoności. Mimo że opowieść ramowa 
znajduje swój szczęśliwy finał (choć często uznawany za dość przyziemny 
w porównaniu z rozmachem kunsztownej konstrukcji utworu), wszystkie narracje 
Rękopisu przekraczają granice kart powieści, poddając się wielorakim interpreta-
cjom. Narracje gromadzone przez Rękopis tworzą prawdziwą olla podridę28, 
tradycyjną potrawę hiszpańską z różnych gatunków mięsa, o której przyrządzaniu 
informuje zresztą Potocki na kartach powieści parokrotnie, stąd też wydaje się 
ona niezwykle nośną metaforą dla ujęcia istoty jego dzieła. Swoisty udział 
w refleksji nad miejscem opowieści w strukturze świata ma również symboliczna 
wędrówka Alfonsa w koło po bezdrożach gór Sierra Morena. 

Autotematyczne komentarze stanowią także żywą tkankę Budowniczego ruin. 
Z siedmiu siostrzenic księcia kastrata, ożywiających wzorzec Dekameronu, nie-
malże każda, rozpoczynając swoje opowiadanie, wygłasza ciekawą refleksję nad 
naturą opowieści, ich genezą czy statusem w kulturze. Ta ostatnia jest utkana 
z takich właśnie tekstów, tworzących nieskończony Tekst, który jednak nieustan-
nie przeobraża się w procesie lektury. Lekturze tej odpowiada figura koła, przy-
wołana przez Rosendorfera w rozwiązaniu tajemnicy będącej osnową fabuły 
powieści. Główny bohater odkrywa wreszcie, jaki to napis wykuty był na cokole 
figury zasmuconego geniusza: 
   

28 F. Rosset, „Rękopis znaleziony w Saragossie” – protokół intertekstualny, w: F. Rosset, D. Triai-
re, Z Warszawy do Saragossy…, s. 276–277. 
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S A T O R  
A R E P O  
T E N E T  
O P E R A  
R O T A S  

To starożytny kwadrat magiczny, którego litery, czytane od prawej do lewej, od 
góry do dołu i w kierunkach przeciwnych, tworzą zawsze te same słowa. Multi-
plikacja sposobów lektury wskazuje na jej nieskończoność, na niemalże magiczną 
moc znaków odnawiania się i produkowania coraz to nowych sensów. To symbol 
literatury i kultury, ale także nieustającego wysiłku poznawczego człowieka, 
skazanego na konieczność ciągłego interpretowania. 

Trzeba jednak nadmienić, że Rosendorfera filozofia kultury nie wyczerpuje się 
jedynie w wykorzystaniu nośnej metafory kolistości czasu i długiego trwania 
osiągnięć ludzkiego ducha czy umysłu. Napis ten nie został nigdy umieszczony 
na cokole, gdyż podniszczona sylwetka geniusza jest dziełem samego budowni-
czego ruin, który nadał jej taką właśnie postać. Przedmiot nowy otrzymał więc 
„fabrycznie” wbudowane cechy ruiny, stał się repliką, falsyfikatem i jednocześnie 
podwójnie zakodowanym przekazem, odsyłającym do swego suponowanego 
pierwowzoru (by coś było ruiną, musi najpierw mieć postać bardziej doskonałą) 
i samego aktu kreacji, który nie jest niszczeniem, lecz „niewykańczaniem”. 

„»Z nicości tworzy Bóg, my tworzymy z ruin!« Ten cytat z tragedii Grabbego 
Don Juan i Faust mógłby posłużyć za motto pierwszej powieści Rosendorfera 
Budowniczy ruin”, pisze krytyk Bruno Weder29. Być może inny rodzaj twórczości 
nie jest i nigdy nie był nam dany, zaś cała tajemnica kreowania nowych dzieł 
sprowadza się do konstruowania dialogu słów, tekstów, obrazów czy figur z in-
nymi słowami, tekstami, obrazami i figurami. Dialog ten rozpoczyna się zawsze 
od pełnej zaciekawienia lektury. Zarówno Rękopis znaleziony w Saragossie, jak 
i Budowniczy ruin należą do tych opowieści, które przeglądając się w sobie na-
wzajem, zapraszają do poszukiwania innych luster w intertekstualnym świecie 
dzieł ludzkiej inwencji. 

 
T H E  M A N U S C R I P T  F O U N D  I N  T H E  A R C H I T E C T  O F  R U I N S .   

S O M E  R E M A R K S  A B O U T  I N T E R T E X T U A L  R E L A T I O N S  B E T W E E N   
J A N  P O T O C K I ’ S  A N D  H E R B E R T  R O S E N D O R F E R ’ S  N O V E L S  

The author considers The Manuscript Found in Saragossa as inspiration for Rosendorfer’s, a German 
writer, debut novel. The Manuscript appears there as a significant motive in a vampire story but there 
are many other analogies like the vertical structure of stories within stories which resembles a laby-
rinth, the plot drifting from reality to dream, as well as protagonists setting off for an educational    

29 Cyt. za: A. Warakomska, Prawda wyższej instancji…, s. 170. 
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journey and facing several epistemological problems. Some characters double, too, like the Wander-
ing Jew who implies the problematic of history and knowledge but also of perception of time and 
space. Both novels emphasize the significance of narration and both explore varied context of Medi-
terranean culture. 

Maria Janoszka – doktorantka w Zakładzie Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu w Instytu-
cie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się twórczością 
Jana Potockiego, w szczególności Rękopisem znalezionym w Saragossie i jego obecnością w literatu-
rze XX i XXI pierwszego wieku. 



N I K O L A J  J E Ž  
 

 

U n i w e r s y t e t  w  L u b l a n i e  
S ł o w e n i a  

RE M I N I S C E N C J E  Z  M IŁO S Z A   
W  N O W S Z E J  L I T E R A T U R Z E  SŁO W EŃS K I E J  

 

MIŁOSZ ZAISTNIAŁ W SŁOWEŃSKIEJ ŚWIADOMOŚCI LITERACKIEJ W SPOSÓB SZCZE- 
gólny. Jego refleksja i słowo poetyckie podążały bowiem do Słowenii dwoma 
ścieżkami – z Polski i z Zachodu. Bez wątpienia pierwszy kontakt z jego twór-
czością dokonał się w kontekście słoweńskiego zainteresowania polską poezją 
w latach 50. minionego stulecia, druga fala fascynacji nastąpiła w latach 80., zaś 
percepcja myśli Miłosza i jego osobowości w latach 90., charakterystyczna 
zwłaszcza dla średniego pokolenia słoweńskich poetów, aktualizowała się i wy-
wodziła z recepcji oraz roli, jaką Miłosz odgrywał na amerykańskiej scenie lite-
rackiej. Wydaje się zatem, że nie zawsze Miłosz identyfikowany był w Słowenii 
jako poeta polski. 

1 .  

Do słoweńskiej literatury przekładowej pierwszy wprowadził Miłosza poeta 
i tłumacz Lojze Krakar1, który po rocznym pobycie studyjnym w Polsce wrócił 
do kraju z przygotowanym wyborem reprezentatywnych utworów dwudziesto-
wiecznej poezji polskiej2. Zamysł antologii powstał wprawdzie przy współudziale 
dwóch polskich krytyków, eseistów i tłumaczy: Ryszarda Matuszewskiego 
i Zygmunta Stoberskiego, jednak sądzić można, że przy wyborze tekstów naj-
ważniejszą rolę odegrał tłumacz. Współpraca polskich krytyków gwarantowała 
przede wszystkim, że wybrani autorzy reprezentują najważniejsze zjawiska 
w polskiej poezji XX wieku, a nie mniejsze znaczenie miał fakt, że Matuszewski 
jako uznany krytyk literacki był też znawcą poezji Miłosza. Do antologii włączono 
   

1 Lojze Krakar (1926–1995), poeta, tłumacz, eseista, redaktor. Na Uniwersytecie w Lublanie skoń-
czył studia slawistyczne, tłumaczył teksty z niemieckiego, polskiego, serbsko-chorwackiego.  

2 L. Krakar, Poljska lirika dvajsetega stoletja: Antologija, Ljubljana: Državna Založba Slovenije, 1963.  
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trzy wiersze z pierwszego powojennego tomiku Miłosza Ocalenie (1945). Wyda-
je się, że ich motywy i tematyka współbrzmiały ze słoweńskim stanem ducha pod 
koniec lat 50., dałoby się też znaleźć paralele z oryginalną twórczością słoweń-
skiego tłumacza. Wiersze Campo di Fiori, W kawiarni i W Warszawie wywołały 
rozmaite reakcje polskiej krytyki i długo jeszcze oddziaływały na odbiorców3. 
Miłosz, z pozycji poety dotkniętego apokaliptycznym doświadczeniem, rozważa 
w nich problem pamięci, zapominania, systemu wartości społecznych oraz rolę 
poezji. Zauważmy, że były to także tematy aktualne dla słoweńskiej twórczości 
poetyckiej końca lat 50. 

W chwili, kiedy wiersze Miłosza zostały po raz pierwszy opublikowane 
w Słowenii, sam poeta dokonał dramatycznego życiowego wyboru, który znaczą-
co wpłynął na kształt jego twórczości, a w Polsce doprowadził do jej stygmatyza-
cji. Mimo iż w Słowenii pojedynczy zainteresowani czytelnicy w latach 60. i 70. 
śledzili emigracyjną twórczość Miłosza, nie ukazywały się wówczas nowe prze-
kłady jego utworów. Zatem rozwój poetycki Miłosza, jaki nastąpił po tomiku 
Ocalenie, był dla ogółu Słoweńców terra incognita, podobnie jak ciągłość jego 
poetyckich poszukiwań, w których wyrażał się dystans poety do powojennej 
rzeczywistości społecznej i prądów ówczesnej poezji, tak dobrze uwidoczniony 
zwłaszcza w obu „traktatach”: moralnym i poetyckim (Traktat moralny, 1948; 
Traktat poetycki, 1957), powstałych po cyklach Świat i Głosy biednych ludzi. 

Być może późniejsze wariantywne przekłady wierszy Miłosza na język słoweń-
ski i towarzyszące im translatorskie polemiki były konsekwencją faktu, że twór-
czość poetycka polskiego pisarza z lat 60. i 70., a zatem od tomiku Król Popiel 
i inne wiersze (1962), poprzez zbiory: Gucio zaczarowany (1965), Miasto bez 
imienia (1969), aż do tomu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada (1974) oraz 
Hymnu o Perle (1982) nie była w słoweńskiej przestrzeni literackiej obecna 
w nowych przekładach4. Jest zarazem zrozumiałe, że noblistę z roku 1980 należa-
ło przedstawić słoweńskiemu czytelnikowi w sposób pełniejszy, z uwzględnie-
niem diachronicznej perspektywy. Zadbali o to redaktor serii wydawniczej „No-
bliści” – Janko Moder i tłumaczka Katarina Šalamun Biedrzycka, dzięki którym 
w roku 1981 ukazała się Dolina Issy, Ziemia Ulro i piętnaście wierszy wybranych 
z kilku tomików, poczynając od Trzech zim (1936), a na Czarodziejskiej górze 
z lat 70. kończąc. Proza autobiograficzna i eseistyka miały – obok wyboru wier-
szy z liczącej ponad pół wieku twórczości poetyckiej – zaprezentować sylwetkę 
   

3 Przekład wiersza W Warszawie, drukowany w czasopiśmie „Naša sodobnost” w 1959 r., jest 
pierwszym tekstem Miłosza w języku słoweńskim.  

4 Względnie całościowa bibliografia słoweńskich przekładów twórczości Miłosza znajduje się 
w dodatku do antologii Zvonowi pozimi. Zob. C. Miłosz, Zvonovi pozimi: Izbrane pesmi, izbrala in 
uredila Klemen Pisk in Jana Unuk, prev. J. Unuk, K. Pisk, K. Šalamun-Bierzycka, , Ljubljana: Štu-
dentska založba, 2008.  
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duchową poety i dynamikę jego wewnętrznego rozwoju. Zamysł prezentacji 
okazał się trafny, a stosunkowo liczne głosy krytyki w dziennikach i pismach 
literackich przybliżyły postać poety słoweńskim czytelnikom. 

W następnym dziesięcioleciu dość systematycznie w słoweńskich periodykach 
literackich publikowano zarówno starsze, jak i aktualne wiersze oraz eseje Miło-
sza. Wydaje się, że Miłosz, jako poeta i myśliciel, stał się w Słowenii pociągającą 
niewiadomą, a w pewnym stopniu także problemem translatorskim. W tym czasie 
pojawiają się nowe warianty tłumaczeń poszczególnych wierszy polskiego twór-
cy oraz nowy, pełniejszy wybór jego poezji. Tom Somrak in svit (Zmierzch i świt) 
z 1987 roku, zredagowany przez Tonego Pretnara i w dużej części przez niego 
przetłumaczony, to przegląd kolejnych etapów rozwoju poety od początku do 
końca lat 70., przy czym najwięcej wierszy pochodzi z pierwszych dwóch powo-
jennych tomików: Ocalenia i Światła dziennego, nieco mniej utworów lub frag-
mentów większych całości wybrano z późniejszych tomików, do Kronik z roku 
1987 włącznie. 

W ujęciu słoweńskiej publicystyki literackiej, komentującej przekłady Miłosza 
do końca lat 80., wizerunek poety i jego twórczość liryczna wyrastają z gleby 
apokaliptycznego katastrofizmu i poetyckiego modernizmu, a system etyczny 
zakotwiczony jest w „humanistycznych poglądach” autora. Zgodnie z atmosferą 
słoweńskiej liryki początku lat 60., poezję Miłosza odczytywano w kontekście 
szerszej wizji podmiotu w obliczu zagrożenia. Dystans i autoironię zaś rozumiano 
jako indywidualną reakcję, wyraz osobistego doświadczenia i życiowej orientacji, 
które krystalizują się jako moralne przesłanie świadka. Świadkiem jest poeta, 
który buntuje się przeciwko historii, doświadcza jej, a odpowiadając na jej we-
zwanie, diagnozuje zarazem swoją wierność jej prawom. Zwłaszcza w tym 
aspekcie poezja Miłosza współbrzmiała z ówczesną poezją słoweńską. Intereso-
wano się wtedy głównie uogólnionym jednostkowym doświadczeniem historycz-
nym, jakie przekazywał Miłosz poprzez podmiot liryczny swoich wierszy, 
w cieniu pozostawała natomiast jego indywidualna poetyka, wywodząca się 
z konkretu oraz stwarzająca osobisty dystans do rzeczywistości i konwencji za 
pomocą ironii i autoironii. W mniejszym stopniu uświadamiano sobie poetyckie 
innowacje, dzięki którym Miłosz w drugiej połowie lat 50. odnawiał język poetyc-
ki, polemizując z tradycją przedwojennej awangardy i symbolizmu, jak też ze 
stoicyzmem Staffa i przesłaniem skamandrytów. Jego odejście od zagadnień 
poetyki w stronę stylizacji i dykcji „poetyckiego traktatu” było znakiem świado-
mego odrzucenia tzw. „metafizyki formy”, której hołdowała retoryka awangardy 
(Prywatne obowiązki)5. Jego myśl, by „mowa poetycka była jak najprostsza” 
i zbliżona do codziennego języka, jest bardzo konkretna, język poetycki ma słu-
   

5 Cytaty z wierszy Miłosza, jeśli nie zaznaczono inaczej, podaję za: C. Miłosz, Wiersze wszystkie, 
Kraków: Znak, 2011.  
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żyć porozumieniu, „nie narażając nikogo, ani autora, ani czytelnika, na męki 
wyższego rzędu”, nawet jeśli sądy przekroczą granicę publicystyki (Ars poetica?). 

Dziesięć lat później zaczyna się nowy okres w przyswajaniu przez język sło-
weński twórczości Miłosza. Nadal publikuje się przekłady jego nowszej twórczo-
ści poetyckiej i eseistycznej, często z obszernymi opracowaniami, w których 
tłumacze, rozmyślając o naturze języka poety, jego stosunku do rzeczywistości 
i historii, próbują przybliżyć Miłosza słoweńskiemu czytelnikowi6. Noblista jest 
w tym czasie prezentowany w pełniejszy sposób, jako jeden ze współczesnych 
twórców, którzy poprzez poezję nieustająco nawiązują dialog z rzeczywistością. 
Dłuższy esej poświęcił mu między innymi poeta Primož Čučnik, w oczach które-
go Miłosz przyjął „niepoetycką” postawę cynicznego obserwatora, który oskarża, 
choć sam nie jest bez winy, bowiem przez brak zaangażowania skazuje się na 
„amoralność”. Čučnik reprezentuje młodsze pokolenie poetów, które Miłosza 
odbiera inaczej niż pierwsza generacja tłumaczy i wcześniejsze pokolenia poetyc-
kie. Pokolenie to rolę poety widziało przede wszystkim w „intelektualnym buncie 
poezji przeciwko światu i zarazem buncie przeciwko poezji, która sama nie ma 
i nie chce mieć nic wspólnego ze światem”7. 

Do ukształtowania pełniejszego wizerunku poety w Słowenii przyczyniły się 
zwłaszcza przekłady prozy, w tym także prozy poetyckiej i esejów Miłosza, które 
ukazywały się tu od lat dziewięćdziesiątych (Życie na wyspach, 1997; Piesek 
przydrożny, 2001; Zdobycie władzy, 2003; Świadectwo poezji, 2006). Ostatecz-
nym zaś jego dopełnieniem stał się obszerny wybór poezji pod tytułem Zvonovi 
pozimi (Dzwony w zimie, 2008), który zebrał wszystkie dotychczasowe przekłady, 
uzupełniając je o nowe tłumaczenia wierszy z niemal wszystkich tomików poety 
(łącznie z wierszami rozproszonymi z lat 50. i 60.). Przemyślany i ambitny wybór 
dokonany przez Janę Unuk, jedną z tłumaczek Miłosza, miał na celu nakreślenie 
portretu poety w całej różnorodności jego osobowości i twórczego rozwoju, ak-
centując wszakże specyficzne wymiary jego dzieła, przejawiające się w stosunku 
do rzeczywistości oraz zasadniczych kwestii dotykających zagadnień bytu i poet-
yki. Wyrazistsza obecność utworów Miłosza w słoweńskiej przestrzeni kultural-
nej sprawiła, że żywsze były też reakcje krytyki. Wybór esejów i fragmentów 
dłuższych tekstów o charakterze eseistyczno-refleksyjnym (Zniewolony umysł, 
Rodzinna Europa), który ukazał się w słoweńskim przekładzie pod tytułem 
Življenje na otokih (Życie na wyspach, 1997), uzupełnił obraz poety, przedstawia-
jąc najistotniejsze tematy, jakie podejmował on od czasów okupacji do wydania 
   

6 Np. C. Miłosz, Pesmi in eseji, prev. P. Čučnik, A. Będkowska Kopczyk, „Literatura” 1999, r. 11, 
nr 91–92, s. 71–116.  

7 Oryg.: „In tako je »intelektualni« upor poezije proti svetu obenem upor poezije, ki sama nima in 
noče imeti ničesar več skupnega s svetom”. P. Čučnik, S poezijo proti svetu, w: C. Miłosz, Pesmi in 
eseji…, s. 127. 
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eseju Życie na wyspach. Precyzyjnie przemyślany wybór, poczynając od powsta-
łego w okresie międzywojennym eseju Doživljanje vojne (Przeżycie wojenne), 
poprzez rozdział Ketman ze Zniewolonego umysłu do Pieska przydrożnego przed-
stawił nie tylko bogactwo tematów eseistyki Miłosza (rodzinna Litwa, polityka, 
filozofia, religia, zagadnienia poetyki), naświetlił także myśl poety zmagającego 
się z niezmiennymi i fundamentalnymi zagadnieniami czasu i przestrzeni. 

Wybór esejów uzupełnił istniejące w syntetycznym obrazie twórczości Miłosza 
luki, zwłaszcza dotyczące postrzegania przez poetę społecznej problematyki lat 
50., konfrontując „widzenie (ogląd?) i obserwację” rzeczywistości z amerykań-
skim okresem lat 70. i 80., kiedy jego eseistyka i poezja przeplatały się z refleksją 
natury filozoficznej, religijnej i teoretyczno-literackiej. 

2 .  

Ciekawą kwestią, wymagającą dalszych badań, jest zjawisko odwoływania się 
do tekstów poetyckich Miłosza przez słoweńskich poetów, co szczególnie wyraź-
nie daje się zaobserwować w latach 90.8. Reminiscencje te konkretyzują się 
w rozmaity sposób, przybierając postać motta, cytatu lub aluzji, w której fraza 
zyskuje rozszerzoną konotację i kontekst filozoficzny, określony w ramach „wi-
dzenia” Miłosza. Kilka najwyraźniejszych przykładów znaleźć można w tomi-
kach Uroša Zupana9 i debiutanckim tomiku Primoža Čučnika10. 

Uroš Zupan, poeta średniego pokolenia, w swoim drugim tomiku zatytułowa-
nym Reka (Rzeka, 1993) na eksponowanym miejscu umieszcza jako motto cytat 
z wiersza Miłosza Czytając japońskiego poetę Issa (Hymn o Perle, 1982): 

Widzieć i nie mówić: 
tak się zapomina. 
Co jest wymówione wzmacnia się. 
Co nie jest wymówione zmierza do nieistnienia. 

Cytatem (w wersji angielskiej) Zupan tematycznie nawiązuje do refleksji Miło-
sza o języku będącym narzędziem ludzkiej pamięci: 

Nie zapominaj: 
chodzimy nad piekłem 
oglądając kwiaty. 

   
8 N. Barbič, Intertekstualnost in intermedialnost v poeziji Uroša Zupana, Ljubljana: diplomsko de-

lo: Oddelek za primerjalno književnost, Oddelek za slovenistiko [tiskopis], 2010. 
9 U. Zupan (ur. 1963), debiutował tomem Sutre (1991). Zob. tenże, Sutre, Ljubljana: Aleph, 1991; 

tenże, Reka, Ljubljana: Državna Založba Slovenije, 1993; tenże, Nafta, Ljubljana: Cankarjeva za-
ložba, 2002; tenże, Jesensko listje, Ljubljana: LUD Literatura, 2006. 

10 P. Čučnik (ur. 1971). Zob. tenże, Dve zimi, Ljubljana: Aleph, 1999.  
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Problem fenomenu języka poetyckiego rozumianego jako droga do samopo-
znania jest centralnym wątkiem tomiku Zupana, stąd też wybór na jego motto 
fragmentu wiersza Miłosza wskazuje na istotne pole znaczeniowo-konotacyjne, 
które należy odczytywać w kontekście refleksji Miłosza o pamięci i trwaniu 
w języku, zapisanej w Hymnie o Perle u schyłku lat 70. Intuicję tę potwierdza 
także kolejny tomik Zupana Odpiranje delte (Otwieranie delty, 1995), w którym 
znaleźć można więcej odniesień do wspomnianego tomiku Miłosza, a także jego 
wcześniejszych wierszy. W pierwszych tomikach słoweńskiego poety motyw 
ludzkiej pamięci jest w gruncie rzeczy najbardziej wyeksponowany. Uwzględnia-
jąc poetycką biografię Zupana, można by zatem wysnuć wniosek, że poznawał on 
twórczość Miłosza w kontekście poezji amerykańskiej i amerykańskiej recepcji 
polskiego noblisty. Cytat umieszczony we wstępie do wiersza Avtobiografija 
(Autobiografia, tomik Odpiranje delte, 1995), wzięty z wiersza Dzwony w zimie, 
także podany jest w angielskiej wersji językowej. 

Zacytowany fragment ma niemal kluczowe znaczenie dla stawianych przez po-
etę pytań na temat czasu i istnienia, cytat aktualizuje bowiem pojęcie apokatasta-
zy jako wizji powrotu poety do stanu pierwotnej doskonałości i bezgrzeszności, 
w którym nie będzie już wymiaru czasu. Sentencja Miłosza w tym wierszu jest 
istotnym ogniwem w ciągu pytań poety o samego siebie i własną rzeczywistość, 
która nie zna swojej tożsamości. 

Należę jednak do tych, którzy wierzą w apokatastasis. 
Słowo to przyobiecuje ruch odwrotny, 
Nie ten co zastygł w katastasis, 
I pojawia się w Aktach Apostolskich, 3, 21. 

Znaczy: przywrócenie. Tak wierzyli święty Grzegorz z Nyssy 
Johannes Scotus Erigena, Ruysbroeck i William Blake. 

Każda rzecz ma więc dla mnie podwójne trwanie. 
I w czasie i kiedy czasu już nie będzie. 
(Dzwony w zimie) 

Z kolei w tomiku Nafta (Olej, 2002) w wierszu Zmedena pesem s petnajstletno 
zamudo (Nieuporządkowany wiersz z piętnastoletnim opóźnieniem) nazwisko 
Miłosza pojawia się w towarzystwie twórców środkowoeuropejskich (Kafki, 
Celana, Rilkego, Kiša, Hrabala, Kocbeka), wybranych ze względu na ich życiowe 
sytuacje, modelujące charakterystyczną dla nich tematykę, czy też ze względu na 
ich losy: 

Kocbek huśta się pomiędzy ekstaza a polityką. 
Pierwsza podnosi go, druga przydeptuje. 
Miłosz już jest poza mapą, 
śni gołębie i morską mgłę, 



NIKOLAJ JEŽ: Reminiscencje z Miłosza w nowszej literaturze słoweńskiej     205 

po uszy utkwiony w Kalifornii, mózgiem ponad doliną Issy. 
Nic zaskakującego. Żadnej fantastyki. 
Ten gatunek podporządkowała sobie rzeczywistość11. 

W tym samym tomiku w kluczowym miejscu wiersza Naomi, Linda, Tatjana, 
Cindy pojawia się cytat z wiersza Miłosza Przez galerię luster (cykl Osobny 
zeszyt, 1980): „I gorzko jest śpiewać chwałę umysłu, Cézanne” (Hymn o perle). 

Gorzko jest śpiewać chwałę umysłu. Są rzeczy i zdarzenia, 
których żadna sztuka nie może zastąpić, 
i one tylko się mnożą12. 

Specjalne znaczenie tego cytatu autor podkreśla najpierw graficznym jego wy-
odrębnieniem i ukierunkowaniem na jego źródłowy kontekst w Hymnie o Perle. 
W podejmowanych przez poetę próbach sprawdzania możliwości poetyckiego 
słowa, cytat ów uświadamiał i zarazem akceptował wieczną gorycz doświadcza-
nia nieosiągalnej istoty rzeczywistości. 

W kolejnym tomiku Jesensko listje (Jesienne liście, 2006) Zupan w wierszu 
o tym samym tytule explicite nawiązuje do osoby Miłosza, po czym do zasadni-
czego tekstu ponownie wprowadza wersy Hymnu o Perle: 

Śmiech 
przedłuża życie. Kilka dni temu w San Francisco Chronicle 
przeczytałem, że umarł Miłosz. Nie było mi do śmiechu. Stary profesor, 
którego pragnąłem poznać. Sterczące, nastroszone brwi potężnego 
rozumu i wzrok, docierający do jasności i głębi. Długie lata 
mieszkał na Czarodziejskiej Górze. Piekielne upały października, chłodny lipiec 
oraz drzewa kwitnące w lutym. Nie wybrałem Kalifornii. 
Była mi dana. Jak wszystko inne, w snach. Nić, snuta 
przez umysł. Dni wspomnień i wyjazdów. Piętrzące się wczesnojesienne 
świtało w otwartych tomach poezji. Nigdy nie czytałem ich 
inaczej. Muzyka, która mówi, że poza tym światem istnieje jeszcze jeden świat 
i za nim jeszcze jeden świat i tak w nieskończoność13. 

   
11 Oryg.: „Kocbek se guga med ekstazo in politiko. / Prva ga dviguje, druga tepta. / Miłosz je že 

izven zemljevida, / sanja galebe in morsko meglo, / do vratu je zabit v Kalifornijo, možgane ima nad 
dolino Isse. / Nič presenetljivega. Nobene fantastike. / Ta žanr si je podredila resničnost”. U. Zupan, 
Nafta…, s. 28. 

12 Oryg.: „Grenko je peti slavo umu. So stvari in dogodki, / ki jih nobena umetnost ne more nado-
mestiti, / in ti se samo še množijo”. Tamże, s. 51. 

13 Oryg.: „Smeh / podaljšuje življenje. Pred nekaj dnevi sem v San Francisco / Chroniclu bral, da je 
umrl Miłosz. Ni mi bilo do smeha. Stari profesor, / ki sem ga želel spoznati. Štrleče, nasršene obrvi 
velike / pameti in pogled, ki naj bi mu bile dostopne jasnost in globine. Leta / dolgo je živel na Čarob-
ni gori. Pasje vroči oktobri, hladni juliji / in drevje, ki cveti v februarju. Nisem izbral Kalifornije. / 
Bila mi je dana. Kot tudi vse drugi, v sanjah. Niti, ki jih vleče / um. Dnevi za spomine in odhode. 
Nakopičena zgodnjejesenska / svetloba v odprtih knjigah poezije. Nikoli jih nisem bral / drugače. 
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Odwołania do przeżyć Miłosza niczym do własnych emocji widoczne są w dal-
szym ciągu „poematu” Zupana, w którym zapisuje on bieg myśli i równolegle 
zmieniające się sytuacje egzystencjalne oraz związane z nimi obrazy: „Ponowny 
spacer przez Galerię luster” („Ponoven sprehod skozi Galerijo ogledal”). Poetyc-
ka wypowiedź przeplata się tu z podmiotem lirycznym cyklu wierszy Miłosza 
Osobny zeszyt, jakby chodziło o utożsamienie podmiotów we wspólnym dozna-
waniu czasu i przestrzeni. 

Do poezji Miłosza w wyodrębnionych motywach nawiązuje poeta młodszej ge-
neracji – Primož Čučnik – który z poezją polskiego twórcy obcował w oryginale. 
Już sam tytuł debiutu Čučnika Dve zimi (Dwie zimy, 1999) jest oczywistą aluzją 
do tomiku Miłosza z roku 1936, zaś mottem zbiorku jest cytat ze znanego wiersza 
Miłość (Ocalenie, 1945): 

To nic, że czasem nie wie czemu służyć: 
Nie ten najlepiej służy, kto rozumie. 

Sentencja z wiersza Miłosza przybiera tu kształt monologicznie rozwijanego 
wątku – próby zrozumienia własnych elementarnych uczuć, które wyłaniają się 
ze świadomości jako niezrozumiała dla podmiotu lirycznego emocja. W podobny 
sposób wpleciony zostaje do wiersza Čučnika Ko sem prejel razglednico iz San 
Galgana (Kiedy otrzymałem pocztówkę z San Galgan) motyw z wiersza Miłosza 
Campo di Fiori. Z kolei Dialog s C. Miloszem (Dialog z C. Miłoszem) to liryczne 
rozegranie motywu twórczości w służbie pamięci, która przystaje na „jakiś ład 
i jakieś piękno”, co jest czytelnym odwołaniem do końcowego wersu z wiersza 
Miłosza Moja wierna mowo: 

Więc będę dalej stawiać przed tobą miseczki z kolorami 
jasnymi i czystymi jeżeli to możliwe, 
bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękno. 

3 .  

Twórczość Miłosza jest dziś stosunkowo dobrze znana słoweńskiemu czytelni-
kowi. Po okresie nieobecności słoweńskich przekładów jego poezji w latach 60. 
i 70. nastąpił czas świadomego komponowania kolejnych antologii z tekstów 
reprezentujących następujące po sobie okresy twórczości poety. Po początkowym 
zainteresowaniu katastrofizmem większą uwagę zwrócono głównie na indywidu-
alną ekspresję modernistycznego podmiotu lirycznego, który (samo)potwierdza 
się w procesie odkrywania własnych historycznych uwarunkowań i w aktach 
sprzeciwu wobec wszelkich konwencjonalnych sposobów zapominania. Średnie    
Glasba, ki govori, da je za tem svetom še en svet / in za njim še en svet in tako v nedogled”. U. Zupan, 
Jesensko listje… Tamże, s. 38. 
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i młodsze pokolenie słoweńskich poetów, aktualizując twórczość Miłosza, co 
uzasadnia najogólniejsza orientacja współczesnego podmiotu lirycznego, intere-
suje się przede wszystkim stosunkiem noblisty do rzeczywistości i samego siebie, 
wyrażonym zwłaszcza w poezji lat 60. i 70. Wydaje się, że w słoweńskiej prze-
strzeni kulturowej Miłosz obecny jest jako poeta jednostkowego doświadczenia 
historycznego, które w jego twórczości zyskało wymiar uniwersalny. 

 
E L E M E N T S  O F  M I Ł O S Z  I N   

C O N T E M P O R A R Y  S L O V E N E  P O E T R Y  

Miłosz was introduced into Slovene translated literature at the end of the 1950s by writer and transla-
tor Lojze Krakar, who reaffirmed him as a writer of apocalyptic experience, a guardian of memory 
and values. The poet was presented more comprehensively after 1980, when he became an alluring 
unknown figure, while also being a translation problem. In the last three decades, numerous more 
complete selections of his poetry, prose and essays have been published: Dolina Issy (The Issa Val-
ley); Ziemia Ulro (The Land of Ulro), together with a selection of poems, 1981; Somrak in svit (Twi-
light and Dawn), 1987; Życie na wyspach (Life on Islands), 1997; Piesek przydrożny (Roadside Dog), 
2001; Zdobycie władzy (The Seizure of Power), 2003; Świadectwo poezji (The Witness of Poetry), 
2006. In 2008, the selection from the poetry Dzwony w zimie (Bells in Winter), 2008 was published, 
encompassing all of the translations to date, with additional new translations from almost all of the 
collections (as well as uncollected poems written in the 1950s and 1960s). 
With regard to the translations published until the end of the 1980s, literary journalism portrayed the 
poet in the context of apocalyptic catastrophism and poetic modernism. The younger generation of 
Slovene poets, however, understood Miłosz’s role as the intellectual rebellion of poetry against the 
world (P. Čučnik). In the original poetic texts of the younger generation, links with Miłosz are mani-
fested as quotations or allusions. Examples can be found in some collections by Uroš Zupan (b. 1963) 
and in the poetic debut of Primož Čučnik (b. 1971). Zupan perceived Miłosz’s poetry in the context of 
the American reception (quotations in English from the collection Hymn o Perle (The Poem of the 
Pearl), 1982, connecting it thematically to reflection on language as a tool of human memory, and 
placing the poet among distinguished Central European artists. Zupan’s lyric subject interweaves with 
that of Miłosz (e.g., from the cycle Osobny zeszyt, The Separate Notebooks) as if it were a case of 
identification in the experience of time and space. In his first collection Dve zimi (Two Winters), 1999, 
P. Čučnik incorporates motives from Miłosz’s early post-war poetry and plays with the motive of 
creativity in the service of memory. Miłosz addresses Slovene poets and readers as a poet with an 
individual historical experience who emphasises ethical elements and an awareness of the po-
et’s responsibility towards society. 

Doc. dr Nikolaj Jež – studiował język i literaturę słoweńską oraz literatury porównawcze na Wydzia-
le Humanistycznym Uniwersytetu w Lublanie; w latach 1979–2002 w Instytucie Języków i Literatur 
Słowiańskich prowadził lektorat języka polskiego. Stopień doktora uzyskał w roku 2000 na Uniwersy-
tecie Śląskim, a od roku 2002 jest docentem literatury polskiej. Po wyodrębnieniu się slawistyki jako 
samodzielnego instytutu był jednym z twórców instytutowego Zakładu Języków i Literatur Zachod-
niosłowiańskich, od 2003 jest kierownikiem Katedry Języka i Literatury Polskiej; jesienią 2008 roku 
został dyrektorem Instytutu Slawistyki. Naukowo zajmuje się badaniem kierunków polskiej prozy 
okresu międzywojennego i powojennego, a porównawcze badania polsko-słoweńskich stosunków 
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literackich wzbogaca o studia nad słoweńsko-polskimi kontaktami literackimi i kulturalnymi w XIX 
i XX wieku. Tłumaczy literaturę piękną i fachową z języka polskiego na słoweński. Członek Między-
narodowego Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka 
Polskiego jako Obcego. W roku 2000 został laureatem najważniejszej słoweńskiej nagrody dla tłuma-
czy im. Antona Sovre’a za przekład prozy Gombrowicza i Kapuścińskiego, a w 2005 uzyskał specjal-
ne odznaczenie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Lublanie. W roku 2008 został przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. 



J Ó Z E F A  K R Ó L C Z Y K - B R E M E R  
 

 

U n i w e r s y t e t  w  O s l o  
N o r w e g i a  

WI T O L D  GO M B R O W I C Z   
W I E L K I M  P I S A R Z E M  B YŁ… W  NO R W E G I I?  –   

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

 
Nie dodamy dzbankowi do kawy skrzydeł1. 

Dag Solstad 

WITOLD GOMBROWICZ POJAWIA SIĘ SPORADYCZNIE W NORWESKICH DEBATACH  
socjologicznych, filozoficznych i literackich. Określa się go wtedy przede 
wszystkim jako: ważnego filozofa egzystencjalizmu, reprezentanta postawy rela-
tywistycznej, antytotalitarnego ideologa2, antyreligijnego heretyka3, prowokatora4 
czy odnowiciela języka i formy w literaturze5. W tę recepcję Gombrowicza wpi-
sał się krąg skupiony wokół założonego w 1966 roku czasopisma „Profil”, które 
zajmowało się wręcz programowo propagowaniem i badaniem wówczas mało 
znanego w Norwegii modernizmu. Z czasem pismo przyjęło zdecydowanie lewi-
cowy charakter w kwestiach politycznych. „Profil” był postrzegany jako wyrazi-
ciel i rzecznik nowego pokolenia; związani z nim najbardziej znani ówcześni 
pisarze i poeci norwescy – m.in: Jan Erik Vold (poeta), Dag Solstad, Espen Haa-
vardsholm, Liv Køltzow, Tor Oberstad, Einar Økland – stworzyli tzw. „Krąg 
   

1 Oryg.: „Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger”. Cytat pochodzi z programowego antyutopijnego cyklu 
tekstów z lat 60. ubiegłego wieku autorstwa Daga Solstada: Svingstol (Krzesło obrotowe), w których 
autor dystansuje się krytycznie do mitów codziennych. Wszystkie przekłady z j. norweskiego, jeśli nie 
zaznaczono inaczej, są autorstwa Józefy Królczyk-Bremer [przyp. red.]. Ważniejsze informacje 
o pisarzu: http://snl.no/.nbl_biografi/Dag_Solstad/utdypning [dostęp: 11.10.2011]. Stamtąd cytat. 

2 N. Witoszek, Sprenger hjernen, „Morgenbladet”, 16.11.2007. 
3 E. Røsbak, Oversett Gombrowicz på nytt, „Minerwa” 2008, nr 1. 
4 N.-Ø. Haagensen, En født provokatør, „Klassekampen”, 20.06.2005. 
5 E. Røsbak, „Gombrowicz”: om bruken av anførselstegn i Dagboken (Dziennik 1953–1969), Oslo: 

Digitale utgivelser ved UiO, 2007. s. 55. 
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Profilu”. Artyści „z Kręgu” mieli niezwykły wpływ na norweskie powojenne 
życie literackie, ich kariery pisarskie miały swój początek w latach, kiedy wspól-
nie redagowali „Profil”6. Reaktywowane pod nazwą „Frem”7 pismo przyczyniło 
się w latach 80. do wprowadzenia pojęcia postmodernizmu w Norwegii. 

D A G  S O L S TA D  

Poświęcę sporo uwagi Dagowi Solstadowi (ur. 1941), gdyż należy on do grona 
wybitnych pisarzy norweskich. Marius Lien i Lena Lindgren pisali o nim: „czas 
najwyższy stwierdzić, że Dag Solstad jest największym norweskim pisarzem”8 – 
a opinie te nie są odosobnione. Norweski pisarz do inspiracji Witoldem Gombro-
wiczem sam otwarcie się przyznaje, wielokrotnie wskazuje też na swoje pokre-
wieństwo literacko-warsztatowe z polskim twórcą. 

Dag Solstad pojawił się na norweskiej scenie literackiej w 1965 roku ze zbio-
rem nowel pt. Spiraler (Spirale). Był modernistą i główną postacią owianego 
mitem środowiska „Profilu”9. W latach 70. został członkiem partii komunistycz-
nej i stał się rewolucyjnym pisarzem-robotnikiem… Do czasu. W latach 80. po-
wrócił na niwę literacką jako postmodernista opisujący na poły humorystycznie 
polityczne tumulty poprzedniej dekady. W ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego 
wieku nastąpiła „kanonizacja” Solstada. Warto zaznaczyć, że bohaterami jego 
powieści stali się intelektualiści bez złudzeń, zwykle mężczyźni obserwujący 
współczesność z bocznej linii. 

Pierwsza dekada XXI wieku to nowy rozdział w twórczości norweskiego pisa-
rza, wyznaczony przez książkę, której tytuł – 16/07/41 – wskazuje na datę uro-
dzin pisarza i podobieństwo bohatera z autorem. Autor w tejże powieści mówi: 
„Mogę jedynie się przyznać – nie byłem sobą odkąd mój ojciec zmarł10. Byłem 
pisarzem Dagiem Solstadem. Miałem zadanie do wykonania”11. Wiodąca pozycja 
autora 16/07/41 na norweskiej niwie literackiej jest bezsprzeczna: podziwiany 
wśród elity intelektualnej, czytany przez szeroko pojętą klasę średnią; jego naj-
popularniejsze książki osiągają zawrotnie wysokie jak na Norwegię (dwieście 
   

6 M. Wulfsberg, Jeg har vært forfatteren Dag Solstad, http://www.nb.no/solstad/biografi.php. 
[dostęp: 11.10.2011]. 

7 Nazwę tę można przetłumaczyć jako „Naprzód”. 
8 Oryg.: „Det er på tide å fastslå at Dag Solstad er Norges største prosaforfatter”. M. Lien i L. Lind-

gren, Hvorfor så stor?, „Morgenbladet”, 13.02.2009. 
9 Por. C. Hellesøy, T. Stenersen, Langt fra seg selv, „Aftenposten” 2011, nr 268. 
10 Kiedy pisarz miał jedenaście lat, zmarł jego ojciec. 
11 Oryg.: „Jeg kan bare innrømme det: Jeg har ikke vært meg selv siden far døde. Jeg har vært for-

fatteren Dag Solstad. Jeg har hatt en oppgave å uføre”. I. Økland, Nasjonalparken Dag Solstad, „Af-
tenposten” 2011, nr 268. 
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tysięcy egzemplarzy12) nakłady. Proza Solstada przełożona została na osiemna-
ście języków, była dokładnie analizowana w niezliczonych esejach, rozprawach, 
pracach magisterskich i doktorskich. Dag Solstad jest jedynym norweskim pisa-
rzem, który trzykrotnie otrzymał Nagrodę Krytyków: w 1969, 1992 i 1999 roku13. 

K O N I E C Z N O ŚĆ  ŻY C I A  N I E A U T E N T Y C Z N E G O  

Dag Solstad w ważnym eseju Nødvendigheten av å leve inautentisk (Koniecz-
ność życia nieautentycznego)14, opublikowanym w „Profilu” w 1968 roku [był 
wtedy jego redaktorem naczelnym – przyp. J.K.-B.], a bazującym na lekturze 
Ferdydurke (oraz innych utworów Gombrowicza w wersji niemieckiej) przedsta-
wia zarysy Gombrowiczowskiej formy i koncepcje autentyczności – gry: „ten 
lekki szkic Gombrowiczowskich pojęć podstawowych – Form – pokazuje, miej-
my nadzieję, ich pokrewieństwo z egzystencjalistycznymi sposobami myśle-
nia”15. Esej ten można odczytać jako wykładnię literackiej filozofii Daga Solsta-
da, który mówi w nim o funkcji gier ról i osobowości: 

dwóch niezwykle ważnych rzeczy nauczyłem się od Gombrowicza. 1. Zamiast mówić o wol-
ności mówię o wyzwoleniu. 2. Ważniejszym jest bycie dobrym graczem niż dobrym czło-
wiekiem. Na dodatek odczuwam radość z tego, że to jest pojęcie wolności, o którym moi 
przeciwnicy myślą, że ja sam je zdefiniowałem – i są szczęśliwi, że je propaguję. Mówienie 
o wyzwoleniu zamiast o wolności jest czymś, co odpowiada temu [człowiekowi], który czuje 
w głębi siebie, że nie jest wolny16. 

Według Solstada człowiek odgrywa różne role, które nie są zamienne i racjonalnie 
uwarunkowane, zadaniem człowieka jest recytowanie / deklamowanie różnych ról. 
Pojęcie roli wiąże się u niego z Gombrowiczowskim rozumieniem „formy”: 

Czym jest Forma? Trochę niedokładnie możemy ją przetłumaczyć słowami takimi, jak: 
struktura, wzór, rola, sytuacja. Może bardziej opisowa jest definicja następująca: Formą jest 

   
12 Tamże, s. 2. 
13 Zob. C. Hellesøy i T. Stenersen, Langt fra seg…, s. 6. 
14 M. Wulfsberg, Jeg har…  
15 Oryg. „Denne lette skissen av Gombrowicz`grunnbegrep Form–viser–forhåpentlig – dens 

sletskap med eksistensialistiske måter å tenke på”. T. Lavik, Sartre og Solstad om rollespill og auten-
sitet… , http://uit.no/getfile.php?PageId=977&FileId=384 [dostęp: 11.10.2011]. 

16 Oryg.: „To helt vesentlige ting har jeg lært hos Gombrowicz. 1. I stedet for å snakke om frihet, 
snakker jeg om frigjøring. 2. Det er viktigere å være en god spiller enn et godt menneske. I tillegg har 
jeg den glede at dette er et frihetsbegrep som jeg ikke tror de jeg har definert som mine motstandere er 
glad for at jeg dyrker. Å snakke om frigjøring i stedet for frihet er noe som passer for en som fra dypet 
av seg selv har innsett at han er ufri”. D. Solstad, Nødvendigheten av å leve inautentisk.Om Witold 
Gombrowicz, „Vinduet” 1968, nr 3.  
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wszystko to, przez co człowiek się wyraża: działania, wyrazy twarzy, język, instytucje, ru-
chy, ciało, idee itd.17 

– pisze w tym samym eseju. Konieczność życia nieautentycznego uważana jest 
przez krytyków literackich za tekst kluczowy Solstada, odnoszący się do całego 
jego pisarstwa. Zresztą sam autor Patynozielonego podkreśla: „Mam wielką ła-
twość w myśleniu sekwencjami Gombrowicza”18. Zaznacza też, że Forma jako 
pojęcie nie interesuje go, skupia się na walce człowieka z Formą. Podsumowując 
swoje wywody, Solstad pisze: „człowiek nie może, nie powinien być identyczny 
z tym, za kogo się podaje”19 i jednocześnie zauważa, że postawę zgodną z powyż-
szym twierdzeniem prezentuje Gombrowicz w swej twórczości. Zdaniem norwe-
skiego pisarza powieści Gombrowicza są „wyraźnie skonstruowane (…). Można je 
równie dobrze nazwać zawirowaniami mózgu”20, spojrzenie na Gombrowicza jako 
teoretyka, polemistę, racjonalnego i świadomego pisarza zostało w tym artykule 
ugruntowane, zadomowiło się w oficjalnej norweskiej recepcji autora Ferdydurke. 

W 1969 roku nakładem wydawnictwa Gylendal ukazał się norweski przekład 
Ferdydurke, było to jedyne do tej pory (wznowione w 2004 roku) tłumaczenie 
powieści z francuskiego na norweski. Norweski przekład powieści Gombrowicza 
był fetowany przez „pokolenie ´68” skupione wokół pisma „Profil”. Ferdydurke 
z czasem przerodziła się w dzieło kultowe; wielu współczesnych norweskich 
pisarzy nadal powołuje się na nie jako kluczowe i decydujące dla swojej twórczo-
ści, są to m.in. Espen Håvardsholm, Kjartan Flogstad, Kjell Askildsen, a szcze-
gólnie Dag Solstad. Ostatni z wymienionych wielokrotnie powraca do Gombro-
wicza, nie tylko w wywiadach podkreślając znaczenie i wpływ Polaka na swoją 
twórczość; w jednym z dzieł Solstada: Ellevte roman. Bok atten (Jedenasta po-
wieść. Książka osiemnasta) pojawia się pojęcie „systemu Gombrowicza”. Z kolei 
w T. Singerze i w 16/07/41 – na podobieństwo Trans-Atlantyku – wprowadza 
autor swoją postać, Daga Solstada, jako głównego bohatera powieści. 

Solstad podkreśla wielokrotnie, że był pierwszym w Norwegii, który „świado-
mie wpisał się w język innego pisarza”21, nie będąc jednocześnie posądzonym 
o epigonizm:    

17 Oryg.: „Men hva er Form? Noe unøyaktig kan vi oversette det med ord som struktur, mønster, 
rolle, situasjon. En mer dekkende definisjon er kanskje denne: Form er alt det som menneskene mani-
festerer seg gjennom; handlinger, ansiktsuttrykk, språk, institusjoner, bevegelser, kropp, ideer m.m.” 
D. Solstad, Nødvendigheten av å leve… 

18 Oryg.: „Jeg har veldig lett for å tenke i Gombrowicz-sekvenser”. B. Ellefsen, Litterære spor – 
samtale med Dag Solstad, http://www.ellefsens.net/?p=1059 [dostęp: 11.10.2011]. 

19 Oryg.: „Eller mer dagligdags: At mennesket ikke kan, ikke bør, være identisk med den han gir 
seg ut for å være”. D. Solstad, Nødvendigheten av å leve… „Vinduet” 1968, nr 3. 

20 Oryg.: Som det tør fremgå, er Gombrowicz’ romaner tydelig konstruerte romaner. Man kan godt 
kalle dem hjernespinn”. D. Solstad, Nødvendigheten av å lev…  

21 Oryg.: „Jeg tror at jeg var en av de første her til lands som bevisst skrev meg inn i en annen for-
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Ale Gombrowicz był mało znany w Norwegii [pod koniec lat 60. – przyp. J.K.-B.], 
a zwłaszcza wśród krytyków i ludzi literatury. Ci z kolei, którzy znali dobrze Gombrowicza, 
uważali, że moje zastosowanie jego stylistyki było zupełnie na miejscu i dlatego nie pojawiły 
się oskarżenia o epigonizm22. 

W innym miejscu dodaje, że krytyka nie znała dobrze twórczości autora Ferdydur-
ke, dlatego jego „wpisanie się” w cudzą poetykę uszło mu płazem. Jak sam mówi: 

Na całe szczęście książka została albo zrecenzowana przez ludzi, którzy wcześniej nie znali 
Gombrowicza, albo przez tych, którzy go dosyć lubili i uważali, że Patynozielone! zostało napisane 
w jego duchu. Lecz chciałbym powtórzyć, że powieść nie jest pastiszem, jest próbą zbliżenia się do 
Gombrowicza na niezależnych warunkach (…). Jestem z pewnością pierwszym – a może nawet 
ostatnim – norweskim pisarzem, który tak bardzo zbliżył się do języka kolegi23. 

W Patynozielonym! Solstad „wpisuje się” w polskiego pisarza Witolda Gom-
browicza. Sam autor potwierdza: „byłem zafascynowany tym sposobem pracy”24. 

PA T Y N O Z I E L O N E !  

Filozofia literacka Daga Solstada zainspirowana twórczością Gombrowicza 
i zaprezentowana w artykule programowym, „przetestowana” została skutecznie 
w jego najgłośniejszej powieści, co potwierdził sam pisarz: „ten esej , który napi-
sałem o Gombrowiczu, napisałem przed Patynozielonym! i był to warunek po-
wstania tej powieści”25. 

Przede wszystkim pod wpływem Ferdydurke26 Dag Solstad zadebiutował 
w 1969 roku powieścią Irr!Grønt (Patynozielone!, polski przekład ukazał się 
w 2010 roku27). Punktem wyjścia dla udanego debiutu powieściowego i jedno-
   
fatters språk”. D. Solstad, Intervju med Dag Solstad, rozm. przepr. T. Holm, „Bøygen” 2002, 
http://foreninger.uio.no/boygen/solstadintervju.html [dostęp: 11.10.2011]. 

22 Oryg.: „Men Gombrowicz var lite kjent i Norge, og slett ikke kjent blant de anmeldere og littera-
turfolk som lette etter slike ting. De som derimot kjente Gombrowicz godt, mente at min bruk av ham 
var helt på sin plass, og beskyldningene om epigoneri dukket derfor ikke opp”. D. Solstad, Intervju… 

23 Oryg.: „Jeg tror at jeg var en av de første her til lands som bevisst skrev meg inn i en annen for-
fatters språk. På slutten av 60-tallet var det ikke helt uproblematisk å gjøre det – man risikerte å bli 
beskyldt for epigoner (…). Jo, men språket til Gombrowicz skiller seg ganske mye fra det man finner 
i Irr! Grønt!” D. Solstad, Intervju… 

24 Oryg.: „Irr!Grønt! fra 1969 skriver Solstad seg opp mot den polske forfatteren Witold Gom-
brovicz Jeg ble betatt av måten å jobbe på, sier Dag Solstad”. K. Haugen, En forfatter møter sin debut, 
„Klassekampen” 2004, nr 8. 

25 Oryg.: „Det essayet jeg skrev om Gombrowicz skrev jeg før Irr! Grønt! og det var en forutset-
ning for å kunne skrive den romanen”. B. Ellefsen, Litterære spor – samtale… 

26 Autor powołuje się na proweniencję i znajomość dramatów Witolda Gombrowicza. 
27 Nakładem wydawnictwa Smak Słowa. 
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cześnie zaistnienia na stałe na norweskiej niwie literackiej było świadome zasto-
sowanie technik i struktur Gombrowiczowskich: „Moim punktem wyjściowym 
było napisanie pozytywnej powieści przy zastosowaniu technik i struktur Gom-
browicza”28. Dzięki temu Józio ma swego norweskiego, bliźniaczego brata – 
Geira Brevika. Omówiony wyżej esej Konieczność życia nieautentycznego był dla 
Patynozielonego! wstępną hipotezą. Za swój debiut Solstad otrzymał w 1969 
roku Nagrodę Krytyków i po raz pierwszy nominację do prestiżowej nagrody 
literackiej Rady Nordyckiej. Powieść była określana jako „nienorweska”, bo 
powiązana z „owocnymi prądami w europejskiej literaturze (…), a zwłaszcza 
z pisarzem takim jak Witold Gombrowicz, tak wiele znaczącym dla Solstada”29. 

Bohaterem Patynozielonego! jest młody nauczyciel, Geir Brevik z Holme-
strand, który przybywa do Oslo, by podjąć pracę w szkole. Nawiązuje kontakt ze 
swoim dawnym szkolnym kolegą i dzięki niemu spotyka młodą, piękną Bene-
dikte Vik. Opowieść przeradza się niemalże w historię trójkąta, gdy Geir Brevik 
poznaje współlokatorkę Benedikte – bezbarwną i szarą Brit Winkel. Przebieg 
akcji graniczy z opisem eksperymentu osobowości, można go odczytać jako stu-
dium gier i ról. Geir Brevik usiłuje przełamać, a nawet złamać ustalone role spo-
łeczne, prowadząc na przykład eksperyment „szkolny”, polegający na zamianie 
najnudniejszej dziewczyny w najbardziej popularną. Akcja powieści nosi zna-
miona antagonizmu między płciami, szczególnie silnie zaznaczone są kategorie 
kobiecości: 

Brit czesała swoje długie włosy. Benedikte wyjechała. No dobrze, Brit była tutaj, ale Be-
nedikte pojechała (…). No, nie. Brit siedziała przy stole i patrzyła w lustro. Bawiła się 
szminką. Pomazała sobie czoło, pomazała się, spojrzała na to, co zrobiła, i się wytarła. (…) 
Śmiała się do niego z lustra. Twarz w lustrze. Zwróciła się do niego. Twarz poza lustrem. 
Wyrazy, wyrazy!30 

Powieść składa się z czterech luźno ze sobą związanych rozdziałów czy wręcz 
fragmentarycznie naszkicowanych scen, które jedynie sygnalizują rozwój akcji. 
Nadmierny zapał autora do dekonstruowania i ukazywania niszczącej siły ról 
społecznych doprowadza w rezultacie do rozmycia i rozkładu akcji powieści. 
   

28 Oryg.: „Mitt utgangspunkt for å skrive romanen var å bruke Gombrowicz’ teknikker og strukturer 
til å skrive en veldig positiv roman”. D. Solstad, Intervju…  

29 Oryg.: „Det er en unorsk roman, den knytter seg langt sterkere til fruktbare bevegelser i euro-
peisk litteratur nettopp nå enn til tradisjoner i norsk litteratur. Og særlig må en forfatter som Witold 
Gombrowicz ha betydd mye for Solstad. Og i det ligger en meget positiv vurdering”. Cyt. za: S. Skjønsberg, 
Dagbladed, 
http://www.oktober.no/eng/boeker/billigboeker/oktober_pocket/irr_groent/simen_skjoensberg_dagbla
det [dostęp: 11.10.2011]. 

30 D. Solstad, Patynozielone!, przeł. D. Polska, Sopot: Smak Słowa, 2010. Cyt. za: http://moni-
-libri.blogspot.com/2010/12/maski-z-twarzy-patynozielone-dag.html [dostęp: 11.10.2011]. 
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Przyjęta przez Solstada forma rozsadza konstrukcję utworu od środka, można 
zatem pokusić się o stwierdzenie, że Patynozielone! swoją budową dekonstruuje 
tradycyjną formę powieści31. Długie, pełne wyliczeń, powtórzeń i neologizmów 
zdania zamieniają się w potok słów, a brak wyraźnie zaznaczonych partii dialo-
gowych oraz połączenie stylu niskiego z wysokim składają się na ostateczny 
kształt tego dzieła. Odnosi się wrażenie, że powieść jest wielką dygresją i wy-
kładnią podstawowych założeń twórczości Gombrowicza. Autor wręcz prześciga 
samego siebie we wprowadzaniu neologizmów i udziwnień językowych32, które 
najprawdopodobniej mają za zadanie rozkładać na części ukształtowany język, 
tak silnie narzucający ludziom formy. Patynozielone! jest powieścią „z tezą”, na 
wskroś przesiąkniętą fascynacją Gombrowiczowską formą, jest norweską Ferdy-
durke, wymykającą się klasyfikacjom i analizom literackim. 

Powieść niesie piętno „rozmowy na wszystkie tematy jednocześnie”, wydaje 
się trwającym w nieskończoność dialogiem narratora z odbiorcą. Dag Solstad 
wprowadza w powieściową rzeczywistość nie tylko człowieka niedookreślonego, 
ale też nadmiar opozycji i wątków, po czym zgrabnie zarysowuje opozycję sta-
rość-młodość, niepostrzeżenie przechodzi do kategorii kobiecości33. Podstawową 
dla wymowy utworu okazuje się jednak wspomniana wyżej opozycja, której 
obydwa człony dekonstruują się wzajemnie w miarę rozwoju akcji. Geir Brevik – 
bohater Solstada – w odróżnieniu od Józia, nie idealizuje młodości, walczy z nią 
jednak nie w imię szerzej rozumianej „młodości” czy „starości”, lecz niejako im 
na przekór, jednocześnie usiłując uświadomić swoim uczniom ich młodzieńczą 
naiwność, czyni to świadom „starca”34: 

Wiedział o tym, wiedział doskonale, że wszyscy, których znał, tak jak i on mieli starucha 
tam w środku, pod młodą twarzą i w młodym ciele, starca, którego się bali i którego pragnęli, 
i którego chcieli ukryć przed światem. Ale tajemnica wychodzi na jaw przed tymi, którzy 
także ją w sobie noszą, i leży spisana pod tym, co rejestrują oczy, zamknięta w znakach zro-
bionych przez wszystkich świadomych i młodych, zapisywana w formie wierszy i prozy35. 

Autorka polskiego przekładu Patynozielonego! – Dorota Polska – w sposób 
niezwykle oryginalny przetłumaczyła tytuł powieści. Norweski tytuł jest na poły 
   

31 L. Stachura, Gęba Gombrowicza (Patynozielone!), http://e-splot.pl/index.php?pid=articles&id= 
921 [dostęp: 20.10.2011]. 

32 Nelogizmy i udziwnienia językowe były nie lada wyzwaniem w przekładzie na język polski, od-
noszę wrażenie, że dla autora Patynozielonego! kwestia językowo-semantyczna była najważniejsza 
w projekcie norweskiej Ferdydurke, pod tym względem powieść nadal jest nowatorska. 

33 L. Stachura, Gęba Gombrowicza… 
34 K. Zych, Hulajgęba i nowe przyłapanki, czyli pupa po norwesku, http://literatki.com/?p=1684 

[dostęp: 11.10.2011]. 
35 Cyt. za: http://czytajodlewej.wordpress.com/2011/04/03/patynozielone-dag-solstad/ [do-

stęp: 11.10.2011]. 
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idiomatyczny36 i dlatego tak trudno znaleźć dla niego polski ekwiwalent. Tytuło-
wy neologizm „patynozielony” jest bardzo nośny i trafny, ujmuje sedno i symbo-
liczne przesłanie powieści: 

Zielony kolor Europy. Patynozielony. To jest celem podróży, wciąż do napotkania, nie do 
uniknięcia, prawdziwy europejski kolor, który na sam koniec, gdy podróż dobiega kresu, 
osiada na siatkówce jak plamka. Patyna! Zielona!37 

Symbolika neologicznie połączonych barw w powieści Solstada może być interpre-
towana wielorako: patyna to historia Europy (zdaniem głównego bohatera Brevika): 
zabytkowe rzeźby i katedry, ale także starość i „zaśniedziałość”. Z kolei zieleń to 
uosobienie witalności, młodości i Gombrowiczowskiej niedojrzałości. „Patynozielo-
ny” jest Brevik, scalający w swojej osobie elementy starości i młodości38. 

Patynozielone! powstało w 1969 w roku, roku śmierci Witolda Gombrowicza; 
dla młodego debiutanta było przełomowym dziełem, utorowało mu drogę do 
literackiej elity Norwegii. Mimo pokaźnego dorobku literackiego i niekwestio-
nowanej pozycji Daga Solstada, dla niektórych pisarzy norweskich jego debiut 
pozostaje nadal najlepszą: „najbardziej interesująca powieścią Solstada, [w któ-
rej] gra własną grą”39. 

Oryginalność zamysłu Patynozielonego! świadczy o jego potencjale literackim, 
jednakże w gorliwości młodego adepta Mistrza Gombrowicza Solstad wydaje się 
być bardziej zainteresowany eksperymentami formalnymi niż przesłaniem ideo-
wym. Paradoksalnie: „nakaz” nowatorstwa formy i walki z nią rozsadza kon-
strukcję i spójność powieści. Patynozielone! jest Gombrowiczem pisane, pozo-
stanie w historii literatury norweskiej jako dowód na jedyną w swoim rodzaju 
inspirację, zresztą wielokrotnie przez Daga Solstada potwierdzaną: „Pisarz kieru-
je pisarzem”40. Parafrazując: Witold Gombrowicz kieruje Daga Solstada w swój 
świat literacko-filozoficzny. 

Na pytanie o ulubionego pisarza, autor Patynozielonego! odpowiedział po 
chwili namysłu: „Witold Gombrowicz najprawdopodobniej jest tym, który zaj-
mował mnie najbardziej i od którego nauczyłem się najwięcej”. Jednakże dzien-
nikarka przeprowadzająca wywiad nie znała ani Ferdydurke, ani tym bardziej jej 
autora, co skłoniło Solstada do rozważań: „smutno mi to słyszeć. On nie jest 
   

36 „Irr” to zieleń miedziana, zaśniedziałość i patyna, „grønt” z kolei to kolor zielony. Trzeba przy-
znać, że tłumaczka wykazała się duża inwencją.  

37 Cyt. za: http://moni-libri.blogspot.com/2010/12/maski-z-twarzy-patynozielone-dag.html [dostęp: 
11.10.2011]. 

38 L. Stachura, Gęba Gombrowicza… . 
39 Oryg.: „.Solstads mest interessante roman, [der] han spiller sitt eget spill…”. J. Zahl, S. Sørensen, 

E. Enger, Gratulerer med dagen, Dag, „Dagbladet” z 16.7.2001. 
40 Oryg.: „Forfatter styrer forfatter”. K. Haugen, En forfatter møter sin debut… 
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współcześnie tak na fali. Ale Gombrowicz pozostanie jednym z wielkich w litera-
turze XX wieku”41. Norweski pisarz wielokrotnie wraca do autora Trans-
Atlantyku, jego styl jest nadal podobny Gombrowiczowskiemu: 

– Czy krytycy przesadzają z twoja zależnością od Gombrowicza? 
– Uważam raczej, że nie doceniają zależności. Niewielu to czyni. Jestem dłużnikiem 

Gombrowicza, chciałbym najchętniej ten dług powiększyć42. 

W powieściach: 16/07/41 i Gymnaslærer Pedersen (Nauczyciel gimnazjalny Peder-
sen) Solstad nadaje głównemu bohaterowi – na podobieństwo Gombrowicza 
w Trans-Atlantyku – własne imię i nazwisko. Co ważne, tytuł pierwszego dzieła 
stanowi autentyczną datę urodzin pisarza. Sam Solstad podkreśla, że nie wyrzekł się 
polskiego Mistrza: „Nie jest całkiem prawdą, że opuściłem Gombrowicza na dobre po 
Patynozielonym! Ślady Gombrowicza są w Powieści jedenastej. Książce osiemnastej 
z 1992 roku”43. Wpływy autora Ferdydurke widoczne są też w Armandzie V, gdzie 
w jednym z epizodów o iście Gombrowiczowskim rodowodzie dwaj ambasadorowie 
bezgłośnie walczą o pierwszeństwo przejścia przez drzwi od toalety. 

Solstad wypowiedział kiedyś życzenie, które – jak się później okazało – po 
wielu latach się spełniło: 

Byłbym dozgonnie wdzięczny, gdyby przetłumaczono mnie na niemiecki, bo jest teraz 
tym, czym był niegdyś. Lecz język, na który najchętniej chciałbym być przetłumaczony to 
język polski, tylko dlatego, że jest to język, w którym Witold Gombrowicz pisał. Myślę, że to 
całkiem w porządku być „wpisanym” w jego język44. 

Gdy w 1991 roku Norweskie Kluby Książek miały ogłosić listę najlepszych stu 
książek XX wieku, Gombrowicz otrzymał głosy od dwóch osób, jednym z nich 
był Dag Solstad, a drugim przewodniczący komisji Brikt Jensen na którego 
   

41 Oryg.: „Har du en favorittforfatter?– Witold Gombrowicz er nok den jeg har vært mest opptatt av 
og lært mest av, sier han etter en tenkepause.Han framhever særlig boka »Ferdydurke«, og journalis-
ten må innrømme at hun verken har hørt om forfatteren eller boka. -Det blir jeg lei meg av å høre. Han 
er ikke så mye i vinden i dag. Men Gombrowicz vil bli stående som en av de store innen det tjuende 
århundrets litteratur”. M. Børja, Solstad uenig med 99 andre såkalte litteraturkjennere, „Dagbladet”, 
11.04.2007. 

42 Oryg.: „Overdriver kritikerne avhengigheten din av Gombrowicz?– Jeg synes heller de under-
vurderer avhengigheten. Det er få som nevner det. Jeg står ved min gjeld til Gombrowicz, jeg skulle 
gjerne forsterket den”. J. Kjærstad, Det særegne ved å være nordmann Samtale med Dag Solstad, 
„Vinduet”, 17.04.2001. 

43 Oryg.: „Det er forresten ikke helt sant at jeg forlot Gombrowicz for godt etter Irr! Grønt!. Det 
finnes spor av Gombrowicz også i Ellevte roman, bok atten fra 1992”. D. Solstad, Intervju…  

44 Oryg.: „Jeg ville alltid vært takknemlig om jeg kunne blitt oversatt til tysk, for nå er det språket 
det det en gang var. Med det språket jeg helst ville blitt oversatt til er polsk, bare fordi det er det 
språket Witold Gombrowicz skrev på. Jeg mener at det ville vært helt i orden å være »skrevet inn i« 
hans språk”. D. Solstad, Intervju… 
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zamówienie autor Patynozielonego! napisał słynny esej w 1968 roku. Dag Solstad 
brak odpowiedniego uznania dla Gombrowicza w Norwegii tłumaczy tym, że 
pierwsi zwolennicy pisarza stali się rewolucjonistami i dlatego przestali go czy-
tać; jednak – jego zdaniem – polski pisarz dla niektórych pozostanie kultowy. 
Wiadomo, że norwescy czytelnicy Gombrowicza znaleźli do niego drogę właśnie 
dzięki Dagowi Solstadowi. Espen Røssbak trafnie zauważyła, że: „ostatecznie 
nazwisko Gombrowicza zostało udomowione w kręgach literackich i intelektual-
nych w Norwegii chociaż niewielu go czytało”45. 

G E I R  G U L L I K S E N  I  I N N I  

Dla młodszego pokolenia może sytuacja jest trochę inna – ich droga do Gombrowi-
cza wiedzie przez Virkeligheten og andre essays (Rzeczywistość i inne eseje)46 Geira 
Gulliksena; pisarz ten entuzjastycznie pisze o swej miłości/nienawiści do Dzien-
ników w szwedzkim przekładzie: „W pewnym momencie, kiedy czytałem te 
argentyńskie dzienniki polskiego pisarza Witolda Gombrowicza, żaden człowiek 
na świecie nie był w stanie ze mną rozmawiać”47. Geir Gulliksen pisał także: 

W pewnym sensie to całkiem nieczytelne dzieło. Nierzadko zdarza się, że mam ochotę od-
rzucić książkę – czytanie Gombrowicza często można odczuć tak, jak by się siedziało i słu-
chało niezwykle egoistycznego starego człowieka. Lecz nagle pojawia się zdanie, które jest 
fantastyczne, które nie mogło być sformułowane przez kogoś innego i wtedy przypominam 
sobie, dlaczego ciągle wracam do niego48. 

Kiedy w Szwecji ukazały się Dzienniki Gombrowicza w świetnym przekładzie 
Andersa Bødegårda, w Norwegii jedynie wznowiono Ferdydurke w nienajlep-
szym zresztą tłumaczeniu; czytelnik norweski musi więc uciekać się do przekła-
dów szwedzkich. Postulat nakłaniający wydawców do przetłumaczenia Gombro-
wicza na nowo ukazał się w setną rocznicę urodzin pisarza, pozostał jednak po-
bożnym życzeniem norweskich fascynatów tej twórczości. 

Na zakończenie pozwolę sobie na małą prywatną dygresję… Lars Saabye Chri-
stensen, autor Półbrata podpisywał dwa, może trzy lata temu swoje powieści – 
   

45 Oryg.: „Til sist er navnet Gombrowicz blitt husvarmt i litterære og intellektuelle sirkler i Norge 
til tross for at ikke mange har lest ham”. E. Røsbak, Oversett Gombrowicz på nytt… 

46 G. Gulliksen, Virkeligheten og andre essays, Oslo: Oktober, 1996. 
47 Oryg.: „På ett tidspunkt da jeg leste de argentinskedagbøkene til den polske forfatteren Witold 

Gombrowicz, var ingen i stand til å snakke med meg”. G. Gulliksen, Virkeligheten og andre…, s. 19. 
48 Oryg.: „På en måte er det et helt uleselig verk. Ikke sjelden har jeg lyst til å kaste vekk boken. 

Å lese Gombrowicz kan føles som å sitte og lytte til en ualminnelig egoistisk gammel mann, men 
plutselig dukker det opp en setning som er helt fantastisk og ikke kunne blitt formulert av noen andre, 
og da husker jeg hvorfor jeg alltid vender tilbake til ham”. Tamże, s. 18. 
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podeszłam nabożnie jako adeptka literatury z egzemplarzem, otrzymując wpis, 
zaproponowałam przekornie, by odnowił swój rejestr literacki i zaznajomił się ze 
Sklepami cynamonowymi Schulza… Pisarz odrobił lekcję i przestał wreszcie 
pisać o jednej, jedynej ulicy w zachodniej dzielnicy Oslo… Może nastanie czas 
Brunona Schulza i jego inspiracji w literaturze norweskiej? 

 
W I T O L D  G O M B R O W I C Z  G R E A T  W R I T E R  H E  W A S …  I N  N O R W A Y ?  –   
I N S P I R A T I O N S  F R O M  G O M B R O W I C Z  I N  N O R W E G I A N  L I T E R A T U R E  

The generation associated with the literary periodical “Profil” celebrated particularly Ferdydurke and 
its writer. Under his influence Dag Solstad made his debut in 1969 with Irr! Grønt. Solstad has re-
peatedly stated that as the first writer in Norway he has consciously “written in another writer’s lan-
guage”. In his debut, Solstad took over not only Gombrowicz’s language, but also his philosofical and 
literary concepts. Solstad attributes his successful debut to Gombrowicz’s literary techcniques and 
structures. In this way “Józio” from Ferdudyrke has his twin brother – Geir Brevik – from Irr! Grønt. 
Dag Solstad has made numerous references to Witold Gombrowicz in his work. Besides Solstad, 
Espen Haavardsholm, Kjell Askildsen, Geir Gulliksen and others have all spoken of their spiritual 
connections to Gombrowicz, even though the Norwegian public have access to only poor translations 
of Gombrowicz’s works. 

Józefa Królczyk-Bremer – etnograf i filolog, doktorantka w Instytucie Literatury, Dziedzin Pokrew-
nych i Języków Europejskich (ILOS) Uniwersytetu w Oslo. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. 
„Realizacje autobiograficzne i autotematyczne na przykładzie Dziennika Witolda Gombrowicza 
i Roku myśliwego Czesława Miłosza”, nauczyciel akademicki w Oslo and Akershus University Colle-
ge of Applied Sciences (HiOA). 



N A T A L I A  G E N D A J  
 

 

U n i w e r s y t e t  S z c z e c i ń s k i  
P o l s k a  

GO M B R O W I C Z  P O L I T Y C Z N Y? 
M I E J S C E  P I S A R Z A  W  L I T E R A T U R Z E  A R G E N T YŃ S K I E J  

 

D W I E  P E R S P E K T Y W Y  

ZWIĄZEK GOMBROWICZA Z POLITYKĄ JEST NIE MNIEJ TRUDNY DO UPORZĄDKOWANIA  
niż jego stosunek do Polski, Argentyny, homoseksualizmu, kobiet, innymi słowy: 
wszelkich zagadnień podejmowanych w Dzienniku. Z jednej strony bowiem, 
krytykuje Miłosza za natrętną polityczność jego tekstów: „Nie jesteśmy do zro-
zumienia rzeczywistości”, pisze Gombrowicz, „tylko do jej wypowiadania”1. 
Z drugiej zaś – znaczna część Dziennika poświęcona jest jego własnym i innych 
rozprawianiu się z komunizmem (tu przede wszystkim: Czesław Miłosz, Simone 
Weil, Dionys Mascolo, ale, jak się później okaże, również i argentyńscy intelek-
tualiści). A jednak to nie Gombrowiczowi, lecz innym polskim emigrantom – 
Aleksandrowi Watowi2, Herlingowi-Grudzińskiemu, a przede wszystkim autoro-
wi Zniewolonego umysłu – przypadła rola komentowania i objaśniania komuni-
stycznego fenomenu. Nietrudno to wyjaśnić: Gombrowicz był jednym z pierw-
szych, którym udało się wydostać nie tylko z kraju, ale i z Europy. Nie doświad-
czył on ani wojny, ani jej skutków, a przy tym, na poły dobrowolnie, na poły 
z braku możliwości, o sytuacji w Polsce przez długi czas wiedział niewiele, pisał 
natomiast jeszcze mniej. Dopiero dzięki Jerzemu Giedroyciowi i paryskiej „Kul-
turze” Gombrowicz nawiązał ponownie kontakt z Europą, opierający się na swoi-
stej wymianie: z Paryża przychodziły ważne i aktualne książki, z Buenos Aires – 
fragmenty Dziennika. Wysyłane za Atlantyk teksty nie mogły jednak oczekiwać 
szerokiego oddźwięku: nie z powodu niejednoznacznej postawy wobec komuni-
zmu3, lecz raczej na skutek pewnego rodzaju lekceważenia: dla Gombrowicza nie    

1 W. Gombrowicz, Dziennik, t. 1, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997, s. 135.  
2 Choć ten głównie za granicą. 
3 Można powiedzieć, że komunizm przybrał charakter parodii jego własnych rozmyślań; stał się ich 

groteskową deformacją. Najlepiej oddaje to poniższy fragment z Dziennika (t. 1, s. 132): „A i to 
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był to temat na miarę wielkiego pisarstwa; wielki pisarz nie powinien pozwolić 
spętać się jego dialektyce. O ile więc autor Dziennika zgodził się wcielić w rolę 
publicysty i na jego kartach tematem się zająć, to w przypadku pozostałych utwo-
rów – miejsca na to nie było. 

Nietrudno zatem zauważyć, że w polskich interpretacjach polityka i Gombro-
wicz nie spotykają się nader często. Natomiast w przypadku argentyńskiej recep-
cji jego twórczości, przede wszystkim już po opuszczeniu przez pisarza amery-
kańskiego lądu, zestawienie to staje się znaczące i możliwe. Jak rozumieć tak 
radykalną różnicę w odczytaniu? Znana i poniekąd słuszna teza, że Gombrowicz 
dotarł do Ameryki Południowej, lecz jego dzieła już nie4, mogłaby pozwolić 
wysunąć przypuszczenie, że polski pisarz jest po prostu w Argentynie błędnie 
odczytywany. Paradoksalnie, dzięki temu zająłby on centralne miejsce w literatu-
rze argentyńskiej: obok Borgesowskiego Pierre’a Menarda – autora Don Kicho-
ta i powieści Ricarda Piglii, jego utwory kontynuowałyby tradycję stosowania 
w lekturze „zamierzonego anachronizmu i błędnych atrybucji”5. Pozostawiając 
otwartą możliwość tego eksperymentu, warto jednak spróbować wyjaśnić różnicę 
obydwu perspektyw. 

Po kilku nieudanych próbach zainteresowania Argentyny swoimi utworami 
Gombrowicz zarzuca starania o hiszpańskojęzyczne przekłady: zarówno otoczona 
legendą zbiorowa praca nad hiszpańską Ferdydurke, jak i niemal jednocześnie 
pisany i tłumaczony Ślub nie znalazły na nowym kontynencie swojego odbiorcy. 
Tamtejsza krytyka zainteresuje się nimi dopiero, gdy pisarz, wraz ze swoimi 
dziełami, wyruszy na podbój Paryża6. Tym samym Argentyna jest jedynym miej-
scem, gdzie osoba Gombrowicza została oddzielona od swoich tekstów, choć 
wydawały się dotąd tworzyć wraz z autorem pewnego rodzaju system naczyń 
połączonych. Pisarz nie występuje tu w relacji do tekstu, a jedynie do drugiego 
człowieka, bez literackiego pośrednictwa. Powyższe okoliczności spowodowały 
   
trzeba wyznać, że ludziom, jak ja, o wiele trudniej oprzeć się komunizmowi, gdyż złączeni są z nim 
całą swoją tendencją myślową do tego stopnia, iż ta myśl komunistyczna jest prawie ich własną myślą 
– która gdzieś, w jakimś jednym punkcie, zniekształca się i odtąd staje się obca i wroga”. 

4 Taka była konkluzja, miedzy innymi, pracy doktorskiej katalońskiego polonisty badającego re-
cepcję twórczości Gombrowicza w Argentynie. Por. P. Freixa Terradas, Recepció de l’obra de Witold 
Gombrowicz a l’Argentina i configuració de la seva imatge a l’imaginari cultural argentí, Barcelona: 
Universitat de Barcelona, 2008. 

5 R. Piglia, Sztuczne oddychanie, przeł. B. Jaroszuk, Warszawa: Muza, 2009, s. 126; cytat zaczerp-
nięty został, oczywiście, z opowiadania Borgesa Pierre Menard, autor Don Kichota. Niezwykle 
metaforycznie określa Piglia status literatury argentyńskiej – według wspomnianej już powieści utwór 
uznany za początek literatury narodowej rozpoczyna się zdaniem po francusku, które notabene okazu-
je się być źle zlokalizowanym cytatem. 

6 O fenomenie Paryża, do którego „prowincjonalny pisarz” musi się udać po sławę i uznanie ze 
strony swojego środowiska, szeroko pisze (również o przypadku Gombrowicza) Pascale Casanova, 
zob. P. Casanova, Le république mondiale des lettres, Paryż: Editions du Seuil, 1999. 
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dość ciekawą sytuację intertekstualną: Gombrowicz istnieje w literaturze argen-
tyńskiej, lecz nie jako autor a postać fikcyjna7. Polski czytelnik zna anegdoty 
emigranta-wagabundy wyłącznie za pośrednictwem autobiografizujących tekstów 
literackich; o ile więc w rodzimej literaturze jest wielu Witoldów, to wszyscy oni 
są tworami Gombrowiczowskiej autokreacji, podczas gdy wykorzystanie postaci 
pisarza przez innych autorów okazuje się niewykonalne8. 

Przedstawiony szkic prezentuje dwie powieści argentyńskie, które łączą w so-
bie obydwa zakreślone zagadnienia: Gombrowicza jako postaci literackiej 
i Gombrowicza odczytywanego politycznie9. Pierwsza z nich, Respiración artifi-
cial (Sztuczne oddychanie) Ricarda Piglii, pochodzi z 1980 roku (w Polsce wyda-
na w 2009 roku) i jest zawoalowaną opowieścią o dyktaturze wojskowej znanej 
pod nazwą el Proceso. Powieść ta, uznana za jeden z pierwszych argentyńskich 
tekstów postmodernistycznych, przyniosła jej autorowi szeroki rozgłos. Autorem 
drugiego tekstu, Las cartas profanas10 z 2008 roku, jest Luis Mattini, działający 
w czasach dyktatury u boku ultralewicowego przywódcy partyzantki, Roby’ego 
Santuchy, obecnie – znany komentator polityczny i autor książek z tej dziedziny. 

L I S T Y,  K T Ó R E  N I E  Z O S TAŁY  W Y SŁA N E  

Bohaterowie wzorowani na polskim emigrancie prawie zawsze uczestniczą 
w polemice, niezależnie czy ma ona zabarwienie polityczne, literaturoznawcze, 
czy socjologiczne, przyjmując postawę osoby z zewnątrz – un escritor extranjero 
– pisarza z dalekich stron. Pochodzenie ze Starego Kontynentu ma silny ładunek 
znaczeniowy w przypadku większości argentyńskich tekstów literackich: Europa 
to odwieczny ciemięzca Nowego Świata, ale zarazem twórca idei wyzwoleń-
czych, dla których tak podatnym gruntem okazały się ziemie Ameryki Południo-
wej; to siłą narzucone kultura i język, a jednocześnie niedościgniona potęga; to 
wreszcie najeźdźcy i przodkowie jednocześnie. Z takim właśnie bagażem rodo-
wodu spotyka się Witold Gombrowicz w „potyczkach” z Robym Santuchą. 
   

7 Wspomniana rozprawa doktorska (z 2008 roku) Freixy Terradasa zawiera zestawienie powieści, 
w których występują postaci fikcyjne wzorowane na Gombrowiczu. Brakuje jedynie ostatniej powie-
ści Mattiniego (2008), która z oczywistych powodów nie mogła się w niej znaleźć. 

8 Według mojego stanu wiedzy nie powstał żaden polski tekst literacki, w którym wykorzystuje się 
biograficzne wątki Gombrowicza do stworzenia postaci fikcyjnej. Możliwe, że powodem tego braku 
jest również „pomnikowość” jednego z najlepszych pisarzy krajowych lub też fakt, że lepiej niż sam 
Gombrowicz nikt tego nie zrobi.  

9 Nie chodzi, rzecz jasna, o polityczność literatury w ogóle, lecz o stematyzowanie polityki i historii 
politycznej, a zatem wtedy, kiedy stają się one osią utworu. 

10 Tekst ten nie został przełożony na język polski, a wieloznaczny dość tytuł sprawiłby tłumaczowi 
pewne kłopoty. Z uwagi na powtarzający się w korespondencji temat Gombrowiczowskiego nihilizmu 
można by przełożyć tytuł książki na „Listy nihilisty”.  
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W znacznej części epistolarna powieść Cartas profanas, opiera się na ich rze-
czywistym spotkaniu, które miało miejsce podczas podróży Gombrowicza po 
Argentynie w 1958 roku. Aby podratować swoje zdrowie, pisarz postanawia 
opuścić Buenos Aires, a przy okazji ma nadzieję napisać kolejne fragmenty 
Dziennika – tym razem w formie dziennika podróży. Odwiedza m.in. Goyę, Tan-
dil, Necocheę i Santiago del Estero, w których spotyka się z miejscowymi przed-
stawicielami inteligencji. To właśnie dzięki tej podróży w Tandilu poznaje Flora 
Quilombo11, częstego bohatera Dziennika, a w Santiago braci Santucho, z który-
mi nawiąże efemeryczny kontakt listowny. Dla Mattiniego epizod ten staje się 
asumptem do napisania powieści opartej na zderzeniu się dwóch światopoglądów, 
które można by umieścić w opozycji: idealizm – nihilizm. 

Schematyczne postaci – dojrzałego pisarza i młodego bojownika – wyłaniające 
się z tej na poły sfingowanej przez Mattiniego korespondencji wydają się zabie-
giem celowym. Santucho to według autora ostatni rewolucjonista w epickim 
znaczeniu: zapatrzony w swojego poprzednika, Che Guevarę, niemal z premedy-
tacją dąży do porażki. Gombrowicz natomiast, będąc jego przeciwwagą, również 
nabiera cech bezkompromisowego nihilisty: „Nie wierzę ani w postęp, ani 
w epikę, ani tym bardziej w bohaterów”, pisze w jednym z listów12. Schematyzm 
powieściowego Gombrowicza ma tu, oczywiście, walor użyteczności, jednak Mattini, 
studiując Dziennik, spotkać musiał się z podobną praktyką ze strony autora. Miejsco-
wości odwiedzone przez polskiego pisarza przedstawione są niezwykle jednostronnie; 
stają się niemal miejscami-tematami. W Santiago autora Dziennika prześladuje uoso-
bione w młodości piękno, które nie wiadomo, czy jest pragnieniem autora, czy naturą 
regionu; w Tandilu z kolei Gombrowicz walczy z gębą faszysty, głoszącą z zapisa-
nych murów chwałę męczenników z Norymbergi13. Spotkania Polaka z miejscowymi 
również okazują się raczej starciem z ideą niż z człowiekiem. Gombrowicz notuje 
w Dzienniku: „Po pięciu minutach już się orientuję: Cortes, komunista-idealista, ma-
rzyciel (…), drażniła mnie anielskość komunistycznego kapłana”14. Podobnie wyglą-
da spotkanie pisarza (wciąż w Dzienniku) ze starszym bratem Roby’ego Santuchy: do 
Gombrowicza, zafascynowanego pięknością pary siedzącej przy sąsiednim stoliku, 
dochodzą zaledwie fragmenty dość przewidywalnego dyskursu jego towarzysza na 
temat europejskiego imperializmu i kondycji Indianina15. 
   

11 Flor Quilombo, Quiloflor, Giże, to w rzeczywistości Mariano Betelú, z którym Gombrowicz bę-
dzie utrzymywać kontakt listowny aż do swojej śmierci w 1969 r. 

12 Oryg.: „Yo no creo ni en el progreso ni en la épica, menos en los héroes”; L. Mattini, Cartas 
profanas, Buenos Aires, Ediciones Continente, 2008, s. 48; tłumaczenie moje – N.G.  

13 „Aluzja? Od dawna wiem, że niejedno jest aluzją do mnie i niejedno do mnie przepija…” 
W. Gombrowicz, Dziennik, t. 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997, s. 97. 

14 Tamże, s. 77 i 79. 
15 Por. tamże, s. 116–122. 
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Nie tylko więc miejsca, ale i miejscowi stają się dla pisarza figurą retoryczną – 
punktem wyjścia do dalszej refleksji. Można zatem przypuszczać, że Gombro-
wicz w usta postaci niefikcyjnych, ale traktowanych jako literackie narzędzie, 
włożył własne słowa, by móc z nimi następnie polemizować, przerabiając tym 
samym przeżyte wydarzenia na użytek Dziennika16. Podobną konwencją posługu-
je się autor Cartas profanas: listy Gombrowicza to wyjęte fragmenty listów auto-
ra Dziennika do santiageńczyka, następnie przez Mattiniego rozwinięte i konty-
nuowane, co skutkuje tym, że dla mało dociekliwego czytelnika oddzielenie fikcji 
Gombrowicza od fikcji Mattiniego jest, oczywiście, niemożliwe – nie znajdzie on 
bowiem żadnych graficznych wyróżnień. Podobną strategię stosuje Mattini wo-
bec drugiego nadawcy: listy Santuchy to również poddane dalszemu rozwinięciu 
fragmenty z Dziennika. Jeżeli jednak założyć, że listy (i rozmowy) lewicowego 
bojownika zostały w Dzienniku spreparowane (przynajmniej połowicznie), to 
Mattini, posługując się tymi właśnie tekstami, cytuje na przemian Gombrowicza 
i Gombrowicza pod przebraniem Santuchy. 

P O S TAĆ  F I K C Y J N A .  P O S TAĆ  H I S T O R Y C Z N A  

Gombrowicz poznał santiageńczyka jeszcze zanim ten włączył się w aktywną 
politykę, zanim uciekł z więzienia o zaostrzonym rygorze (stając się w ten sposób 
legendą argentyńskiej lewicy) i zanim, rzecz jasna, zginął – zdradzony przez 
jednego ze swoich współpracowników – w 1976 r. I chociaż intuicyjnie Polak 
wróżył mu podobną karierę, to znał go jedynie jako młodego studenta, bywalca 
prowincjonalnej kawiarni Aguila: „był gotów przegadać całą noc, widać było, że 
»gadanie genialne, szalone, studenckie«, jak pisze Żeromski w swoim dzienniku, 
weszło mu w krew”, notuje – również w dzienniku – Gombrowicz, a za nim Mat-
tini – w niemal niezmienionej wersji – umieszcza w jednym z listów17. 

Bez wątpienia idee zaprogramowane w umyśle młodego chłopaka nie mogły 
zainteresować polskiego pisarza – w przeciwieństwie do samej jego postaci. O ile 
bowiem autor Ferydurke niechętnie komentował polityczne wydarzenia, to już 
większą uwagą obdarzał postaci za nimi stojące. Już jego przyjaciel z lat dziecię-   

16 Aleksander Fiut już wcześniej zauważył, że Santucho z Dzienników często posługuje się słowni-
kiem Gombrowicza, co budzi podejrzenie, że w rzeczywistości wypowiada się sam autor. Widać 
więc, że Gombrowicz może wkładać w cudze usta swoje myśli, jak i uwagi, z którymi chciałby pole-
mizować, co po raz kolejny komplikuje wyłuskanie klarownego poglądu autora na jakikolwiek temat. 
Por. A. Fiut, Zwiedzanie „Kontynentu z Trzeciego Dnia Stworzenia”: Gombrowicz i Keyserling, 
w: Witold Gombrowicz – nasz współczesny, red. J. Jarzębski, Kraków: Universitas, 2010, s. 574. 

17 W. Gombrowicz, Dziennik, t. 2…, s. 241–242 i L. Mattini, Cartas profanas…, s. 57. Ten przy-
padkowy dość łańcuszek cytatów wprowadza zatem do kultury argentyńskiej postać Żeromskiego 
w ciekawych okolicznościach – przy próbie charakterystyki argentyńskiego bojownika ultralewicy. 
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cych, Tadeusz Kępiński, wspominał, że „Itek” wykazywał całkowitą obojętność 
wobec bieżących spraw i jako jeden z nielicznych nie uległ dramatycznym na-
strojom przewrotu majowego: 

Znać było, że to wszystko jest dla niego odległe. Jego interesowały osobiste cechy Józefa 
Piłsudskiego, barwność jego postaci, jego dezynwoltura, jego samoistność i oryginalność. 
Wreszcie jego talent literacki. Cytował opinię Nowaczyńskiego, że Piłsudski się marnuje, 
mając tak świetny talent felietonistyczny i zdolności polemiczne18. 

Pomijając zawartą między słowami ironiczną ocenę dokonań Naczelnika, moż-
na zauważyć, że Gombrowicza od początku interesował człowiek w historii, 
dlatego wiele lat później, na kartach Dziennika, dokonuje próby zrozumienia 
innej postaci historycznej – Adolfa Hitlera. Refleksje te prowadzone są poza 
oczywistą oceną moralną i historyczną, na co pozwala autorowi ponad dziesięcio-
letni dystans czasowy. Pisarz rezygnuje więc z ostrożności i zamiast demonizo-
wania Hitlera proponuje potraktować go jak… postać literacką: 

Co uderza w tym bohaterze (dlaczegóż nie miałbym go nazwać bohaterem?) to niesamo-
wita śmiałość w osiąganiu krańca, ostateczności, maksimum. Sądził, że wygrywa ten, kto 
mniej się boi – że sekretem mocy jest posunąć się o krok dalej, o ten jeden jedyny krok, już 
nie do zrobienia dla innych19. 

Osadzenie postaci historycznej w tekście literackim z góry zaznacza pewną hi-
potetyczność i swobodę w interpretowaniu wydarzeń. Gdyby przyjąć zatem Whi-
te’owską optykę, która nie pozwala nam zobaczyć samych wydarzeń, a jedynie 
właśnie fakty będące ich selektywną i zinterpretowaną modyfikacją, to tekst lite-
racki, w którym świadomie nadaje się wydarzeniom historycznym charakter 
fikcyjny, jest tylko ujawnieniem zakamuflowanych zazwyczaj mechanizmów 
tworzenia dyskursu historycznego. 

Niemożliwość ostatecznego wyróżnienia narracji historycznej i fikcyjnej poru-
szona jest explicite w Respiración artificial z 1980 roku. Ta znów połowicznie 
tylko epistolarna powieść jest wymianą poglądów literackich między wujem 
(politycznym konspirantem i nauczycielem historii) a jego bratankiem (początku-
jącym pisarzem). Vladimir Tardewski, postać stylizowana na Gombrowicza, 
występuje początkowo jako przedmiot rozmowy, później zaś staje się trzecim 
rozmówcą. W jednym z listów profesor Maggi pisze: 

Zalecam moim podopiecznym, aby unikali introspekcji, i staram się wpoić im to, co na-
zwałem perspektywą historyczną. Jesteśmy liśćmi unoszonymi prądem rzeki i na to, co nad-
chodzi, powinniśmy patrzeć tak, jak gdyby już minęło. Wśród historyków nie będzie nigdy 

   
18 T. Kępiński, Witold Gombrowicz i świat jego młodości, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 

1974, s. 370. 
19 W. Gombrowicz, Dziennik, t. 2…, s. 98. 
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żadnego Prousta, to dla mnie wielka pociecha (…). Był taki typ, co za życia uwielbiał Parnel-
la – czytałeś? Nieprzyjemny typ, ale mówił dwunastoma językami. Interesowała go tylko 
jedna kwestia: jak opowiadać o realnych faktach20. 

Perspektywa patrzenia na przyszłość jak na zdarzenie przeszłe to nic innego jak 
tworzenie narracji, przetwarzanie wydarzeń w fakty. Dla profesora niezwykle 
ważny jest język dyskursu: narracji literackiej przeciwstawia dyskurs historyka, 
dla którego znajomość wielu języków będzie gwarancją dotarcia do prawdy, 
narażonej w procesie tłumaczenia na ewentualne zanieczyszczenia. „Perspektywa 
historyczna” profesora przeciwstawiona jest „perspektywie literackiej” bratanka: 

Z mojej strony – zero zainteresowania polityką. Yrigoyen ciekawi mnie wyłącznie jako 
twórca określonego stylu. Radykalnego baroku. Nie rozumiem, dlaczego nikt nie zauważył, 
że właśnie w jego przemowach ma swoje korzenie pisarstwo Macedonia Fernandeza. Nie 
podzielam też twojej pasji historycznej. Od czasu odkrycia Ameryki nie zdarzyło się w na-
szych stronach nic godnego choćby minimum uwagi. Narodziny, zgony, parady wojskowe 
i tyle. Historia Argentyny to przetworzony przez Arlta bełkotliwy i rozwlekły monolog umie-
rającego sierżanta Cabrala21. 

Młody Renzi, tak jak młody Gombrowicz, swoją uwagę kieruje na literackie 
aspekty politycznych zagadnień, jednoznacznie manifestując brak zainteresowa-
nia ich rzeczywistymi konsekwencjami. Nie przypadkiem historia Argentyny 
przyrównana jest właśnie do prozy Roberta Arlta – dziecka niemieckich imigran-
tów, dziennikarza zajmującego się kroniką policyjną stolicy, którego pisarstwo 
dalekie jest od stylu „przegadanego, schludniutkiego, bez powtórzeń”22. Powieści 
Arlta pisane są ulicznym lunfardo, językiem mieszającym gauczowskie słownic-
two z obcymi kalkami językowymi imigrantów23. Styl ten ilustruje, według Ren-
ziego, status współczesnej Argentyny. 

Polemikę wuja z bratankiem można uznać za wstęp do odczytania sensu odkry-
cia dokonanego przez polskiego emigranta. Kiedy Emilio Renzi, bratanek profe-
sora, wyrusza na jego spotkanie, zamiast wuja zastaje jego przyjaciela, Vladimira 
Tardewskiego, wytrawnego szachistę24 i ucznia Wittgensteina, który miał okazję    

20 R. Piglia, Sztuczne oddychanie…, s. 17. 
21 Tamże, s. 18; Hipolito Yrigoyen (1852–1933) – pierwszy prezydent Argentyny wybrany w wy-

borach powszechnych, obalony przez wojskowy zamach stanu; sierżant Cabral – argentyński bohater 
narodowy, zginął w bitwie, ratując życie swojemu pułkownikowi.  

22 Tamże, s. 132. 
23 Warto zauważyć, że Arlt jest przedstawicielem Argentyny imigranckiej, o hybrydycznej tradycji 

i kulturze, którą gardzi Santucho z listów Mattiniego, przyrównując ją do „tanga z burdeli”. Dla 
Santuchy jest ona zaprzeczeniem prawdziwej, rdzenno-rolniczej, Argentyny. 

24 Zamiłowanie do tej gry jest chyba najbardziej charakterystyczną cechą, która przybliża postać 
fikcyjną do jej pierwowzoru. Gombrowicz był nie tylko zapalonym praktykiem, ale i teoretykiem. 
Jeszcze w Polsce w jego ręce trafił traktat o szachach autorstwa F.-A. Danicana Philidora, który 
zrewolucjonizował reguły gry. Gombrowicz niezwykle cenił sobie francuskiego szachistę i niejedno-
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poznać Jamesa Joyce’a. Co znamienne, jest on zdecydowanie bardziej europejski 
od swojego polskiego pierwowzoru. Pod nieobecność profesora Tardewski staje 
się interlokutorem młodego pisarza, opowiadając mu, jak – drogą przypadku 
i bibliotecznych pomyłek – wpadł na trop prowadzący do hipotezy, że między 
Franzem Kafką a Adolfem Hitlerem doszło do spotkania, o którym praski pisarz 
wspomina przelotnie i bez szczegółów w swoim dzienniku. Sfingowana przez 
Piglię anegdota jest, oczywiście, tylko literacką grą, a jednak fikcja nie musi 
wcale być przeciwieństwem historii. Spotkanie Kafki i Hitlera jest zatem jedną 
z hipotez – możliwych, lecz zupełnie niekoniecznych – do których dostęp mamy 
jedynie za pośrednictwem tekstu literackiego. W ten sposób tajemnica Tardew-
skiego sugeruje, że dostępna nam historia nie ma awersu (prawdy) i rewersu 
(fikcji)25, tak jak widziałby to profesor Maggi, lecz jest szeregiem alternatywnych 
hipotez, domysłów, narracji i fikcji26. Tak samo jak hipotezą jest polemika Gom-
browicza z Robym Santuchą, która właściwie nigdy nie miała miejsca. 

S Z Y F R O WA N I E  I  P O D W Ó J N E  K O D O WA N I E  

Europejskie pochodzenie Gombrowicza jest w obydwu powieściach niezwykle 
istotne, szczególnie, gdy dalej podążymy wątkiem politycznym. Autor Ferdydur-
ke pojawia się w Argentynie w przeddzień wybuchu drugiej wojny światowej27, 
a przy tym pochodzi z Polski, na którą zwrócone były spojrzenia całego świata. 
Nie dziwi więc, że wbrew własnej woli stał się on komentatorem wydarzeń 
z drugiego brzegu – urósł do rangi eksperta. Podobny los spotkał powieściowych 
Gombrowiczów, którzy w obydwu przypadkach – zarówno w powieści Piglii, jak 
i Mattiniego – mówią zawsze z perspektywy doświadczonego wojną Europejczy-
ka. Co ciekawe, zapomniana prowincja na granicy z Urugwajem, w której po 
wielu perypetiach osiadają Tardewski i profesor – bohaterowie Sztucznego oddy-
chania – zamieszkiwana jest przez wiele „europejskich biografii”: Hrabia Tokraj,    
krotnie upominał swoich przeciwników, by stosowali się do jego zaleceń (por. T. Kępinski, Gombro-
wicz i świat jego młodości…, s. 142). Tardewski natomiast pracował nad nową techniką gry, według 
której jej zasady zmieniałyby się wraz z każdą nową partią.  

25 W przypadku argentyńskiej dyktatury, o której tak naprawdę jest mowa, rewersem i awersem są 
dyskurs zafałszowany (publiczny) i prawdziwy (prywatny). 

26 Warto po raz kolejny sięgnąć po rozróżnienie fikcji i faktu zaproponowane przez Hadena Whi-
te’a: „używając pojęcia »fikcja«, miałem na myśli jej rozumienie zaproponowane przez [Jeremiego – 
N.C.] Benthama, który pojęcie to odnosi nie tylko do pisarstwa czy myślenia koncentrującego się na 
bytach czysto wyobrażeniowych czy fantastycznych, ile do rodzaju inwencji czy konstrukcji opartej 
na hipotezach”. H. White, Proza historyczna, przeł. E. Domańska, Kraków: Universitas, 2009, s. 13. 

27 Piglia na potrzeby fabuły zmienia datę przyjazdu Gombrowicza do Argentyny, dlatego też wojna 
zaskakuje go w Polsce. To nie tylko uwiarygodnia hipotezę dotyczącą Kafki i Hitlera, ale również 
pozwala polskiemu emigrantowi „doświadczyć” wojny, być bardziej europejskim w Argentynie. 
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nieślubny syn rosyjskiej arystokracji, który podczas rewolucji stracił cały majątek 
i „w damskim stroju przedarł się do Finlandii, potem, kosztem wielu trudów, do 
Paryża, tam zaś, udając żydowskiego chłopca, załapał się na jeden z ostatnich 
statków z imigrantami, wysyłanych z inicjatywy barona Hircha do kolonii na 
białej pampie, przeprawił się do Argentyny, (…) gdzie założył akademię dobrych 
manier”28; z kolei Rudolph von Maier najprawdopodobniej był nazistą, który 
zapisał się do NSDAP pod przymusem, a podczas wojny zajmował się głównie 
odkurzaniem zbiorów bibliotecznych i archiwów SS. I rzeczywiście, bardziej niż 
postaci fikcyjne są to biografie-parodie, niezgrabnie pozszywane warianty euro-
pejskich życiorysów. Bardzo szybko Emilio Renzi znajduje dla nich literackie 
odpowiedniki: są jak Bouvard i Pécuchet Gustawa Flauberta. 

W narracjach obydwu argentyńskich pisarzy porządek historii i porządek fikcji 
jest zatem nierozłączny: Gombrowicz jako postać fikcyjna bada związek Hitlera 
i Kafki (Sztuczne oddychanie) lub polemizuje z przyszłym rewolucjonistą (Cartas 
profanas), którzy w tym wypadku też są postaciami fikcyjnymi, nie przestając 
być równolegle postaciami historycznymi. Ten podwójny status Linda Hutcheon 
nazwałaby podwójnym kodowaniem – typowym dla postmodernistycznych meta-
fikcji historiograficznych, pielęgnujących napięcie między faktem a fikcją, mię-
dzy tym, co uznane za prawdziwe (doxa), a paradoksalnym ukonstytuowaniem 
tego, co niemożliwe29. 

Dyskurs polityczny w przypadku obydwu powieści przejawia się jednak na 
wielu poziomach. Spotkanie Gombrowicza z Santuchą to najmniejsza szkatułka 
powieści zamknięta we współczesnej intrydze polityczno-kryminalnej: narrator, 
który przypadkowo w 2002 roku staje się właścicielem tajemniczej koresponden-
cji, podejrzewa, że jej dostarczyciel był bezpośrednim sprawcą pojmania Santu-
chy. Tajemnicze odkrycie, którego przed wojną dokonał Tardewski, jest z kolei 
opowiadane w atmosferze niedopowiedzeń i aluzji: jedynym budynkiem w mia-
steczku, na które zwraca uwagę Emilio Renzi jest więzienie; nie wiadomo też jak 
tłumaczyć zniknięcie profesora30. 

Atmosferę konspiracji wzbudzają również same listy, które – w obydwu przy-
padkach – dostają się w ręce inne niż adresata: w powieści Mattiniego przechodzą 
z rąk do rąk, stając się elementem rozgrywki politycznej; w Sztucznym oddycha-
niu pojawiają się listy wysyłane w przyszłość (jeden z nich adresowany jest do 
samego profesora, który niemal sto lat później staje się ich właścicielem) – one 
również przechodzą przez ręce ponadczasowego cenzora, próbującego odczytać 
zaszyfrowaną w nich wiadomość. 
   

28 R. Piglia, Sztuczne oddychanie…, s. 114. 
29 G. Allen, Intertextuality, London – New York: Routledge, 2000, s. 193. 
30 Podczas dyktatury wojskowej zostało porwanych kilka tysięcy osób, których losy, w wielu przy-

padkach, do dziś są nieznane. 
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Pomimo licznych podobieństw omawianych powieści: ich epistolarnego charak-
teru, czasu akcji osadzonego lub odnoszącego się do rządów militarnych i – wresz-
cie – postaci Witolda Gombrowicza, teksty te trudno ze sobą połączyć. Dzieli je nie 
tylko niemal trzydzieści lat różnicy, ale przede wszystkim sam zamiar artystyczny. 
Piglia to pisarz niemal akademicki – w jego tekstach doszukać się można prób 
przekroczenia barier pisarskich, zabaw różnymi teoriami literatury, „testowania” 
nowych sposobów narracji; postać Tardewskiego nabiera niekiedy cech swojego 
pierwowzoru, ale jest przy tym całkowicie autonomiczna – funkcjonuje zarówno z, 
jak i bez obecności Gombrowicza w świadomości czytelnika. Mattini to przede 
wszystkim polityk, który jasno próbuje wyłożyć sens swoich książek, często ze 
szkodą dla ich wartości artystycznej. Wielokrotnie zaznacza wyraźny podział ról: 
powieściowy Santucho to on sam z czasów młodości, Gombrowicz zaś ucieleśnia 
Mattiniego dojrzałego, bojownika przeobrażonego w intelektualistę. 

Fakt, że jeden tekst nie miał, jak się wydaje, wpływu na powstanie drugiego, 
zdaje się potwierdzać hipotezę, że umieszczenie Gombrowicza w historycznym, 
a przez to i politycznym, kontekście nie jest kwestią jednostkowego przypadku, 
lecz raczej wynikiem innego od naszego – polskiego i europejskiego – spojrzenia. 
Wydaje się również, że sytuacji tej sprzyja tendencja do tworzenia postaci fikcyj-
nych wzorowanych na biograficznych wątkach autora Ferdydurke. Jedynie osobę 
Gombrowicza, a nie jego twórczość i poglądy, ze swobodą można umieścić 
w nowych kontekstach, takich jak: intrygi polityczne, nieodkryte tajemnice histo-
rii, czy nawet – działanie w konspiracji. Pisarz sam przecież otworzył drogę ku 
takim zabiegom. Nie tylko dlatego, że stworzył szereg „ja sylleptycznych”, czyli 
Gombrowiczowskich alter ego, ale dlatego, że i poza literaturą dążył do mityzacji 
samego siebie. „Przystąpić do stwarzania siebie i uczynić z Gombrowicza postać 
– jak Hamlet albo don Kiszot”, pisze w Dzienniku31. 

Można by założyć, że w ten sposób pisarz broni siebie i swojej literatury przed za-
biegami interpretacyjnymi: z postacią fikcyjną, podporządkowaną innym prawom, 
można zrobić wiele, natomiast autor i jego twórczość – to domena, do której należy 
podchodzić z rezerwą. Łatwiej bowiem wyobrazić sobie fikcyjnego Gombrowicza 
uwikłanego w politykę, niż określić i przypisać mu jakikolwiek światopogląd. 

Obrona ta okazuje się jednak nieskuteczna, bo przecież Mattini manipuluje tekstem 
– wycina odpowiednie fragmenty i korzysta z nich z całkowitą dowolnością. Zabieg o 
tyle niebezpieczny, że twórczość polskiego autora wciąż jest w Argentynie mało 
znana, a więc podatna na wszelkie przeinaczenia. Może się więc okazać, że próby 
przywrócenia Argentynie Gombrowicza okażą się spełnieniem słów samego pisarza: 
„Porozumienie się za pomocą sztuki jest zabawnym nieporozumieniem”32. 
   

31 W. Gombrowicz, Dziennik, t. 1…, s. 179. 
32 W. Gombrowicz, Dziennik, t. 2…, s. 29. 



230     Literatura polska w świecie. Tom IV 

 
P O L I T I C A L  G O M B R O W I C Z ?  W R I T E R ’ S  P L A C E  I N   

A R G E N T I N I A N  L I T E R A T U R E  

It is not difficult to notice that the Polish commentators of Gombrowicz’s works do not frequently 
juxtapose the author with the politics. Gombrowicz himself warned that the literature should not be 
combined with the political writing. However, for the Argentinian scholars, this juxtaposition is 
possible and significant. How to understand such a radical difference of reception? The fact is that for 
a long time the knowledge of Gombrowicz’s works has been limited in Argentina to the famous 
translation of “Ferdydurke” and “Argentinian Diary” (the fragments chosen, sorted out and extended 
by Gombrowicz). The author exists in Argentinian literature rather as a fictitious person, than as a 
writer – the character of Gombrowicz often serves as a counterpoint to the other, Argentinian, protag-
onist. The role of an interlocutor in a discussion is performed by fictitious Gombrowicz in, inter alia, 
the novels: “Respiración artificial” (1980) by Ricardo Piglia and “Cartas profanas” (2008) by Luis 
Mattini, where the Polish writer is in different ways entangled in political affairs. The attempts to 
restore the underestimated writer to Argentina can serve as a stimulus for the discussion about geo-
graphical and historical aspects of reading the works of a writer who belongs to various cultures. 

Natalia Gendaj – absolwentka polonistyki, doktorantka w Zakładzie Komparatystyki Literackiej 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Studiowała literaturę hiszpańską i iberoamerykańską na Uniwersytecie 
w Barcelonie. Zajmuje się związkami Gombrowicza z Argentyną. Publikowała m.in. w „Roczniku 
Komparatystycznym”. 
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DL A C Z E G O  M IŁO S Z,  A  N I E  BR A N D Y S?  

 

W S TĘ P  

W REFERACIE ZAMIESZCZONYM W OSTATNIM TOMIE POKONFERENCYJNYM LITE- 
ratura polska w świecie przedstawiliśmy, jak za sprawą inicjatyw instytucjonal-
nych, wydawniczych i prywatnych literatura polska dociera do Chorwacji oraz 
funkcjonuje w tamtejszej przestrzeni kulturowej. Okazało się wtedy, że kluczową 
rolę w każdej spośród wspomnianych inicjatyw odgrywa Katedra Polonistyki na 
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu, ponieważ w zasadzie wszy-
scy inicjatorzy, tłumacze, recenzenci, redaktorzy bloków tematycznych w czaso-
pismach oraz osoby zajmujące się przygotowaniem wydań krytycznych są z nią 
związani – jako pracownicy bądź też byli studenci1. Łatwo więc wyciągnąć wnio-
sek, że w takiej sytuacji pracownicy Katedry i co ważniejsze – jej studenci – są 
najważniejszą i najbardziej zainteresowaną grupą odbiorców literatury polskiej. 
Mając na względzie ten fakt, chcielibyśmy przedstawić koncepcję studiów polo-
nistycznych o specjalności literaturoznawczej, ich historię, tradycję, warunki 
rozwoju, metodologię badań i nauczania literatury oraz wskazać obecne cele 
i ograniczenia, ponieważ wszystkie te elementy w równej mierze mają wpływ na 
obraz literatury polskiej, jaki otrzymują studenci oraz – potencjalnie – za ich 
pośrednictwem, szersza publiczność. 

Przede wszystkim należy nadmienić, że polonistyka na zagrzebskim uniwersy-
tecie funkcjonuje w ramach studiów dwukierunkowych2. Ten pozornie niewinny 
   

1 Đ. Čilić Škeljo, F. Kozina, Literatura polska w Chorwacji: inicjatywy instytucjonalne, wydawni-
cze i prywatne (1990–2009), Literatura polska w świecie, t. 3: Obecności, red. R. Cudak, Katowice: 
Gnome, 2010, s. 189–201. 

2 Obecnie obowiązujący w Chorwacji system kształcenia zakłada, że studenci kierunków humani-
stycznych na początku studiów wybierają dwa kierunki, które studiują równolegle. 



234     Literatura polska w świecie. Tom IV 

fakt implikuje jednak szereg poważnych problemów dydaktycznych, metodolo-
gicznych, organizacyjnych i merytorycznych, które wpływają na kształt zajęć 
poświęconych nie tylko polskiej, ale i innym literaturom. 

W myśl wymogów formalnych, które zaczęły obowiązywać wraz z systemem 
bolońskim, ograniczona została liczba godzin dydaktycznych na każdym z dwóch 
kierunków studiów, co w sposób bezpośredni wpłynęło na programy zajęć po-
święconych literaturze. Aby posłużyć się przykładem – jedynie przedmiot Polska 
literatura od modernizmu do postmodernizmu niezmiennie odbywa się w wymia-
rze sześćdziesięciu godzin w semestrze, podczas gdy wszystkie pozostałe zostały 
zredukowane: mają wymiar od trzydziestu do czterdziestu pięciu godzin. Zaist-
niała w związku z tym potrzeba selekcji – należało dokonać wyboru, którzy pisa-
rze oraz które utwory i pojęcia z zakresu literatury i kultury zostaną dokładnie 
omówione, a które jedynie wspomniane. Wydawać by się mogło, że rozwiązanie 
jest proste – wybór kanonicznych pisarzy i tekstów, jednak i ono posiada swoje 
niedostatki. W jaki bowiem sposób oddać na przykład powojenne rozterki pol-
skiej literatury i pisarzy, omawiając jedynie Zniewolony umysł Czesława Miłosza, 
nie wspomniawszy o obrazie polskiego społeczeństwa przedstawionego w powie-
ści Matka Królów Kazimierza Brandysa? 

Tę niedogodność, której rezultatem może być powierzchowna prezentacja pol-
skiej literatury, a tym samym pośrednio także kultury i społeczeństwa, postanowi-
liśmy przezwyciężyć poprzez uznanie problemów za wyzwania. Na ile nam się to 
udało, czas pokaże. 

H I S T O R I A ,  T R A D Y C J A  I  R O Z W Ó J  K AT E D R Y  

Na niwie historii literatury na zagrzebskiej polonistyce pionierską rolę odegrał 
językoznawca, tłumacz i animator kontaktów polsko-chorwackich Julije Benešić 
(1883–1957). To właśnie dzięki jego staraniom na uniwersytecie w Zagrzebiu 
powstał pierwszy lektorat języka polskiego (warto nadmienić, że był on także 
pierwszym wykładowcą); ponadto napisał pierwszy słownik polsko-chorwacki 
oraz był autorem szeregu tłumaczeń, spośród których większość ukazała się 
w formie wydań krytycznych. Bibliografia przekładów Benešicia z literatury 
polskiej liczy ponad sto dwadzieścia pozycji i są wśród nich dzieła niemal 
wszystkich najwybitniejszych polskich pisarzy3, przy czym przekład Dziadów 
Adama Mickiewicza zaliczany jest wręcz do kongenialnych. Można zatem 
stwierdzić, że był on pierwszym ważnym pośrednikiem między dwiema kulturami, 
   

3 Wybrane tłumaczenia najbardziej reprezentatywnych pisarzy z kanonu to: Lalka B. Prusa, Ziemia 
obiecana oraz Chłopi W.S. Reymonta, Ludzie bezdomni oraz Przedwiośnie S. Żeromskiego, Popiół 
i diament J. Andrzejewskiego. 
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ale w węższym znaczeniu tego słowa – przede wszystkim jako tłumacz. Do dziś 
Benešicia uważa się za jednego z najwybitniejszych chorwackich polonistów, 
a jego zasługi w zakresie popularyzacji kultury polskiej w Chorwacji są nie do 
przecenienia. 

W odróżnieniu od Benešicia, Zdravko Malić (1933–1997), założyciel Katedry 
Polonistyki na Wydziale Filozoficznym zagrzebskiego uniwersytetu, pośredni-
czenie między dwiema kulturami realizował w sposób kompleksowy – oprócz 
tłumaczenia tekstów literackich dokonywał także ich naukowej interpretacji. Ze 
względu na ówczesną sytuację, czyli fakt, że był pionierem chorwackiej poloni-
styki, Malić musiał wykonać „pracę od podstaw”, ponieważ w Chorwacji nie 
istniała żadna pozycja prezentująca historię literatury polskiej. To właśnie opra-
cowanie przeglądu historii literatury polskiej było kluczowym warunkiem rozwo-
ju chorwackiej polonistyki oraz zaistnienia polskiej literatury w chorwackiej 
przestrzeni kulturowej. Jego Povijest poljske književnosti (Historia literatury 
polskiej) została wydana w ramach dużego projektu naukowo–wydawniczego 
Povijest svjetske književnosti (Historia literatury światowej) z 1975 roku, mają-
cego na celu przedstawienie w ośmiu tomach najważniejszych literatur świata. 
W odróżnieniu od innych przeglądów mniej popularnych literatur, takich jak 
czeska, słowacka lub literatury narodów bałtyckich, które opisywali zagraniczni 
badacze, o literaturze polskiej pisał badacz tutejszy – Malić, czym potwierdził 
swój, i tak bezsporny, polonistyczny autorytet. W swojej książce Malić przedsta-
wił przegląd zagadnień z historii literatury uzupełniony o kontekst społeczno-
-polityczny, akcentowany szczególnie wyraźnie od romantyzmu. Przegląd ten 
powstał w oparciu o terminologię hitorycznoliteracką właściwą kręgowi kultury 
zachodnioeuropejskiej; oznacza to, że historia literatury polskiej została podzie-
lona na średniowiecze, humanizm i renesans, barok, oświecenie i klasycyzm, 
romantyzm, realizm i modernizm. Warto w tym miejscu dodać, że Malić równo-
cześnie wprowadził do chorwackiego literaturoznawstwa typowo polską termino-
logię, o czym obszerniej piszemy w dalszej części tekstu. 

Z jednej strony Malić pokazał w ten sposób, że każdy z wymienionych okresów 
pojawił się i zaznaczył również w literaturze polskiej, a tym samym udowodnił, 
że stanowi ona integralny element zachodnioeuropejskiego kręgu literackiego. 
Wspominamy o tym, ponieważ w odniesieniu do niektórych literatur, na przykład 
rosyjskiej, które a priori uznaje się za należące do literatury europejskiej, tę siatkę 
pojęciową można stosować dopiero od epoki klasycyzmu. Z drugiej strony chor-
wacki polonista podkreślał, że polska literatura nie ogranicza się jedynie do na-
śladowania wzorów zachodnioeuropejskich, ale że stworzyła oryginalną, sobie 
właściwą formę wyrazu, jak w przypadku literatury sarmackiej czy dramatu ro-
mantycznego, oraz że czasami nawet wyprzedzała europejskie prądy, czego do-
wodzi twórczość Witkacego czy Gombrowicza. Trzeba również nadmienić, że 
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Malić nie podążał ślepo za zwyczajowym nazewnictwem epok, ale w odniesieniu 
do okresów następujących po romantyzmie, przejął terminy zadomowione 
w polskim literaturoznawstwie. Znalazło to odzwierciedlenie w używaniu pojęcia 
pozytywizm zamiast realizm, Młoda Polska a nie modernizm, czy określenia 
dwudziestolecie międzywojenne, który z uwagi na specyfikę polskiej sytuacji 
społeczno-politycznej nie posiada żadnego ekwiwalentu pojęciowego w historii 
literatury zachodnioeuropejskiej. Ta terminologia zadomowiła się także na zaję-
ciach z historii literatury polskiej, podobnie jak i zaproponowany, również przez 
niego, schemat prezentowania historii literatury polskiej, łączący w sobie pozy-
tywistyczną i strukturalistyczną metodologię. Z czasem został on jednak posze-
rzony o nowe ustalenia metodologiczne i teoretyczne. 

Chcielibyśmy przy okazji zauważyć, że ze względu na formę książki, a więc: 
ograniczoną liczbę stron oraz konieczność zaprezentowania polskiej literatury 
w sposób dostępny i wyczerpujący, Malić był zmuszony najwięcej miejsca po-
święcić najważniejszym polskim pisarzom i ich najbardziej reprezentatywnym 
tekstom. Oprócz nich pokrótce przedstawił także mniej znaczących autorów, nie 
omieszkał też wspomnieć i o pozostałych, którzy swoim dorobkiem literackim 
nie uplasowali się co prawda w czołówce literatury polskiej, niemniej przywołują 
i współtworzą różnorodność oraz wielowymiarowość poszczególnych epok. 
W odróżnieniu od Historii literatury polskiej, która odpowiadała wymogom ga-
tunku oraz realizowała zamierzony cel (ze względu na to, że była to pierwsza 
tego typu publikacja w Chorwacji), polonistyczny dorobek naukowy Malicia był 
znacznie bardziej zróżnicowany i można w nim dostrzec jego osobiste zaintere-
sowania i sympatie. Mianowicie był on wyjątkowo ważnym gombrowiczologiem; 
jego praca doktorska z 1965 roku pt. Književno djelo Witolda Gombrowicza (Do-
robek literacki Witolda Gombrowicza) jest jedną z pierwszych znaczących roz-
praw naukowych dotyczących twórczości tego pisarza4; autor stwierdza w niej, że 
nie ma syntetycznych prac o nim i że zwykle porównywano go do innych pisarzy 
(Rabelais’go, Ionesco), nie rozpatrywano zaś jego twórczości jako całości5. 

Malić zajmował się także polskim renesansem (Jan Kochanowski), romanty-
zmem (Mickiewicz), pozytywizmem (Prus, Sienkiewicz), Młodą Polską (Wy-
spiański), dwudziestoleciem międzywojennym (Iwaszkiewicz, Nałkowska, 
Schulz)6, ponadto pozostawił po sobie cały szereg innych prac (np. o Miłoszu, 
   

4 Warto zaznaczyć, że Malić był współautorem wydanej w Paryżu już w 1971 r. książki Gombro-
wicz. Po chorwacku, pośmiertnie ukazała się jego książka Gombrowicziana (2004). Wgląd w stoso-
waną przez Malicia metodologię oraz jego osiągnięcia w zakresie badania dorobku Gombrowicza 
prezentuje tekst krytyczny Dalibora Blažiny, Gombrowicz Zdravka Malicia, w: Witold Gombrowicz – 
nasz współczesny, red. J. Jarzębski, Kraków: Universitas, 2010. 

5 Z. Malić, Književno djelo Witolda Gombrowicza, Zagreb: Sveučiliste u Zagrebu, 1965, s. 33. 
6 Z. Malić, Mickiewicz itd. – Rasprave, članci i eseji o poljskoj književnosti, Zagreb: Hrvatsko filo-

loško društvo, 2002. 
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Herbercie, Szymborskiej), oraz wiele ważnych tłumaczeń7 i przedmów do ksią-
żek. Ze względu na rolę pioniera Malić zmuszony był w swojej pracy ograniczyć 
się do historii literatury8, wykładania literatury (prowadził również zajęcia z gra-
matyki) oraz pracy przekładowej, co niestety znacznie ograniczyło zakres, 
w jakim zajmował się poszczególnymi autorami i epokami. To właśnie Malić 
musiał stworzyć odpowiednie warunki, czyli znaczący korpus tekstów nauko-
wych oraz przekładów literackich, obejmujących wszystkie trzy rodzaje literac-
kie, czyli lirykę, prozę i dramat, który umożliwiłby zaistnienie polskiej literatury 
jako znaczącego i interesującego zjawiska w chorwackim kręgu kulturowym, 
a równocześnie umożliwiłby w przyszłości bardziej naukowe podejście do tego 
zagadnienia. W związku z tym jego rola w rozwoju chorwackiej polonistyki jest 
ogromna i nie sposób nie zauważyć, że jego działalność w znacznej mierze przy-
czyniła się do tego, że literatura polska cieszy się w Chorwacji takim uznaniem9. 

W momencie, kiedy już istniała baza znaczących tekstów naukowych o literaturze 
polskiej, dzięki której polonistyka wywalczyła sobie znaczące miejsce na Wydziale 
Filozoficznym w Zagrzebiu, do Katedry dołączył asystent Malicia – Dalibor Blažina 
(ur. 1955). Kolejny, bardziej zaawansowany etap w rozwoju studiów polonistycznych 
umożliwił Blažinie zajęcie się wybranymi zagadnieniami, a dokładniej polskim dra-
matem. Rezultatem ukierunkowania zainteresowań naukowych były dwie rozprawy – 
jedna poświęcona Witkacemu10, a druga Janowi Kottowi11. Blažina kontynuował, 
zainicjowane przez swojego opiekuna naukowego, studia nad autorami i tekstami z 
kanonu literatury polskiej, przy czym oprócz dramatu, interesowała go także poezja i 
proza, by wspomnieć jedynie najważniejsze teksty specjalistyczne i naukowe o Ada-
mie Mickiewiczu, Henryku Sienkiewiczu, Stanisławie Wyspiańskim, Brunonie 
Schulzu12 i Czesławie Miłoszu. Jeśli chodzi o historię literatury, również kontynuo-
   

7 Oprócz licznych przekładów tekstów prozatorskich, poetyckich i dramatycznych, które ukazały 
się za jego życia, pośmiertnie została wydana obszerna, licząca sześćset pięćdziesiąt stron, antologia 
tłumaczeń polskiej poezji Gost u kući, red. Z. Malić, Zagreb: ArTresor naklada, 2006. 

8 Wspomniana wcześniej Historia literatury polskiej z 1975 roku ponownie, w poszerzonym i uzu-
pełnionym wydaniu, ukazała się pośmiertnie jako Iz povijesti poljske književnosti, Zagreb: Biblioteka 
Književna smotra, 2004. 

9 Wybór z jego polonistycznego dorobku dostępny jest również po polsku, mowa tu o książce Mię-
dzy życiem a światem. Artykuły, eseje i rozprawy o literaturze polskiej, Warszawa: Instytut Badań 
Literackich PAN, 2006. Przedstawiony w tej książce wybór artykułów, esejów i rozpraw ilustruje 
przede wszystkim, jak zauważył Dalibor Blažina, „krytyczny autentyzm i odwagę zmierzenia się 
z największymi – największymi, którzy podobnie jak Malić, poszukiwali partnerów do przyjacielskie-
go dialogu nazwanego literaturą”. D. Blažina, Posłowie, w: Zdravko Malić – między życiem a świa-
tem, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2006, s. 272. 

10 Opublikowana w książce: D. Blažina, Katastrofizam i dramska struktura, Zagreb: Biblioteka 
Književna smotra, 1993. 

11 Pozycja ta wkrótce ukaże się drukiem. 
12 Opublikowane w książce: D. Blažina, U auri Dušnog dana: ogledi i rasprave o poljskoj književ-

nosti i njezinoj hrvatskoj recepciji, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2003. 
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wał dzieło Malicia – w czasopiśmie „Književna smotra” napisał jedyny w Chorwacji, 
obszerny i bardzo systematyczny przegląd polskiej prozy od 1945 roku do końca XX 
wieku, co można uznać za zalążek ewentualnej Historii literatury polskiej XX wieku. 
Tłumaczył również kanoniczne dzieła, jak dramaty Witkacego, Sklepy cynamonowe 
i Sanatorium pod Klepsydrą Schulza oraz Zniewolony umysł Miłosza. Wyjątek od tej 
reguły stanowią dwa przekłady (wzbogacone o posłowia) – powieści Piotra Szewca 
Zagłada i poezji Artura Grabowskiego. Jego teksty poświęcone literaturze polskiej 
ukazywały się na łamach codziennej prasy oraz pojawiały się na antenie radiowej, 
docierając w ten sposób do szerszej publiczności. 

Na przykładzie trzech najwybitniejszych chorwackich polonistów możemy do-
strzec różnice i rozwój w prezentacji oraz interpretacji literatury polskiej – od 
typowego dla Benešicia podejścia opisowego, poprzez charakterystyczną dla 
Malicia metodę naukową zorientowaną na proces historycznoliteracki, do wła-
ściwego Blažinie naukowego zainteresowania wybranymi kwestiami. Tym, co 
łączy wszystkich wymienionych badaczy, jest zorientowanie na pisarzy z kanonu 
oraz najbardziej reprezentatywne dzieła, ale także, równie istotne z naszej per-
spektywy, a ponadto świetnie ilustrujące sposób funkcjonowania zagrzebskiej 
polonistyki zainteresowanie autorami, którzy, co prawda, nie są powszechnie 
znani i uznani, ale wnoszą istotny wkład do literatury polskiej. 

Wszystko, o czym do tej pory mówiliśmy, przyczyniło się do stworzenia korzyst-
nych warunków do rozwoju polonistyki. Wraz z pojawieniem się w 2000 roku 
w Katedrze Đurđicy Čilić Škeljo (ur. 1975) swojego promotora znalazł dotychczas 
najbardziej zaniedbywany rodzaj literacki, czyli poezja. Zaowocowało to dwiema 
obszernymi rozprawami naukowymi, jedną poświęconą poezji Zbigniewa Herberta 
i drugą, o charakterze porównawczym, dotyczącą twórczości Czesława Miłosza 
i Tadeusza Różewicza oraz kilkoma tekstami naukowymi i specjalistycznymi opubli-
kowanymi w czasopismach. Ponadto Čilić Škeljo przedstawiła chorwackiej publiczno-
ści liczne tłumaczenia współczesnych młodych polskich poetów. W 2005 roku do Ka-
tedry dołączył Filip Kozina (ur. 1981), którego naukowe zainteresowania koncentrują 
się na współczesnej polskiej prozie, o czym świadczą prace poświęcone Leopoldowi 
Tyrmandowi, Pawłowi Huellemu i Andrzejowi Stasiukowi. Na uwagę bez wątpienia 
zasługuje również wkład Jolanty Sychowskiej-Kavedžiji (ur. 1954), lektorki języka 
polskiego, która przez szereg lat prowadziła zajęcia Wprowadzenie do literatury polskiej 
oraz uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych poświęconych literaturze. 

K S Z TAŁT O WA N I E  S IĘ  O B R A Z U  L I T E R AT U R Y  P O L S K I E J   
W  C H O R WA C J I  

W nawiązaniu do przedstawionej we wstępie tezy, że studenci stanowią klu-
czową grupę odbiorców literatury polskiej w Chorwacji, która później na różne 
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sposoby przekazuje i rozpowszechnia obraz tej literatury, uważamy za istotne 
pokrótce przedstawić program studiów polonistycznych o specjalności literaturo-
znawczej w Zagrzebiu, tym bardziej, że Katedra Polonistyki jest jedynym w ca-
łym kraju miejscem, gdzie w sposób kompetentny i systemowy prowadzone są 
badania nad polską literaturą. Mając na uwadze fakt, że studenci pierwszego roku 
nie wiedzą praktycznie nic o Polsce i polskiej kulturze, pierwszy rok studiów 
zorientowany jest na przedmioty propedeutyczne. Na zajęciach „Polska kultura 
i cywilizacja” studenci zapoznają się z historią polityczną, społeczną i kulturalną 
Polski, podczas gdy przedmiot „Wprowadzenie do literatury polskiej” oferuje im 
przegląd kompletnej historii literatury polskiej. Polskie doświadczenia i osiągnię-
cia omawiane w ramach wspomnianych zajęć obowiązkowo sytuowane są 
w europejskim kontekście i porównywane z chorwackimi. W ciągu trzeciego 
semestru na zajęciach „Wstęp do teorii literatury”, studenci poznają podstawowe 
pojęcia z zakresu literaturoznawstwa, tj. uczą się czytać teksty literackie z wyko-
rzystaniem właściwego aparatu metodologicznego, przy czym trzeba podkreślić, 
że kształcenie w zakresie umiejętności analizy i interpretacji odbywa się z wyko-
rzystaniem przykładów z literatury polskiej. W trakcie kolejnych trzech semestrów 
pojawiają się trzy przedmioty poświęcone konkretnym zagadnieniom literackim, 
które nie tylko pogłębiają kwestie historycznoliterackie z pierwszego semestru, 
ale także w sposób problemowy przedstawiają najważniejszych autorów i ich 
dzieła. Pierwsze zajęcia poświęcone są literaturze polskiej od średniowiecza do 
romantyzmu włącznie, drugie koncentrują się na pozytywizmie i Młodej Polsce, 
a trzecie obejmują okres od dwudziestolecia międzywojennego do dnia dzisiej-
szego. Innymi słowy, studia licencjackie są zorientowane na podejście diachroniczne, 
przy czym akcent jest położony na kanonicznych pisarzy, co pozwala dostrzec 
podobieństwo kultur oraz tradycji historycznej obu krajów – to, co w Polsce jest 
uznawane za wartościowe, podobnie jest oceniane w Chorwacji. Z drugiej strony 
na tym poziomie studiów studenci łatwiej akceptują autorów i dzieła tworzące 
kanon tej literatury, równocześnie stanowiąc składową polskiej tożsamości narodowej 
i kulturowej. W ramach tych zajęć prezentowane są warunki rozwoju polskiej litera-
tury, przegląd epok, kierunków i najważniejszych zjawisk oraz analiza i interpre-
tacja najwybitniejszych dzieł. Warto nadmienić, że periodyzacja literatury polskiej 
przedstawiona jest w ujęciu problemowym – nie ogranicza się jedynie do najważ-
niejszych autorów i dzieł, ale w obręb analizy włącza się elementy genologii. 

Taka struktura kształcenia polonistycznego umożliwia na poziomie studiów 
magisterskich przejście od diachronii do synchronii oraz podejścia problemowe-
go. Przedmioty fakultatywne z zakresu literatury, kultury i przekładu pozwalają 
studentom na pogłębienie wiedzy z interesujących ich dziedzin. W pierwszym 
semestrze studiów magisterskich, na zajęciach „Polski romantyzm” w sposób 
kompleksowy omawia się najważniejszych autorów i interpretuje najistotniejsze 
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utwory tego okresu, ich poetykę i wymowę ideologiczną oraz wpływ, jaki wy-
warły na współczesną polską literaturę zgodnie z tezą Marii Janion, że polski 
romantyzm skończył się dopiero około 1989 roku. Z kolei przedmiot „Historia 
Polski w XIX i XX wieku”, pomimo wyraźnego nachylenia historycznego, zwią-
zany jest w sposób interdyscyplinarny z polonistyką, co odzwierciedla przekona-
nie o ścisłej relacji między polską literaturą, kulturą i społeczeństwem a histo-
rycznymi i politycznymi wydarzeniami. Zajęcia „Polsko-chorwackie zagadnienia 
przekładowe” funkcjonują jako propedeutyka translatologiczna, a w ich ramach 
studenci zajmują się różnorodnymi tekstami – od literackich, poprzez publicy-
styczne, do ekonomicznych. Pozostałe przedmioty przewidziane w pierwszym 
semestrze dają studentom możliwość ulokowania zdobytej do tej pory wiedzy 
polonistycznej w szerszym kontekście literatury i kultury zachodniego kręgu 
cywilizacyjnego. 

W drugim semestrze przewidziane są między innymi zajęcia „Polski dramat 
i teatr”, dzięki którym studenci mogą szczegółowo poznać polski dramat oraz 
tradycję teatralną. W ramach ujęcia problemowego omawiany jest dorobek zna-
nych im już autorów (Kochanowski, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Fredro, 
Wyspiański, Witkacy, Gombrowicz, Mrożek, Różewicz), a ponadto prezentowa-
ne są sylwetki takich znakomitych artystów jak Kantor czy Grotowski oraz 
współczesna produkcja dramatyczna i teatralna. Przedmiot „Współczesna polska 
proza” koncentruje się na powieściach, opowiadaniach, esejach i reportażach 
literackich, począwszy od 1945 roku do dnia dzisiejszego, przy czym szczególną 
uwagę poświęca się autorom, którzy w programie studiów licencjackich znajdują 
się na dalszym planie (Konwicki, Tyrmand, Chwin), a także tym, których twór-
czość omawiana była do tej pory w sposób wybiórczy, skoncentrowany na poezji 
(Miłosz, Herbert), bądź też zaledwie wspomniana z uwagi na barierę językową 
(Kapuściński), ewentualnie też tym, których dorobek wpisuje się w najciekawsze 
tendencje w literaturze współczesnej (Krajewski). 

Trzeci semestr studiów magisterskich to zajęcia „Polska poezja XX wieku”, 
które oferują studentom oprócz pogłębionej analizy już znanych kluczowych 
poetów, kompletny obraz polskiej poezji XX wieku, czyli panteon takich arty-
stów, jak Wojtyła, Twardowski, Brzechwa, Kornhauser, Wojaczek, Rymkiewicz, 
Podsiadło, Świetlicki. Przedmiot, o którym warto jeszcze wspomnieć, to „Wy-
brane zagadnienia z polskiej kultury”, który poprzez interdyscyplinarne podejście 
kulturologiczne prezentuje wybrane problemy z zakresu literatury oraz innych 
fenomenów kultury. 

Ponieważ niewielka zagrzebska polonistyka jest jedyna w całej Chorwacji, pra-
cownicy Katedry są odpowiedzialni nie tylko za pracę naukową, ale również za 
przybliżanie polskiej literatury chorwackiej publiczności – począwszy od studen-
tów uczęszczających na zajęcia z literatury polskiej, a skończywszy na szerszej 



ĐURĐICA ČILIĆ ŠKELJO, FILIP KOZINA: Dlaczego Miłosz, a nie Brandys?     241 

publiczności kulturalnej. Aby zatem zaprezentować odbiorcom to, co najlepsze 
w literaturze polskiej, przed Katedrą Polonistyki stoją obecnie trzy zadania: po 
pierwsze – promowanie tych pisarzy z kanonu, którzy potwierdzili swoją wartość 
także poza granicami Polski i których teksty są przetłumaczone na chorwacki 
(Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Bolesław Prus, Henryk 
Sienkiewicz, Władysław Stanisław Reymont, Stefan Żeromski, Stanisław Ignacy 
Witkiewicz, Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, Jarosław Iwaszkiewicz, Cze-
sław Miłosz, Jerzy Andrzejewski, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ta-
deusz Różewicz, Sławomir Mrożek), po drugie – uzupełnianie obrazu literatury 
polskiej o pisarzy z kanonu, którzy jeszcze nie zostali przetłumaczeni (Mikołaj 
Sęp Szarzyński, Jan Potocki, Ignacy Krasicki, Zygmunt Krasiński, Aleksander 
Fredro, Cyprian Kamil Norwid, Eliza Orzeszkowa, Stanisław Wyspiański, Gu-
staw Herling-Grudziński, Tadeusz Konwicki, Ryszard Kapuściński, Wiesław 
Myśliwski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Adam Zagajewski) i po trzecie – do-
pełnianie tego obrazu przykładami z najnowszej polskiej produkcji literackiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem tekstów najbardziej wartościowych (Paweł Huelle, 
Stefan Chwin, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk, Wojciech Kuczok). 

Negatywnym aspektem takiego podejścia do kształtowania obrazu polskiej litera-
tury jest braku czasu, by dokładniej zajmować się tymi autorami, których może nie 
uznaje się za czołowych, ale którzy jakością swojego pisarstwa oraz pozycją, jaką 
zajmują w polskiej kulturze bez wątpienia zasługują na uwagę także u nas, a są to 
między innymi: Karol Irzykowski, Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, Konstan-
ty Ildefons Gałczyński, Tadeusz Borowski, Włodzimierz Odojewski, Kazimierz 
Brandys, Marek Nowakowski, Julian Kornhauser, Hanna Krall, Tomek Tryzna, 
Jerzy Pilch, Manuela Gretkowska, Dorota Masłowska, Jacek Dehnel. 

Tymczasem jednak osobiste sympatie pracowników Katedry oraz ich zaintere-
sowania naukowe przyczyniły się do wygospodarowania miejsca dla pisarzy 
spoza ścisłego kanonu. W ten sposób dramat Moralność pani Dulskiej Gabrieli 
Zapolskiej zaczął funkcjonować jako obowiązkowy wstęp do, z pewnością waż-
niejszego w kontekście historycznoliterackim, dorobku dramatycznego Stanisła-
wa Wyspiańskiego. Z kolei obok najlepszych prozaików okresu międzywojenne-
go, takich jak Schulz, Gombrowicz i Żeromski znalazł się Michał Choromański 
(Zazdrość i medycyna). Podobnie, omawiając nurt groteski w powojennej prozie, 
obok Gombrowicza przywołuje się Stanisława Dygata (Jezioro Bodeńskie oraz 
Disneyland), podczas gdy przybliżając obraz literatury okresu odwilży, oprócz 
w zasadzie należącego już do kanonu Marka Hłaski (Pierwszy krok w chmurach 
oraz Ósmy dzień tygodnia), pojawia się postać Leopolda Tyrmanda (Zły). Nato-
miast w ramach prezentacji poezji polskiej drugiej połowy minionego stulecia 
regularnie pojawia się twórczość Jana Twardowskiego oraz od czasu do czasu 
poezja Karola Wojtyły. Według podobnego klucza na zajęciach poświęconych 
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jednemu z ważniejszych nurtów we współczesnej literaturze polskiej tzw. poetyce 
małych ojczyzn, obok Pawła Huellego (Weiser Dawidek oraz Opowiadania na 
czas przeprowadzki) i Stefana Chwina (Hanemann) lekturę obowiązkową stanowi 
Zagłada Piotra Szewca. Interesujący jest fakt, że na zajęciach pojawia się rów-
nież polska poezja dla dzieci (Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Maria Konopnicka), 
która prawdopodobnie nie miałaby racji bytu w obrębie klasycznego, kanonicz-
nego sposobu nauczania literatury polskiej. Mając na względzie fakt, że na rynku 
pojawiają się tłumaczenia tekstów, które nie sposób zaliczyć do najwybitniej-
szych osiągnięć współczesnej literatury polskiej, a które mimo to naszym zda-
niem zasługują na uwagę, jak na przykład cykl kryminałów Marka Krajewskiego, 
których akcja rozgrywa się we Wrocławiu, kultowa powieść Tequila Krzysztofa 
Vargi czy tom opowiadań Pożegnania plazmy Nataszy Goerke, także i te tytuły 
stały się elementem bardziej złożonego obrazu literatury polskiej. W kontekście 
tej uwagi łatwo więc zrozumieć, że powieść Janusza L. Wiśniewskiego Samot-
ność w sieci pojawia się w spisie dodatkowych lektur polonistycznych jako przy-
kład literatury popularnej. 

P O D S U M O WA N I E  

Pomimo że taka, zorientowana pozytywistycznie i historycznoliteracko, kon-
cepcja studiów licencjackich może wydawać się anachroniczna w kontekście 
dorobku współczesnego literaturoznawstwa, uważamy ją za właściwą, ponieważ 
pozwala nabyć konkretną wiedzę. Najłatwiej wyjaśnić to na przykładzie: aby 
chorwaccy studenci byli w stanie zrozumieć polską poetykę małych ojczyzn, 
muszą znać historyczno-kulturowe konotacje pojęcia Kresy, aby rozumieli mit 
matki Polki, muszą poznać jego historyczną, religijną i literacką genezę, aby 
pojęli stosunek Gombrowicza do narodowej mitologii albo stosunek Wyspiań-
skiego do romantycznego mitu, muszą wiedzieć, o jakie mity chodzi i dlaczego 
w takim stopniu wpłynęły one na polskie społeczeństwo, że konieczna stała się 
ich literacka dekonstrukcja. W ten sposób powstaje bardziej złożony i głębszy 
obraz nie tylko polskiej literatury, ale również kultury i społeczeństwa, co stano-
wi warunek sine qua non interkulturowego podejścia do literatury, które może 
być wykorzystane także w innych dziedzinach. Innymi słowy, pomimo że za-
grzebska polonistyka o specjalności literaturoznawczej zorientowana jest na pol-
ską literaturę narodową, na narodową kulturę i narodową historię, akcent położo-
ny jest na ich uniwersalny wymiar, ponieważ właśnie tacy autorzy, jak Witold 
Gombrowicz, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Sławo-
mir Mrożek czy Ryszard Kapuściński przybliżają nam Innego w najszerszym 
i najlepszym znaczeniu tego słowa. 
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W H Y  M I Ł O S Z  A N D  N O T  B R A N D Y S ?  

If we accept the notion that in today’s circumstances high literature can’t easily penetrate from one 
culture into another without awards, mass media support or other potentials that come with the addi-
tion “bestselling”, we have to agree that in this case cultural, educational and academic institutions 
have an extremely important role. The role of Polish studies at the Faculty of Philosophy in Zagreb is 
to educate and connect current and former students of Polish language and literature, maintain links 
with Polish academics and writers and prepare grounds for the adequate reception of Polish culture. At 
the same time it compares Polish literature with Croatian literature and other international literatures 
and hence confirms its international character in two ways: establishing it in the international context, 
showing that its value surpasses the boundaries of Polish national culture and therefore confirming its 
universal, supranational qualities. The department has followed the tradition of Polish studies in 
Croatia and its own academic achievements while taking care of its own academic interests, it accept-
ed Polish literary canon and modified it as well. Therefore, we will introduce the tradition and devel-
opment of Polish literature studies in Croatia, explain the circumstances of its academic reception and 
answer some questions, such as why are Jan Kott, Witkacy or Piotr Szewc subjects of extensive 
academic studies while at the same time there is not a single academic text about Tadeusz Konwicki 
and not even one translation of his work. In other words, we will show how and why academic papers 
and especially Polish literature classes in Zagreb create the “Croatian” canon of Polish literature; 
where Miłosz has to have its place and Brandys does not neccesarily has to have one. 

Dr Đurđica Čilić Škeljo – pracownik Katedry Polonistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
w Zagrzebiu; pracę magisterską poświęciła Zbigniewowi Herbertowi (Rola historii w poezji Zbignie-
wa Herberta), a doktorską Tadeuszowi Różewiczowi i Czesławowi Miłoszowi (Stylizowanie funkcji 
autora w poezji Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza). Publikuje artykuły dotyczące współczesnej 
polskiej poezji, tłumaczy z języka polskiego na chorwacki. 

Filip Kozina – doktorant Katedry Polonistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu. 
Przygotowuje pracę doktorską na temat Europa Środkowo-wschodnia w prozie Andrzeja Stasiuka. 
Publikuje prace dotyczące współczesnej polskiej prozy, tłumaczy z języka polskiego na chorwacki. 
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U n i w e r s y t e t  J a g i e l l o ń s k i  
P o l s k a  

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   
WŚR Ó D  S T U D E N T Ó W  P O L O N I S T Y K I   

N A  TO K I J S K I M  UN I W E R S Y T E C I E   
ST U D I Ó W  MIĘD Z Y N A R O D O W Y C H  (TUFS)  

 

W LATACH 2009–2011 PROWADZIŁEM GOŚCINNIE ZAJĘCIA NA POLONISTYCE  
Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych (TUFS). Miałem wów-
czas możliwość bezpośredniego doświadczenia wszystkich rozterek związanych 
z nauczaniem literatury, jakie towarzyszą nauczycielom na polonistykach zagra-
nicznych. Dodam, że podczas dwuletniego pobytu nie poprowadziłem tego typu 
wykładu, choć był on w moich planach. Zaniechanie nie było wynikiem mego 
lenistwa, presji ze strony uczelni czy zakazu władz polonistyki. Sugerowano mi 
jednak, że kurs poświęcony literaturze nie spotkałby się raczej ze zbyt dużym zainte-
resowaniem ze strony słuchaczy. Dałem się przekonać, tym bardziej że sam zwróci-
łem uwagę na fakt, że studenci chętniej wybierają zajęcia interaktywne, wykorzystu-
jące materiały audiowizualne, niż czysto akademicki wykład. Oferowane przeze mnie 
spotkania z kulturą polską czy wykłady o filmie przyciągały blisko dwudziestooso-
bowe audytorium, tymczasem bardziej specjalistyczny wykład o teatrze (choć też 
połączony z projekcjami wideo) zainteresował zaledwie sześć osób. 

Odrębny problem stanowiło samo podejście japońskich studentów do progra-
mu. W Japonii główny wysiłek młodych ludzi koncentruje się na dostaniu się do 
dobrej, renomowanej uczelni. Nauka w liceum stanowi dla nich czas wytężonej, 
sumiennej i nierzadko stresującej pracy. Egzaminy na studia są jednymi z waż-
niejszych w życiu, gdyż decydują w sporej mierze o przyszłej karierze. Na stu-
diach obowiązują już jednak odmienne reguły. Jeszcze na pierwszym roku, może 
siłą przyzwyczajenia, studenci są pilni, pracowici i przejęci programem. Potem 
bywa z tym gorzej. Motywacja i zaangażowanie spadają, pogarsza się też frekwencja 
na zajęciach. Wymagania wobec studentów nie są jednak najwyższe i w sposób 
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surowy przestrzegane, dzięki czemu zdecydowana większość osób rozpoczynają-
cych studia kończy je, niekoniecznie jednak jako eksperci z danej dziedziny. 
Tego typu sytuacja szkolnictwa wyższego nie przeszkadza jednak japońskiemu 
rynkowi pracy. Na absolwentów czekają firmy, które poprzez intensywne, specja-
listyczne szkolenia, wychowują wzorowych, sumiennych, w pełni kompetentnych 
i profesjonalnych pracowników. 

Warto zaznaczyć, że tokijska polonistyka wyłamuje się z tego ogólnego sche-
matu. Profesorowie poważnie podchodzą do programu zajęć, a wymagania wobec 
podopiecznych są duże. Dyplom polonistyki otrzymują więc w przeważającej 
mierze osoby, które zdobyły gruntowne wykształcenie. Cóż jednak z tego, jeśli 
sam system nauczania ułatwia skończenie studiów także wtedy, gdy dysponuje 
się jedynie powierzchowną wiedzą. Przez dwa pierwsze lata studenci polonistyki, 
w ramach programu licencjackiego, są zobowiązani do zaliczenia wykładu 
„Wprowadzenie do kultury polskiej” i uzyskania określonej liczby punktów kre-
dytowych z zajęć językowych. Od trzeciego roku mają już jednak otwartą drogę 
do wyboru innych, nie tylko polonistycznych seminariów i kierunków. Taka 
wielokierunkowość w czasie studiów bywa nawet lepiej postrzegana przez przy-
szłych pracodawców; tym samym wcale nierzadko spotyka się absolwentów 
uczelni, którzy wybierali programy kilku różnych filologii, uczyli się sześciu czy 
siedmiu różnych języków, jednak w żadnym z nich nie potrafią poprawnie mó-
wić, niewiele też wiedzą o kulturze tych krajów. Trudno jednak rzetelnie nauczyć 
się w takim przypadku polskiego, poznać kulturę polską, jeśli w ostatnich dwóch 
latach studiów kontakt z językiem i kulturą polską ogranicza się do dwóch półto-
ragodzinnych lektoratów tygodniowo. Spośród piętnastu osób, które przyjmowa-
ne są co roku na polonistykę, pełny polonistyczny kanon programowy kończy 
zaledwie kilkoro z nich. I tylko od nich w zasadzie można wymagać bardziej 
gruntownej wiedzy. 

W takiej sytuacji ustalenie programu studiów, który realizowałby ambitne cele, 
a jednocześnie przyciągał studentów, jest sprawą złożoną i trudną. Tym bardziej, 
jeśli dotyczy to kraju tak odległego (zarówno w sensie geograficznym, jak i kul-
turowym) i mało znanego Japończykom jak Polska. Nie dziwi więc ostrożność 
odpowiedzialnego za program kulturowy tokijskiej polonistyki profesora Toki-
masy Sekiguchiego przy oferowaniu wykładu o literaturze, szczególnie na wcze-
snym etapie studiów. Uwagi na ten temat zamieścił on w 2001 roku w artykule 
zatytułowanym: Detronizacja literatury na polonistyce japońskiej i jej kontratak1. 
Zwracał tam uwagę, że społeczeństwo japońskie już w latach 70. ubiegłego wie-
ku weszło w tzw. fazę „politeracką”, w czasie której zainteresowania młodzieży 
przesuwały się od czytania do oglądania i słuchania. Takim przemianom nie    

1 T. Sekiguchi, Detronizacja literatury na polonistyce japońskiej i jej kontratak, w: Polonistyka 
w świecie, red. J. Mazur, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. 
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towarzyszyła początkowo reorganizacja procesu nauczania. Jeszcze na początku 
lat 90. ubiegłego stulecia na TUFS utrzymywał się tradycyjny model seminariów 
z podziałem na językoznawstwo, literaturoznawstwo i nauki społeczne połączone 
z historią. Na zakładanej w 1991 roku tokijskiej polonistyce obowiązywał tego 
typu program. Wykłady z historii literatury nie cieszyły się jednak powodzeniem. 
Niewielu też seminarzystów decydowało się na pisanie pracy dyplomowej po-
święconej literaturze. 

Zmiany zapoczątkowane zostały w roku 1995. Na wszystkich kierunkach wy-
dzielono nowe specjalizacje: językową i informatyczną, międzynarodową i regio-
nalną oraz kulturoznawczą. Wiadomości z dziedziny literatury weszły tym sposo-
bem w obręb ogólnej wiedzy o kulturze. Sekiguchiemu pozwoliło to w znaczący 
sposób zreformować swoje zajęcia. Przy szerszym zakresie tematycznym łatwiej 
było mu dotrzeć do prawdziwych motywacji i oczekiwań studentów. Okazało się, 
że największe zaciekawienie budzą u nich kwestie mentalności i światopoglądu 
Polaków, a także różnic kulturowych. W czasie wykładów próbował więc uka-
zywać swoim podopiecznym różne oblicza Polaków, a także różnice kulturowe 
między nimi i Japończykami. 

Kolejne modyfikacje programu zrodziły się po tym, gdy pierwsi japońscy stu-
denci wyjechali na roczne programy do Polski. Tak pisze na ten temat Sekiguchi: 
„dopiero po kontaktach z Polakami, po pobycie w Polsce, po doświadczeniu 
rzeczywistości polskiej wyłoniła się u studentów ta ciekawość, jako motyw prze-
wodni, jako siła napędowa do dalszego studiowania”2. Powrót do Japonii ozna-
czał dla wielu z nich powrót do lektury książek, powrót do niechcianej wcześniej 
literatury, poprzez którą zaczęli próbować lepiej zrozumieć to, co ich spotkało 
w kraju nad Wisłą. Taka motywacja, podszyta własnymi przeżyciami, okazała się 
trwała i solidna. Pretekstem więc do całkowicie dobrowolnego czytania literatury, 
do „kontrataku” literatury stawała się i do dziś jest nauka w Polsce, a celem lektu-
ry jest w większym stopniu zaciekawienie zagadnieniami antropologii niż kwe-
stiami artystycznymi. 

W drodze stopniowych przemian obecny program kulturoznawczy oferuje na 
poziomie studiów licencjackich czterosemestralny wykład po japońsku, poświę-
cony kulturze polskiej. W jego ramach literatura zajmuje ważną, choć niedominu-
jącą część. Studenci zapoznają się z najważniejszymi prądami polskiej literatury, 
a także wybranymi pisarzami. Literaturę szesnastowieczną reprezentują Mikołaj 
Rej i Jan Kochanowski, wiek XIX, minione stulecie i współczesność: Adam Mic-
kiewicz, Juliusz Słowacki i Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Józef Korze-
niowski, Stefan Żeromski, Władysław Reymont, Stanisław Wyspiański, Witkacy, 
Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Stanisław Lem, Wisława 
Szymborska i Ryszard Kapuściński. 
   

2 Tamże, s. 218. 
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Wysiłek pedagogów koncentruje się w pierwszych dwóch latach na tym, aby 
zachęcić, szczególnie tych najbardziej zmotywowanych studentów do wyjazdu na 
wakacyjne i roczne studia do Polski, gdzie dokonuje się u większości z nich 
prawdziwe odkrywanie naszego kraju, nawiązywanie emocjonalnych więzi 
i wspomniany wcześniej „kontratak literatury”. Po powrocie na studentów nie 
czeka w programie kursu z kultury narzucony kanon lektur; w ramach konwersa-
torium prowadzący, dostosowując się do zainteresowań i konkretnych potrzeb 
uczestników, wskazuje jedynie te materiały literackie, które będą im pomocne 
przy pisaniu pracy licencjackiej i dalszym, samodzielnym odkrywaniu Polski. 
Fragmenty lektur są czytane w ramach zajęć. Studenci do szczegółowej analizy 
wybierają te pozycje, które ich interesują. 

Słuchacze polonistyki z wyższych lat mają do wyboru inne jeszcze, cieszące się 
dużą popularnością zajęcia, w ramach których poznają literaturę polską; kurs ten 
nazywa się „Tłumaczyć polską kulturę”. Od czasu jego wprowadzenia (około 
dziesięciu lat temu), wśród tłumaczonych autorów znaleźli się między innymi: 
Kochanowski, Skarga, Pasek, Słowacki, Mickiewicz, Prus, Sienkiewicz, Wyspiań-
ski, Wańkowicz, Gombrowicz, Witkacy, Miłosz, Szymborska czy Tokarczuk. 

W podsumowaniu swego artykułu o „kontrataku polskiej literatury” na tokij-
skiej polonistyce Sekiguchi pisze: 

Przestałem więc wykładać historię literatury polskiej jako pełny kurs. Znikło słowo „literatu-
ra” w tytułach zajęć. W oczach studentów literatura ani też jej historia chyba nie jawi się już ja-
ko władcza bogini. A jednak… napotykają ją wszędzie; im lepiej chcą poznać Polaków, im głę-
biej wchodzą w nurt rzeki Kultury Polskiej, tym bardziej odczuwają jej obecność i siłę3. 

Obserwując z bliska realizację programu kulturowego, widząc zainteresowanie 
nim ze strony studentów, nie mogłem nie zgodzić się z takimi argumentami. Nie 
potrafiłem jednak pozbyć się wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście polonisty-
ka zagraniczna powinna obywać się bez odrębnego wykładu o literaturze. 

Rozterki narastały, gdy okazywało się, że studenci, również wyższych lat, 
szczególnie ci, którzy nie uczyli się w Polsce, nie potrafili przywołać nazwisk 
nawet najważniejszych twórców polskiej literatury. Z tego typu wątpliwości 
narodził się pomysł przeprowadzenia wśród słuchaczy ankiety, która pozwoliłaby 
się dowiedzieć, czy w ogóle, w jaki sposób i – ewentualnie – w jakim wymiarze 
chcieliby literaturę polską poznawać. Przy okazji zapytałem ich również o zna-
czenie naszej literatury, jej rangę w świecie i popularność w samej Japonii, 
a także o rolę literatury przy wyborze kierunku studiów. 

Pierwsza część ankiety dotyczyła spraw najbardziej ogólnych – jak studenci tokij-
skiej polonistyki postrzegają rangę i popularność polskiej literatury w kontekście 
światowym, europejskim i ich lokalnym, japońskim. Zdawałem sobie sprawę, że 
   

3 Tamże, s. 146. 
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dla studentów pierwszego czy drugiego roku, szczególnie tych, którzy nigdy 
wcześniej nie wyjeżdżali z kraju, będą to pytania bardzo trudne, a ich odpowiedzi 
dość intuicyjne. Spodziewałem się przy tym raczej sporego sceptycyzmu przy 
odpowiedziach o międzynarodowy wymiar naszej literatury. Tymczasem odpo-
wiedzi mnie zaskoczyły. Co prawda, na pytanie, czy polska literatura jest znana 
na świecie, przytłaczająca większość ankietowanych (dwadzieścia osiem osób) 
odpowiedziała: „mało znana”, a jedynie ośmiu studentów uznało, że jest znana, 
jednak przy pytaniu o miejsce naszej literatury w obrębie literatury światowej aż 
dwadzieścia dwie osoby były zdania, że jest to miejsce ważne, dwie osoby, że 
bardzo ważne, a jedynie ośmiu studentów wskazało odpowiedź: „mało znaczące”. 
Podobnie wyglądały odpowiedzi na pytanie o miejsce literatury polskiej w litera-
turze europejskiej. Trzy osoby uznały, że jest to miejsce bardzo znaczące, dzie-
więtnaście – ważne, a jedenastu studentów zakreśliło odpowiedź: „marginalne 
znaczenie”. Wynika więc z tego, że tokijscy poloniści mają świadomość (w pełni 
chyba słuszną), że nasza literatura nie należy do najbardziej popularnych oraz 
czytanych w Europie i na świecie. Doceniają jednak jej wagę i znaczenie. Cieka-
we, że w większym stopniu wysoką rangę naszej literatury poza Polską dostrze-
gali studenci młodszych lat. 

Z całą pewnością najłatwiej było odpowiedzieć ankietowanym na pytanie o po-
pularność polskiej literatury w Japonii. Aż trzydzieści cztery osoby wybrały od-
powiedź mówiącą, że polskie książki są bardzo mało znane w Japonii, a dwie 
osoby, że wcale nieznane. Nikt nie wybrał innych opcji. I w tym jednak przypad-
ku ankietowani potwierdzili, że wysoko oceniają naszą literaturę. Trzydzieści 
siedem osób stwierdziło, że jest ona interesująca i warta poznania, dziewięć osób 
było przeciwnego zdania. Przytłaczająca większość stwierdziła też, że literaturę 
polską warto promować w Japonii, gdyż byłaby w stanie zainteresować Japoń-
czyków. Wątpiły w to zaledwie trzy osoby. 

W drugiej części ankiety studenci wypowiadali się na temat tego, na ile ważną 
rolę odgrywa i powinna odgrywać literatura polska w ramach studiów poloni-
stycznych. I tym razem odpowiedzi były zaskakujące, szczególnie w kontekście 
przywołanego wcześniej zjawiska odchodzenia młodych ludzi od zainteresowań 
literaturą. Spośród trzydziestu czterech osób jedynie trzy odpowiedziały, że chęć 
poznania polskiej literatury nie miała żadnego wpływu na wybór kierunku stu-
diów. Siedemnastu studentów wskazało, że miało to wpływ, zaś czternastu uzna-
ło, że chęć poznania polskiej literatury miała decydujące znaczenie przy wyborze 
polonistyki. Stosunkowo duży procent ankietowanych wskazał też, że w czasie 
studiów nauczanie literatury jest równie ważne, jak nauczanie języka. Uważało 
tak trzynastu studentów, przy dwudziestu jeden zaznaczających prymat zajęć 
językowych. W kolejnym z pytań aż dwadzieścia cztery osoby stwierdziły, że 
nauczanie literatury jest równie istotne, jak zajęcia o realiach społecznych i histo-
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rii Polski. Jedenaście uważało, że literatura jest w tym przypadku mniej ważną 
częścią programu. 

W ankiecie jedną z ważniejszych kwestii była sprawa tego, w jaki sposób uczyć 
literatury. I tu kolejne zaskoczenie, gdyż najwięcej osób opowiedziało się za 
oddzielnym wykładem z literatury (trzynaście osób), który miałby trwać dwa 
semestry (siedemnaście osób). Niemal tyle samo zwolenników (dwanaście osób) 
miało obecne rozwiązanie, czyli nauczanie literatury w ramach wykładu o kultu-
rze. Osiem osób opowiedziało się za opcją nauki literatury poprzez tłumaczenia, 
sześć chciałoby poznawać literaturę jedynie w ramach zajęć językowych. Opcja 
nauczania literatury przez dwa semestry była najbardziej popularna. Aż trzynastu 
studentów chciałoby jednak poznawać literaturę przez cały czas trwania studiów. 
O tym, że tokijscy poloniści rozumieją znaczenie takiego kursu, może świadczyć 
fakt, że nikt z ankietowanych nie wybrał opcji, w której zakładano, że zajęć 
z literatury zabrakłoby w programie. Co więcej, w ostatnim z pytań drugiej części 
ankiety studenci mieli wypowiedzieć się na temat ilości kursów literackich 
w programie studiów i aż dwadzieścia cztery osoby uznały, że zajęć z literatury 
jest zbyt mało, ośmiu studentów uważało, że tyle, ile potrzeba, nikt nie zakreślił 
odpowiedzi: „zbyt dużo”. To najlepszy chyba dowód owego „kontrataku” litera-
tury, który dokonał się w ostatnich latach. 

Wydaje się więc, że pozycja literatury polskiej na tokijskiej polonistyce jest 
stosunkowo wysoka. Funkcjonuje nowoczesny, ciekawy i urozmaicony program 
nauczania, wymagający jednak pewnych korekt. Studenci doceniają rangę i zna-
czenie literatury, istnieją nawet przesłanki do poszerzenia kanonu takich zajęć. 
Budzi to optymizm, choć należałoby, jak sądzę, mimo wszystko zachować pe-
wien margines sceptycyzmu. Zawsze w ankietowych odpowiedziach jest pewien 
procent „deklaratywności”, która nie do końca przekłada się na działania prak-
tyczne. Wyniki z pewnością odzwierciedlają wyobrażenia i chęci studentów. 
Niekoniecznie już jednak musiałyby oznaczać, że gdyby wprowadzono ów od-
dzielny, dwusemestralny wykład o literaturze, wybraliby go wszyscy, którzy 
zgłaszali jego potrzebę. Zważywszy na bardzo mocno napięty harmonogram 
zajęć studentów, z jednej strony, starających się wybierać różne kursy z różnych 
kierunków, z drugiej, dość powszechnie podejmujących dorywcze prace zarob-
kowe, które pomagają opłacić studia, taki wymarzony przeze mnie kurs literatury 
miałby sporą konkurencję. 

Przeprowadzając ankietę chciałem równocześnie dowiedzieć się, na ile polscy 
pisarze znani są studentom. Sprawdzeniu tego służyła trzecia i czwarta część 
ankiety. Rezultaty potwierdziły w zasadzie, że dopiero pobyt w Polsce otwiera 
studentów na samodzielne zainteresowanie się polską literaturą. Proszeni o napi-
sanie dziesięciu nazwisk polskich autorów studenci pierwszego i drugiego roku 
nie wykraczali w zasadzie poza listę pisarzy, którzy omawiani są w trakcie pro-
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seminarium z kultury. Najczęściej wymienianymi twórcami byli: Mickiewicz 
(czternaście osób), Miłosz (dziesięć osób), Szymborska (dziewięć osób), Lem 
(siedem osób), Mrożek (cztery osoby), Sienkiewicz i Iwaszkiewicz (trzy osoby), 
Kochanowski i Grodzieńska (po dwie osoby), Gombrowicz i Tuwim (po jednej 
osobie). W sumie pojawiły się nazwiska jedenastu pisarzy, z których jedynie 
Mrożek, Grodzieńska i Tuwim nie są uwzględnieni w programie proseminarium, 
znaleźli się jednak w programach innych kursów. Żaden z ankietowanych nie 
podał pełnej listy dziesięciu twórców. Najlepszym wynikiem było napisanie 
siedmiu nazwisk (tylko przez jednego studenta), dwoje innych studentów podało 
sześć nazwisk. Na przeciwległym biegunie – troje nie wymieniło żadnego pisa-
rza, również troje podało po jednym. 

Studenci czwartego roku uwzględnili dwudziestu ośmiu pisarzy, w tym trzyna-
stu spoza listy lektur zajęć kulturoznawczych. W odpowiedziach widać więc też 
indywidualne upodobania, niewynikające z wymogów programowych polonisty-
ki. Wśród najczęściej wymienianych, pojawiają się niemal ci sami pisarze, co 
w ankietach pierwszego i drugiego roku. Na pierwszym miejscu znajduje się 
Mickiewicz, na kolejnych Szymborska, Miłosz, Sienkiewicz, Kochanowski, Lem, 
a poza tym: Słowacki, Schulz i Prus. Nie było już problemu, aby studenci czwar-
tego roku podali pełną listę dziesięciu nazwisk. Jedynie dwie osoby wymieniły 
ośmiu pisarzy. 

Charakterystyczne jest, że wśród wymienianych w ankietach twórców nie ma 
prawie wcale pisarzy współczesnych, którzy debiutowali w ostatnich dwudziestu, 
trzydziestu latach. Wyjątkiem jest Olga Tokarczuk, której nazwisko pojawiło się 
zresztą tylko w jednej ankiecie. Tak mała reprezentacja młodej generacji pisarzy 
wynika najprawdopodobniej z faktu, że kursy z literatury oferowane obcokrajow-
com najczęściej koncentrują się na tych najważniejszych i uznanych twórcach 
z historii literatury. Zaskoczeniem było jednak dla mnie, że również sami studen-
ci nie do końca czuli potrzebę zajęć poświęconych literaturze najnowszej. Za 
wykładem w ujęciu historycznym, prezentującym literaturę od jej zarania, opo-
wiedziało się trzydziestu ankietowanych, tymczasem za zajęciami z literatury 
współczesnej jedynie czterech. 

W ostatniej, czwartej części ankiety studentom przedstawiona została lista 
szesnastu pisarzy polskich w losowo ułożonej kolejności, a studenci mieli zazna-
czyć, w jakim okresie (XVI–XVII wiek, XIX wiek, XX wiek do roku 1945 
i ostatnia opcja, po roku 1945) oni tworzyli. Wyniki potwierdzają celowość 
wprowadzenia do programu oddzielnego wykładu z literatury, który mógłby 
usystematyzować wiedzę studentów. Liczba błędnych odpowiedzi była dość duża 
i to nawet w przypadku najwybitniejszych twórców. Przykładowo, dwunastu 
ankietowanych trafnie powiązało osobę Kochanowskiego z pierwszą z odpowie-
dzi, siedmiu studentów uznało już jednak, że tworzył w wieku XIX i aż dziesię-
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ciu, że w wieku XX, do roku 1945. W przypadku Mickiewicza, przy dziewiętna-
stu prawidłowych odpowiedziach, dwanaście osób wskazało, że pisał w XVI lub 
XVII wieku, dwie, że w XX. Dość podobnie kształtował się stosunek trafnych 
i błędnych odpowiedzi dla Słowackiego. Bardziej rozpoznawalnymi okazali się 
twórcy dwudziestowieczni: Lem, Miłosz i Szymborska, choć i w ich przypadku 
od siedmiu do dziesięciu osób wskazało nieprawidłowe daty. Najmniej błędnych 
wskazań (cztery) było przy nazwisku Sienkiewicza, na przeciwległym zaś biegunie 
znalazła się Tokarczuk z sześcioma prawidłowymi odpowiedziami, przy czternastu 
błędnych. Dodać należałoby jeszcze, że przy wszystkich szesnastu nazwiskach od 
sześciu do dwunastu ankietowanych wybierało odpowiedź: „nie wiem”. 

Podsumowując wcześniejsze uwagi, raz jeszcze powtórzyłbym, że tokijska po-
lonistyka stanowi jasny punkt, „ożywczą oazę” dla popularyzacji polskiej literatu-
ry. W swoim wystąpieniu zająłem się wyłącznie kwestiami recepcji literatury 
przez studentów. Z tego powodu pominąłem inny, niezwykle istotny aspekt pro-
mocji polskiej twórczości na tej uczelni, jakimi są tłumaczenia. Kadra tokijskiej 
polonistyki, a przede wszystkim profesorowie Sekiguchi i Kuyama mają w tej 
dziedzinie ogromne zasługi. Cieszy też, że na mapie Japonii powstają nowe miej-
sca promocji kultury polskiej. W ostatnich latach kursy języka polskiego, w dale-
kiej perspektywie być może z szansą przerodzenia się w studia polonistyczne, 
powstały na uniwersytetach w Kioto i Kobe. Zajęcia prowadzone są tam przez 
profesora Koji Moritę. W tym roku odniósł on spory sukces, gdyż kurs dla po-
czątkujących w Kobe wybrało ponad 20 młodych Japończyków. 

 
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  A M O N G  S T U D E N T S  O F   

T O K Y O  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  

The purpose of the paper was to determine to what extent students of the Polish Language Faculty of 
the Tokyo University of International Studies perceived the role, the significance and the worldliness 
of Polish literature. Further, the research focused on the issues of popularity and demand for courses 
devoted to Polish literature among the students of the Polish Language Faculty in Tokyo and the 
impact of literature on the motivation to choose the university faculty and to study Polish language 
and culture. The paper derives from research and surveys carried in Tokyo among students of the 
Polish Language Faculty. 

Dr hab. Piotr Horbatowski – zatrudniony w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Ukończył teatrologię. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół 
historii funkcjonowania polskich teatrów poza krajem w XX i XXI wieku, ze szczególnym ukierun-
kowaniem na tereny Rosji, Ukrainy i Białorusi. Wydał dwie książki poświęcone historii polskiego 
teatru w Kijowie w latach 1905–1918 i 1919–1938. W pracy glottodydaktycznej koncentruje się na 
zagadnieniach innowacyjnych technik nauczania języka i kultury polskiej, a przede wszystkim nau-
czania poprzez teatr oraz redakcję tekstów prasowych w formie gazetki studenckiej. Zagadnieniom 
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QU O  V A D I S  P O L S K A  P R O Z O  K O B I E C A   
W  Z G L O B A L I Z O W A N Y M  ŚW I E C I E ?  

 

KILKA LAT TEMU AGNIESZKA KOSIŃSKA PISAŁA W SWOIM ESEJU NA TEMAT WSPÓŁ- 
czesnej polskiej prozy kobiecej: „Badacze literatury, krytycy i czytelnicy zgodnie 
twierdzą, że współczesną prozę polską opanowały kobiety. Być pisarką w dzisiejszej 
Polsce znaczy nadal zupełnie coś innego niż bycie pisarką dwadzieścia lat wcze-
śniej”1. W swoim ciekawym skądinąd tekście, Kosińska robi przegląd prozy polskiej 
pióra Hanny Krall, Agaty Tuszyńskiej, Joanny Siedleckiej, jak też Olgi Tokarczuk, 
Nataszy Goerke, Magdaleny Tuli i innych cieszących się uznaniem pisarek. 

Warto przypomnieć, że jeszcze do niedawna, w połowie lat 90., krytycy literac-
cy bezskutecznie ponawiali próby uchwycenia istoty literackiej „kobiecości” 
utworów ostatnich dwóch dekad minionego stulecia. Znamienne było – i nadal 
jest – już samo generalizujące i nierzadko w intencji negatywnej przytaczane 
określenie „literatura kobieca” czy „styl kobiecy”. Próby sprecyzowania tych 
pojęć nastręczały najwyraźniej krytykom spore trudności, co nie przeszkadzało 
im posługiwać się też potocznym terminem „literatura babska”2 czy bardziej 
fachową, choć często równie nieadekwatną nazwą „literatura feministyczna”. 

Należałoby też w tym kontekście wspomnieć gwałtowną reakcję, jaką wzbudzi-
ła nowa sfera odniesień w powieści Absolutna amnezja Izabeli Filipiak3, dając 
asumpt do przywołania quasi-gatunkowej etykietki: „literatura menstruacyjna”4. 
   

1 A. Kosińska, Współczesna polska proza kobieca, www.instytutksiazki.pl/pl,ik,site,8,8,17.php, 
[dostęp: 25.12.2011]. 

2 Jak np. krytyk Jacek Bańka na temat powieści Olgi Tokarczuk, które według niego ugruntowały 
„podniosłość tzw. »babskiego przełomu«”. Zob. J. Bańka, W poszukiwaniu Księgi, „Echo Krakowa”, 
16.12.1996. 

3 I. Filipiak, Absolutna amnezja, Poznań: „Obserwator”, 1995. 
4 Por. M. Janion, Kobiety i duch inności, Warszawa: Sic!, 1996, s. 327–328; jak też mój artykuł: 

M.A. Packalén, „Komża i majtki”, czyli prowokacja tradycji w polskiej literaturze współczesnej, 
„Teksty Drugie” 2004, nr 6, s. 157–173. 
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Owa istota „kobiecej kwestii” wymykała się, jak widać, próbom zaklasyfikowa-
nia czy scharakteryzowania jej. Rzeczywistość ponadto wykazała nieraz, że okre-
ślenie „feministka” mogło – jakkolwiek absurdalnie by to brzmiało – dla młodej 
pisarki okazać się wręcz zabójcze. Wiele z nich unikało lub wypierało się otwar-
cie – w wywiadach czy deklaracjach pisemnych – owej wątpliwej „ideowej” 
klasyfikacji, opartej wyłącznie na kryterium płci. Stąd nietrudno zrozumieć Ma-
nuelę Gretkowską, kiedy na początku lat 90. zdecydowanie odcinała się od femi-
nizmu: „Jestem kobietą. Nie mam jednak nic wspólnego z żadnym feminizmem. 
Feminizm jest ograniczeniem”5. Podobną postawę przyjęła Natasza Goerke: 
„Feminizm jest nieodzowny w życiu codziennym, ale zabójczy dla sztuki” – 
powiedziała w udzielonym w 2003 roku wywiadzie dla szwedzkiej gazety6. Od 
feminizmu odcięła się też zdecydowanie przy tej samej okazji Olga Tokarczuk, 
twierdząc, że „pisanie nie powinno podlegać żadnej ideologii, ważny jest raczej 
stopień świadomości”7. 

Jednakże już kilka lat później, w roku 2008, Tokarczuk, w wywiadzie dla „Ty-
godnika Powszechnego”, na pytanie, czy jako autorka czuje się dyskryminowana, 
odpowiada: 

W takim samym stopniu, jak przez to, że jestem kobietą. (…) Patriarchat poklepuje kobie-
tę protekcjonalnie po plecach, często ośmiesza, podważa autorytet i w końcu z pogardą na-
zywa feministką. Jeśli miałabym być skutecznym autorem, poważanym, bezpiecznie czują-
cym się w tym, co robi, to lepiej byłoby urodzić się mężczyzną8. 

Znamienne jest to, że Agnieszka Kosińska w swoim przeglądzie pisarek współ-
czesnych ogranicza się wyłącznie do autorek znanych, czołowych postaci pol-
skiego życia literackiego, laureatek wielu nagród, jednym słowem cieszących się 
szacunkiem kręgów literaturoznawczych i czytanych przez większą część wy-
kształconego społeczeństwa. Pozycja i status tych pisarek nie ulega wątpliwości, 
Tokarczuk i jej pokoleniowe towarzyszki mogą nawet opowiadać się za femini-
zmem, mając pewność, że nikt i nic nie jest w stanie ich ośmieszyć. One też nadają 
ton kręgom literackich poczynań tzw. „wyższego” lotu. Do tej właśnie kategorii 
utworów odnosi się Kosińska w swoim eseju. 

Tymczasem w ostatnim dziesięcioleciu ukazują się w Polsce książki pióra kobiet, 
sygnalizujące zjawiska nowe, symptomatyczne dla nowych czasów i trendów 
literackich. Mam tu na myśli zarówno tematykę z zakresu queer (np. powieści 
Ewy Schilling czy Marty Dzido), jak i typ powieści, ostatnio w Polsce bardzo 
   

5 M. Gretkowska, Piszę ciałem, „Polityka” [dod. „Kultura”], 1994, nr 48, s. V. 
6 N. Goerke, Kvinnor – då måste det bli feminism, rozm. przepr. L. Kalmteg, „Svenska Dagbladet”, 

27.09.2003. 
7 Tamże. 
8 O. Tokarczuk, Własny pokój, rozm. przepr. K. Kubisiowska, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 42. 
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popularny, który zaliczyłabym do nurtu literatury chick lit (utwory m.in. Katarzy-
ny Grocholi i Izabeli Sowy) czy/oraz do literatury tzw. „erotycznej” (np. Niele-
galne związki Grażyny Plebanek). Chcę też tutaj zwrócić uwagę na inne ciekawe 
pozycje, jak np. utwory Ewy Berent i Izabeli Szolc, przekraczające tradycyjne 
(przynajmniej w pisarstwie kobiet) granice dotyczące relacji międzyludzkich, 
erotyki i seksu. Różnorodność tematyczna i rola literatury poruszającej te kwestie 
zdaje się być w Polsce znacząca, stąd ważne jest dla mnie pytanie będące osnową 
dalszych rozważań: na ile pisarki świadomie wpisują się w zachodnioeuropejskie 
trendy literackie i na ile wspomniana wyżej różnorodność kontekstowa tych 
utworów zabarwiona jest lokalnym kolorytem. 

Zacznę od książek podejmujących stosunkowo nowy w polskiej literaturze wą-
tek: miłość lesbijską. Jest ich w chwili obecnej na tyle dużo, że zyskały sobie 
nawet własny przydomek gatunkowy wśród krytyków literackich, mianowicie 
„literatura lesbijska” czy w skrócie „les-literatura”. Termin ten zaczyna funkcjo-
nować równolegle do przyjętego już wcześniej pojęcia „literatury gejowskiej”. 

W Polsce pierwszą w zasadzie pisarką nie kryjącą swojej orientacji seksualnej 
była Izabela Filipiak. Jej teksty, podejmujące wątki lesbijskie (jak choćby Pers-
hing z tomu opowiadań Niebieska menażeria, 1997), nie stawały się jednak jesz-
cze przykładem literatury lesbijskiej, a funkcjonowały raczej jako literatura „ko-
bieca” lub feministyczna. Symptomatyczny jest też fakt, że dramatu Filipiak, pt. 
Moje życie królicze, całkowicie poświęconego tej tematyce, do dziś w Polsce nie 
opublikowano ani nigdzie nie wystawiono9. Inaczej jest w przypadku młodszego 
pokolenia pisarek, takich jak Magdalena Okoniewska, Ewa Schilling, Marta Dzi-
do czy Ewa Sonnenberg. Szczególnie powieść Magdaleny Okoniewskiej Mój 
świat jest kobietą. Dziennik lesbijki10 odbiła się szerokim echem w środowisku 
literacko-kulturalnym. Jest to opowieść wrażliwej kobiety, matki dorastającej 
córki, która ma za sobą nieudane małżeństwo i która wyrwała się nie bez trudu ze 
środowiska Świadków Jehowy. Ponadto jest lesbijką, co niesie za sobą niemały 
problem egzystencjalny, szczególnie w małym miasteczku. Mimo wielu kontrower-
syjnych opinii krytycy byli zgodni co do tego, że książka ta odsłania i przybliża 
pewien aspekt życia społecznego, pozostający do tej pory w ukryciu, a w najlep-
szym wypadku w cieniu, dając niejako początek nowemu trendowi w literaturze 
polskiej. Podobnie przyjęte zostały książki młodej pisarki Ewy Schilling, podejmują-
cej tę problematykę. Duży oddźwięk wzbudziła zwłaszcza trzecia jej powieść, 
Głupiec11, opisująca młodą ambitną nauczycielkę, córkę pastora protestanckiego, 
która zakochuje się z wzajemnością w obdarzonej dużą charyzmą uczennicy    

9 Anglojęzyczne tłumaczenie dramatu jest opublikowane na stronie: http://womenswriting.fi/ 
files/2011/07/wwol-nro-22.pdf [dostęp: 28.12.2011]. Dziękuję Elwirze Grossman za tę informację.  

10 M. Okoniewska, Mój świat jest kobietą. Dziennik lesbijki, Warszawa: Jacek Santorski & Co, 2004. 
11 E. Schilling, Głupiec, Kraków: Ha!art, 2005. 
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liceum. „Głupiec”, jak podkreśla autorka, to w talii kart Tarota człowiek, który 
znalazł się nad przepaścią i „jedyną rzeczą, która go może ocalić, jest bezgranicz-
na wiara w to, że potrafi chodzić po powietrzu”12. Słowa te symbolizują trafnie 
sytuację, w której znalazły się bohaterki powieści, uwikłane w pełną sprzeczności 
miłość, przeciwko której występują zarówno wszelkie przyjęte normy obyczajo-
we i wątpliwości moralne, jak też ludzkie uprzedzenia myślowe i brak tolerancji. 

Należy tu podkreślić fakt, że Schilling bardzo konsekwentnie realizuje zarówno 
w powieści Głupiec, jak i w innych swoich utworach – tak w debiutanckim zbio-
rze nowel Lustro13, jak i w późniejszej prozie (np. Akacja14) motyw miłości mię-
dzy dwiema kobietami. Ponadto, na co zwraca uwagę Daria Adamowicz, ukaza-
nie tej miłości nie jest zwykłym wykroczeniem poza kulturalne tabu: przez przy-
bliżenie codzienności lesbijskiego doświadczenia autorka przełamuje stereotypy 
„związane z widzeniem i stygmatyzowaniem lesbijki”15. 

To tylko dwa przykłady z szeregu utworów literackich z tej dziedziny. Rola tej 
literatury jest jednak nadal niezbyt doceniana i pomniejszana, być może dlatego, 
że, jak pisze Joanna Mizielińska – lesbijka w wyobrażeniach ogółu to nadal: 

albo kobieta męska, nieładna, której nie chciał żaden mężczyzna [albo kobieta] która jeszcze 
nie spotkała tego właściwego mężczyzny. (…) O tym, co łączyło Marię Dąbrowską z Anną 
Kowalską czy Marię Konopnicką z Marią Dulębianką i wiele innych kobiet, wiemy jak dotąd 
niewiele, a to, co wiemy, to zasługa wytrwałej pracy badaczek, głównie feministycznych16. 

Jak podkreśla Judith Butler w eseju Imitacja i nieposłuszeństwo płciowe – bu-
dowa lesbijskiego podmiotu opiera się w dużym stopniu na przemilczaniu17. 
Wielka tu zatem rola literatury o tej tematyce, choć mimo zwiastunów nowego 
trendu nadal, jak słusznie stwierdziła kilka lat temu Kinga Dunin, bohaterowie 
literatury gejowsko-lesbijskiej „wciąż chowają się w szalecie, tylko że jest to 
szalet coraz większy, lepiej wyposażony i bardziej liberalny. (…) Przechodnie 
zaglądają przez okna, wciąż zdziwieni, ale coraz rzadziej rzucają kamieniami18”. 

Zjawisko prozy podejmującej wątek miłości lesbijskiej komentowała również 
w swych artykułach Inga Iwasiów, dochodząc jednak już całą dekadę temu do 
mało optymistycznej konkluzji, że homoseksualne doświadczenia kobiet są, nie-
   

12 Tamże, obwoluta. 
13 E. Schilling, Lustro, Kraków: Infopress, 1999. 
14 E. Schilling, Akacja, Olsztyn: Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2001. 
15 D. Adamowicz, Gdzie inność staje się normalna. Wokół „Akacji” Ewy Schilling, w: Gorsza ko-

bieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa, red. D. Adamowicz, Y. Anisimovets, O. Taranek, 
Wrocław: Wydawnictwo Sutoris, 2007, s. 40. 

16 J. Mizielińska, Pomiędzy podmiotem a przedmiotem… O mistyfikacjach i nieobecności miłości 
między kobietami w kulturze, http://www.nts.uni.wroc.pl/teksty/mizielinska.html [dostęp: 25.12.2011]. 

17 J. Butler, Imitacja i nieposłuszeństwo płciowe, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 2003, nr. 1, s. 92. 
18 K. Dunin, Polska homoliteracka, „Gazeta Wyborcza”, 16.12.2005. 
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stety, wciąż jeszcze trudne do opisania19. Może też dlatego zjawisko prozy lesbij-
skiej nie doczekało się w zasadzie dotąd żadnego obszerniejszego literaturoznaw-
czego omówienia20. Czy jednak powstałe w ostatnim okresie utwory literackie 
o tematyce lesbijskiej nie są znamiennym zwiastunem przemian światopoglądo-
wych w społeczeństwie polskim? 

Niekwestionowana First Lady polskiej literatury współczesnej, Olga Tokar-
czuk, wyznała ostatnio: „Chciałabym, żeby w literaturze skończyła się dominacja 
męskiego bohatera. I żeby kobiety były w literaturze opowiadane jak ludzie”21. 
A jednak dodając: „lubię pisarki nietypowe, z wyobraźnią, niepowtarzalne”, 
wymienia przede wszystkim pisarki obce, głównie starszej generacji22, a z pol-
skich – Magdalenę Tuli. 

A co z resztą współczesnych rodzimych pisarek? Wygląda na to, że poza kil-
koma „nietypowymi, z wyobraźnią i niepowtarzalnymi” pisarkami polski rynek 
czytelniczy opanowała w dużym stopniu literatura niższego lotu, tzw. chick lite-
rature (skrót chick lit – od angielskiego słowa chick – młoda kobieta i literature – 
literatura). Ekspansję tego gatunku zapoczątkowała Helen Fielding swą popularną 
powieścią Dziennik Bridget Jones (Bridget Jones’s Diary23). Bohaterkami tego 
i podobnych utworów, pisanych przez kobiety i głównie dla kobiet, są młode 
mieszkanki dużych miast, najczęściej singielki, niekoniecznie z wyboru – nie-
rzadko porzucone przez partnera. Wspólne dla tego typu literatury jest osadzenie 
akcji utworu w realiach współczesnych oraz ich styl: najczęściej lekki, pełen 
potocznych zwrotów i lokalnych idiomów oraz autoironii czy sarkazmu. 

W Polsce wydawnictwo Zysk i S-ka już w roku 2001 ogłosiło konkurs na 
dziennik polskiej Bridget Jones. Na odzew nie trzeba było długo czekać: chick lit 
opanowało w dużym stopniu polskie forum czytelnicze, zwłaszcza kobiece. Nie-
koronowaną królową tego typu powieści popularnej jest niewątpliwie Katarzyna 
Grochola. Jej wczesna powieść Nigdy w życiu24 opowiada o blisko czterdziesto-
letniej Judycie, porzuconej przez męża i wychowującej samotnie córkę nastolat-
kę. Po wielu życiowych perypetiach bohaterka zwycięsko wychodzi na prostą: 
świetnie radzi sobie w pracy, buduje dom i – co najważniejsze – znajduje miłość 
   

19 Por. I. Iwasiów, Obcość kultury, znajoma bliskość innych, w: Ciało, płeć, literatura. Prace ofia-
rowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa: „Wiedza 
Powszechna” 2001, s. 435.  

20 Por. mój artykuł na ten temat: M.A. Packalén Parkman: „Mój świat jest kobietą”… Kilka uwag 
o nowym gatunku polskiej prozy współczesnej, w: Polonistyka bez granic, t. 1, Wiedza o literaturze 
i kulturze, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, Kraków: Universitas, 2010, s. 427–435. 

21 O. Tokarczuk, Własny pokój… 
22 M.in. angielską pisarkę Angelę Carter czy brytyjsko-meksykańską pisarkę Leonorę Carrington. 
23 H. Fielding, Bridget Jones’s Diary, London: Picador, 1996. Polskie wydanie: H. Fielding, Dzien-

nik Bridget Jones, Poznań: Zysk i S-ka, 1998. 
24 K. Grochola, Nigdy w życiu, Warszawa: W.A.B., 2001. 
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swego życia. Zarówno w tej, jak i wielu innych powstałych później i podobnych 
powieściach (m.in. Izabeli Sowy) sedno sukcesu tkwi właśnie w spełnionej miło-
ści. Ogólnie rzecz biorąc, kobiece postacie tego typu powieści tworzone są we-
dług podobnego schematu i spełniają następujące kryteria: 

– przestrzeń wiekowa: 30–40 lat; 
– stan cywilny: singielka (w sensie braku stałego partnera, nierzadko samotna 

matka); 
– autoironia: bohaterka chętnie wyśmiewa się z własnych wad, słabości itp.; 
– częste spotkania z przyjaciółkami i przyjaciółmi (nierzadko gejami), zwłasz-

cza relacje z innymi kobietami odgrywają w życiu bohaterki dużą rolę; 
– ma niekiedy interesującą pracę, choć najczęściej mniej satysfakcjonującą, 

nad czym nieustannie ubolewa; 
– bunt (przynajmniej pozorny) przeciwko mężczyznom, często w przymierzu 

z innymi kobietami; 
– bunt (również w dużej mierze pozorny) przeciwko tradycyjnym rolom żony 

i matki, córki i kochanki itp.; 
– ironizowanie na temat ideałów piękności, przy jednoczesnej świadomości 

ich istnienia i (mniej lub bardziej uświadomionego) ulegania im – wiele bo-
haterek walczy z istniejącą czy raczej wyimaginowaną nadwagą, usterkami 
urody itp.; 

– w ramach poszukiwania partnera kontakty i spotkania z mężczyznami, naj-
chętniej przystojnymi i obdarzonymi inteligencją, wrażliwością oraz – co 
ważne – humorem; 

– niezależnie od głoszonych sądów, bohaterka w skrytości ducha marzy i za-
biega o stałą relację z „tym właściwym”, a co za tym idzie – o „normalny 
dom” i rodzinę. 

Książki tego gatunku czyta się chętnie, łatwo i szybko – i równie szybko zapo-
mina. Można je, oczywiście, wyśmiewać, oskarżać (nie bez racji) o banał, trudno 
jednak ignorować ich istnienie. Można też, zdaniem wielu krytyków (zwłaszcza 
krytyczek) literackich, oceniać je z perspektywy feministycznej – nawet jeśli jest 
to feminizm łagodny, niejako „ujarzmiony”. Jak na przykład pisze Bernadetta 
Darska w związku z pisarstwem Grażyny Plebanek (o czym dalej): „Twórczość 
Plebanek to niepowtarzalne, bo inteligentne, przyjazne, feminizujące sportreto-
wanie kobiet. Polska literatura popularna dzięki niej ma się czym poszczycić”25. 

Sądzę, że to właśnie, co spłyca zarówno przesłanie jak i zawartość treściową 
tych książek, to owo „przyjazne, feminizujące portretowanie kobiet”, rzadko 
mające z feminizmem sensu stricto wiele wspólnego. Co nie znaczy, że literatura 
ta nie jest pewnym krokiem naprzód w sensie odchodzenia od schematów kla-
   

25 B. Darska, Lustro kobiet. O twórczości Grażyny Plebanek, „Pogranicza” 2008, nr 1.  
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sycznej patriarchalnej tradycji portretowania kobiet. Odzwierciedla dość dobrze 
konflikt między dawnym kobiecym ideałem, opartym na wdzięku, łagodności 
i dążeniu do przypodobania się mężczyźnie, a bardziej świadomym poglądem na 
rolę kobiety w nowoczesnym społeczeństwie. Co ambitniejsze książki przełamują 
też utrwalone stereotypy, jak choćby zawsze żywej i silnie symbolicznie nałado-
wanej matki Polki. W powieści Izabeli Sowy Podróż poślubna26 mamy postać 
„Matki-Polki-Bezdzietnej” – ekscentrycznej i wielobarwnej postaci, o przydomku 
„Brzytwa” – skądinąd wielkiej „obrończyni polskich rodzin”. Osoby, „która nie 
ma dzieci nawet w planach”27. Tak oto Brzytwa mówi o sobie: 

Otóż moja mama, z domu Matka, jako pierwsza w gminie nie przyjęła nazwiska męża, 
Stefana Kutasa. Ba, zmusiła go, żeby zrezygnował z własnego. W ten sposób dawny Kutas 
stał się Matką. Symboliczna przemiana, skwitowała pod nosem. 

– A co z feministkami? 
– Tak naprawdę WGW – Wyzwolone Gospodynie Wiejskie. Od feministek stanowczo się 

odcinają, ale program w zasadzie ten sam28. 

Przewrotna ironia i drwina pisarki jest w tym kontekście znamienna. Równie 
sarkastycznie „Brzytwa” podsumowuje polską współczesność: „Kiedyś (…) 
żyliśmy w klatkach, które narzucali nam inni. Teraz sami je sobie implantujemy 
od środka. Jak silikon. I jeszcze wmawiamy wszystkim dookoła, że tak nam wy-
godnie. Prawdziwe oblicze pokolenia »jestem tego warta«”29. 

Chick lit w takiej postaci sygnalizuje nowo pojęte równouprawnienie, a przy-
najmniej dążenie do takowego, bo przecież bohaterki wszystkich tych powieści – 
inteligentne, zaradne i samodzielnie walczące o byt kobiety – daleko odbiegają od 
modelu polskiej „kury domowej”. A jednak mimo stałych prób pisarskich przewarto-
ściowań, nadal podlegają tym samym społecznym normom i oczekiwaniom, jak 
wykreowana przez Sowę Paloma w Podróży poślubnej, która „dokonała w swoim 
życiu prawdziwej rewolucji. Zmieniła miasto, mieszkanie, dietę, rozrywki, styl ubie-
rania, przyjaciół, piersi, a wreszcie mężczyzn. Niekoniecznie w tej kolejności”30. 

Grażyna Plebanek, w swej najnowszej książce Nielegalne związki31, kolejny raz 
spróbowała przełamać ten stereotyp. Owa tradycyjna „kura domestica” występuje 
tu nieoczekiwanie w męskiej postaci: Jonathan jest udomowionym pantoflarzem. 
Przyjeżdża wraz żoną do Brukseli, ale to żona wspina się tam po szczeblach kariery, 
podczas gdy on zajmuje się domem i dwójką dzieci. Mamy więc tutaj całkowite    

26 I. Sowa, Podróż poślubna, Warszawa: Wydawnictwo Nowy Świat, 2009. 
27 Tamże, s. 84. 
28 Tamże, s. 145. 
29 Tamże, s. 152. 
30 Tamże, s. 128. 
31 G. Plebanek, Nielegalne związki, Warszawa: W.A.B., 2010. Plebanek jest także autorką bestselle-

rowych Dziewczyn z Portofino (2005), Pudełka ze szpilkami (2002 i 2006) oraz Przystupy (2007). 
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odwrócenie tradycyjnych ról. Jonathan prowadzi jednak podwójne życie – po 
odwiezieniu dzieci do szkoły i spełnieniu domowych obowiązków, spieszy na 
spotkanie z kochanką. Szczegółowe opisy erotycznych uniesień tej pary wypeł-
niają karty książki. Plebanek, kontynuując wprowadzone przez Manuelę Gret-
kowską (jak też Hannę Samson czy Agnieszkę Niezgodę) erotyczne wątki 
w literaturze pisanej przez kobiety, przełamuje wszelkie bariery wcześniejszych 
literackich poczynań tego typu. 

To, co różni ją jednak od wspomnianych pisarek (zwłaszcza Gretkowskiej, 
wzbudzającej w swoim czasie nawałnicę krytyki za śmiałe sceny erotyczne) i co 
podważa niejako monopol pisarzy-mężczyzn na tym polu, to fakt, że sytuacje 
erotyczne w powieści Plebanek kreowane są przez pisarkę-kobietę, uzurpującą 
sobie tym samym prawo do mówienia i oddawania stanów duchowo-seksualnych 
w imieniu mężczyzny. Literatura pióra mężczyzn swobodnie przez wieki opero-
wała tego typu narracją: śmiałe opisy aktów seksualnych były raczej, siłą tradycji, 
domeną mężczyzn bardziej niż kobiet. W swoim czasie krytyka literacka obu płci 
odsądziła Gretkowską od czci i wiary, odmawiając jej wstępu na literackie salony 
w Polsce. Wymownym przykładem tego odrzucenia jest opublikowany przewod-
nik-leksykon pisarek polskich32. W owym pierwszym w historii literatury pol-
skim leksykonie kobiet-pisarek, napisanym i zredagowanym przez kobiety 
o różnym narodowym pochodzeniu, Gretkowska – będąc jedną ze znanych pisa-
rek współczesnych – po prostu nie istnieje. 

Być może oryginalna i prowokacyjna w swoim czasie proza Gretkowskiej 
„przetarła” w pewnym sensie drogę jej następczyniom, oswajając odbiorców 
z tematyką erotyczną podawaną przez kobiety-pisarki. Jak wynika z przeglądu 
opinii i recenzji, Nielegalne związki przypadły najwyraźniej do gustu zarówno 
czytelnikom, jak i krytykom. Justyna Sobolewska pisze w recenzji tej książki: 
„od dawna nie mieliśmy w Polsce dobrej powieści erotycznej. Problemem bywał 
choćby język – albo medyczno-wulgarny, albo pełen dziwacznych zdrobnień, 
u Plebanek jest on naturalny i literacko wiarygodny”33. Podobnie jak Sobolewska, 
większość recenzentów podkreślała zgodnie i w pozytywnym tonie brak pruderii 
w oddawaniu erotycznych sytuacji w Nielegalnych związkach. Jednak nie 
wszystkich zafascynował erotyczny język Plebanek i przesyt seksu w powieści. 
Grzegorz Czekański trafnie uchwycił paradoks wynikający z oczekiwań co bar-
dziej wybrednych czytelników na nowy, oryginalny język erotyczny, który 
umiałby oddać niuanse związku fizycznego dwojga ludzi: 
   

32 G. Borkowska, M. Czermińska, U. Phillips, Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności, 
Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2000. 

33 J. Sobolewska, Erotyzm partnerski, [rec. G. Plebanek, Nielegalne związki], „Polityka” [dod. 
„Kultura”], 2010, nr 15, s. 50. 
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Plebanek najwyraźniej nie mogła się zdecydować, jaką rolę ma mieć cały ten seks w po-
wieści. Z jednej strony w książce odnajdujemy więc dziesiątki zbliżeń opisanych jako pene-
tracja, kopulacja, spółkowanie (czyli czynności, by tak rzec pozbawione zaangażowania 
uczuciowego), z drugiej zaś autorka jednocześnie nie może się powstrzymać przed (w zamy-
śle głębokimi, ale tak naprawdę zupełnie groteskowymi) opisami (…): „Jonathan wyprężył 
swą maczugę” albo „wystrzelił swój srebrny pocisk w sam środek jej tarczy”. (…) A to jedy-
nie wierzchołek góry lodowej (…). W rezultacie Nielegalne związki stają się pensjonarskim 
erotykiem, doprowadzającym do rumianości raczej twarze czytelniczek Nory Roberts niż 
Michela Houellebecqa34. 

Nie tylko sceny erotyczne, opisane dosadnym i potocznym językiem (których 
zapowiedzią jest już niejako sama wyzywająca okładka książki i jednoznaczny 
tytuł), ale również odwrócenie ról oraz umiejscowienie pary bohaterów w Bruk-
seli, nadają najwidoczniej powieści dodatkowej pikanterii: ta sama akcja, osadzo-
na w realiach np. Warszawy, z pewnością straciłaby na atrakcyjności w oczach 
czytelników. Inny z krytyków pisał: „bohaterem swojej najnowszej powieści 
pisarka uczyniła mężczyznę po rewolucji feministycznej, który musi odnaleźć się 
w zupełnie nowej dla siebie roli – househusband, a jednocześnie bardzo chce 
uciec od tego schematu”35. Trudno się zgodzić z tym orzeczeniem, szczególnie 
w zestawie z pojęciem „rewolucji feministycznej” w tym kontekście, a więc gdy 
używa się go w sytuacji, kiedy autorką powieści i podobnego odwrócenia ról jest 
kobieta. Opisana sytuacja nie świadczy bynajmniej o zmianie światopoglądu. Jest 
ona bardziej nabożnym życzeniem pisarki, a z nią wielu innych kobiet, niż po-
krywa się z realną rzeczywistością, a więc jakąkolwiek statystyką ostatnich lat, 
w której procent bezrobotnych kobiet przewyższa bezrobotnych mężczyzn36. 
Należałoby zatem poczekać na powieść erotyczną autorstwa mężczyzny, który 
świadomie odwraca utarte tradycją role i zgadza się zostać z dziećmi w domu, 
podczas gdy żona robi karierę w Brukseli. Na tego typu rewolucję feministyczną 
w Polsce, podobnie jak w literaturze, najwidoczniej jeszcze za wcześnie. 

Zupełnie odmiennie rysuje się na tym tle powieść Rdza37 – oryginalny debiut 
powieściowy pisarki Ewy Berent, bardzo odważny i filozoficzny, charakteryzują-
cy się niezwykle dojrzałą (jak na tak młodą pisarkę) świadomością feministyczną 
czy nawet – używając „zachodnich” pojęć – postfeministyczną. Sposób kon-
struowania tożsamości głównej bohaterki, poddającej samą siebie nieustannej    

34 G. Czekański, Grażyna Plebanek, „Nielegalne związki”, [rec.], http://www.ksiazka.net.pl 
/index.php?id=49&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5169, [dostęp: 25.12.2011]. 

35 D. Gajda, Nielegalne związki, [rec.], http://czytelnia.onet.pl/0,87934,0,44771,recenzje.html, [do-
stęp: 25.12.2011]. 

36 Por. M. Fuszara, Between Feminism and the Catholic Church: The Women’s Movement in Po-
land, „Sociologický časopis / Czech Sociological Review” 2005, nr 6, s. 1057–1075; także: wystąpie-
nie prof. M. Fuszary podczas konferencji 7 marca 2011: KongresKobietTV, www.youtube.com 
/watch?v=EMonRVU3g4o [dostęp: 25.12.2011]. 

37 E. Berent, Rdza, Olsztyn: Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”, 2008. 
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autodestrukcji, jednocześnie obnaża i wyszydza patriarchalne stereotypy. Jaro-
sław Czechowicz porównał główną bohaterkę Rdzy do Reymontowskiej Jagny, 
która „ożywa ponownie, aby wabić mężczyzn w obcej dla siebie wsi i ponieść 
karę za rozbuchany seksualizm”38. Opinia ta wydaje mi się spłyceniem treści 
utworu, ale jestem skłonna przychylić się do ciekawych refleksji Igi Noszczyk, 
interpretującej powieść przez pryzmat filozofii Nietzscheańskiej. Jak powiada 
główna, bezimienna bohaterka utworu, radykalizując Nietzscheański projekt39: 
„Ufałam, że to, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, a jednocześnie pragnęłam 
pewności, że właśnie to, co mnie zabije, wzmocni mnie najlepiej”. Nie ulega 
wątpliwości, że Rdza jest książką o wyobcowaniu, niezrozumieniu i odrzuceniu 
Inności czy raczej Tej Innej – młodej współczesnej kobiety, uwikłanej w patriar-
chalny model kultury, z którego próbuje się wyrwać. Naiwna „feministyczna 
utopia” powieści chick lit zastąpiona tutaj została daleko posuniętą dystopią, 
z imponującą, jak na tak młodą pisarkę, dozą „jasnowidztwa”: w tej powieści 
patriarchalny model kultury odsłania swe cyniczne oblicze dokładnie w takiej 
postaci, w jakiej przywykł funkcjonować – tak w życiu, jak i w literaturze. 

Inna warta uwagi młoda pisarka polska to Izabela Szolc, autorka kilku ambit-
nych książek40, m.in. wydanego w roku 2010 zbioru nowel Naga41. Ich motywem 
przewodnim jest kobiecość we wszystkich jej postaciach, ukazywana z perspek-
tywy matki, córki czy kochanki, ale też z punktu widzenia kobiety zgwałconej, 
samotnej, porzuconej, oszukanej i – również – lesbijki czy transwestyty. Niesły-
chanie zróżnicowana panorama emocjonalnych odniesień stanowi o bogactwie 
narracyjnym tych utworów. Szczególnie sugestywnie jawi się na tym tle opo-
wieść Transs o młodej kobiecie dorastającej w ciele mężczyzny, której (którego) 
rzeczywistość wewnętrzna jest w stałej niezgodzie z rzeczywistością zewnętrzną 
i która (który) wyznaje: 

Jeden dzień, jeden dzień w roku jestem tym, kim narzuca metryka. I jest to dzień urodzin. 
Parę godzin, których wyjątkowość ma potwierdzić prawdę: jestem kobietą. 

Raz na 365 dni noszę się jak mężczyzna. Nie wiem, po co tak czynię… Aby się przekonać, 
iż to niemożliwe?42 

Poszukiwanie własnej tożsamości, uwikłanej w najróżniejsze odcienie egzy-
stencjalnych rozterek, to główna osnowa tematyczna wszystkich tych opowiadań, 
będących oryginalną literacką esencją kobiecości, w najlepszym znaczeniu tego 
pojęcia. 
   

38 Tamże, obwoluta. 
39 Por. I. Noszczyk, Życie bohaterki pewnego fantazmatu. O powieści Ewy Berent „Rdza”. 

http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=260&co=txt_1697 [dostęp: 25.12.2011]. 
40 M.in. Wszystkiego najlepszego (2003), Hebanowy świat (2003), Lęk wysokości (2004). 
41 I. Szolc, Naga, Kraków: Wydawnictwo Amea, 2010. 
42 Tamże, s. 149. 
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Podczas gdy chick lit wypełnia miejsce pomiędzy literaturą wysoką (np. Tokar-
czuk) a literaturą młodych-zbuntowanych (np. Masłowska), powieści wcześniej 
wspomnianych pisarek, jak np. Ewa Schilling (także Marta Dzido czy Ewa Son-
nenberg) oraz utwory Ewy Berent i Izabeli Szolc to – miejmy nadzieję – zapo-
wiedź nowej generacji pisarek, kontynuujących tradycję polskiej literatury wyso-
kiej: niepokoju moralnego nowych czasów i wielopostaciowości kreowanego 
współczesnego podmiotu. 

Początek lat 90. zamknął w polskiej literaturze epokę, w której przez długi czas 
zwykło się widzieć literaturę polską w roli moralnego przewodnika w warunkach 
ideologicznej niewoli. Wolność słowa pozwoliła wyzwolić się wreszcie spod 
nacisku „kodu polskości”, a przez to w naturalny sposób wejść w krąg kulturowy 
wspólnoty europejskiej. Jednak zastąpienie owego kodu kodem europejskim 
ujawnia całą gamę skomplikowanych problemów i pytań. Wyznaczniki literac-
kich strategii, w sytuacji, gdzie chodzi przecież o kontynuację pewnej kulturowej 
całości, nie są już tak jednoznaczne jak kiedyś. A już na pewno nie oznaczają 
spłycania i trywializowania literatury. 

Rola powieści typu chick lit zdaje się w Polsce znacząca, stąd ważne jest dla 
mnie pytanie, na ile klimat społeczno-literacki ostatnich lat sprzyja zapotrzebo-
waniu na taką właśnie twórczość. Nie chcę ujmować literaturze popularnej roli, 
jaką z pewnością spełnia w kształtowaniu się tożsamości wielu kobiet różnych 
generacji. Z pewnością wpływa ona na rozszerzenie ich światopoglądu i zachęca 
do samorealizacji. 

Symptomatyczny w tym kontekście jest fakt, że w krajach zachodnich coraz 
bardziej modny jest gatunek literacki odpowiadający niejako literaturze chick lit: 
jest to tzw. lad lit (od angielskiego słowa lad – „chłopak, młody facet”)43. Traktu-
je ona o młodych mężczyznach, często samolubnych, nastawionych na własną 
karierę i konsekwentnie unikających trwałych związków. Problem w tym, że 
literatura ta odbierana jest jako taka, która traktuje o problemach ogólnoludzkich, 
podczas gdy chick lit, mimo swojego nierzadko ogólnoludzkiego charakteru, 
redukowana jest do pojęcia „literatury kobiecej”, a więc, jak sama nazwa wskazu-
je, dla kobiet. Już ponad dwadzieścia lat temu czołowe przedstawicielki francu-
skiej krytyki feministycznej, m.in. Hélène Cixous, Lucy Irigaray i Julia Kristeva, 
zwracały uwagę na to, że kultura zachodnia opiera się na opozycjach, których 
jeden człon ma charakter pozytywny, a drugi negatywny, a więc męskość-
-kobiecość, racjonalność-emocjonalność, aktywność-pasywność. Pozytywne 
wartościowanie jest a priori przypisane pierwszej z tych opozycji, zatem kobie-
cość, a co za tym idzie, przypisywana kobietom emocjonalność i pasywność, 
podlegają niejako automatycznie negatywnej waloryzacji. 
   

43 Por. np. powieści pisarzy takich, jak Tony Parson czy Nick Hornby. 
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Pisarki reprezentujące literaturę popularną, nawet jeśli wpisują się świadomie 
w zachodnioeuropejskie trendy, gdzie literatura tego gatunku od lat ma swoje 
stałe miejsce, i nawet jeśli zabarwiają ją lokalnym, polskim kolorytem, zamykają 
czy ograniczają problematykę kobiecą do wąskiego kręgu czytelników-kobiet, 
wylewając niejako dziecko z kąpielą. Co gorsza, w zalewie tego typu literatury 
giną czy nikną wartościowe debiuty młodych pisarek, podejmujących problema-
tykę kobiecą z nowej, nietradycyjnej perspektywy. 

W kwietniu 2008 roku miał miejsce w Szwecji, w Uppsali, tzw. „Tydzień kul-
tury polskiej”. Odbywał się pod hasłem „Współczesna kobieta polska”. W cen-
trum zainteresowania znalazły się polskie poetki i artystki oraz inne kreatywne 
Polki, których działalność odzwierciedla nowe czasy i trendy. Duże zainteresowanie 
szwedzkich mediów wzbudziła zwłaszcza wystawa polskiej sztuki współczesnej, 
szczególnie rzeźba Anny Baumgart, pt. Dostałam to od mamy. Przedstawia ona 
dwie postacie kobiece w ślubnych sukniach (artystka i jej córka). Piękne panny 
młode, w identycznych pozach i strojach, jakby wyjęte wprost z kobiecych ma-
rzeń o szczęściu, mają jednak na bosych stopach krwawe stygmaty. Jak widać – 
córka dostaje od matki nie tylko urodę i suknię ślubną, ale również cały bagaż 
tradycji i schematów wpisanych w patriarchalny system, niezmienny od pokoleń. 

Rzeźba ta może posłużyć za symbol poruszanych we współczesnej ambitnej 
(co podkreślam) literaturze, wykorzystujących perspektywę feministyczną jako 
narzędzie do diagnozy i krytyki społeczeństwa, problemów współczesnych kobiet 
i ich życiowych ról. Powstałe w ostatnim okresie utwory literackie o tematyce 
wykraczającej poza kulturowe stereotypy są znamiennym zwiastunem przemian 
światopoglądowych. Wskazują wyraźnie, że szeroko pojęta globalizacja – we 
wszystkich jej postaciach – jest faktem. Narzucają tym samym palącą wręcz 
potrzebę podjęcia konkretnych działań prospołecznych, które przyczynią się do 
zwiększenia udziału kobiet w sferze społeczno-kulturowej i – pokazując proble-
matykę kobiecą z wieloaspektowej perspektywy – podniosą ją wreszcie do rangi 
problemów ogólnoludzkich. 

 
P O L I S H  W O M E N  W R I T I N G  I N  A  G L O B A L I S E D  W O R L D :  Q U O  V A D I S ?  

During the last decade or so Polish women writers have published variety of titles which are sympto-
matic of the ‘new times’ and fashionable literary trends. The most prominent samples include not only 
texts which can be broadly defined as ‘queer writing’ (novels by Ewa Schelling and Marta Dzido) but 
also works which are associated with pop culture and has been defined outside of Poland as ‘chick lit’. 
I would argue that various novels authored by Katarzyna Grochola, who was once famously called the 
‘Polish Bridget Jones’, belong to this category. Besides these two types of writing there has also been 
a significant development of ‘erotic novels,’ exemplified by such titles as Rdza (2008) by Ewa Berent 
and Nielegalne związki (2010) by Grażyna Plebanek. Although the two novels are quite diverse, they 
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both transgress the conventional way of describing heterosexual sex scenes and erotic encounters. 
What interests me especially in this type of literature is its depiction of cultural diversity on one hand 
and its local context on the other. Thus my primary concern in analysing the newly emerging type of 
women writing comes with the following question: To what extent do these writers consciously 
imitate the ‘Western European’ models and to what extent do they create their own local genre by 
responding to the needs of culture that no longer holds taboo topics regarding sexuality? 

Prof. Małgorzata Anna Packalén Parkman – profesor polonistyki i kierownik Studiów Poloni-
stycznych w Instytucie Języków Nowożytnych, sekcji Języków Słowiańskich (Department of Modern 
Languages / Slavic Languages) na Uniwersytecie Uppsalskim, badaczka literatury polskiej oraz 
tłumaczka. Laureatka wielu nagród, m.in.: nagrody za działalność translatorską Związku Pisarzy 
Szwedzkich (Svenska Författarforbundet), w 2009 roku otrzymała Krzyż Oficerski Zasługi Rzeczypo-
spolitej Polskiej za krzewienie kultury polskiej w Szwecji. Jest autorką m.in. monografii Pokolenie 
68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych (1987, 2. wyd. 1997) oraz pracy z zakresu badań 
komparatystycznych literatury szwedzkiej i polskiej, pt. Under två kulturers ok (2001). Jest również 
współredaktorką i współautorką antologii Swedish-Polish Modernism. Literature-Language-Culture 
(2003) oraz pracy zbiorowej The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in 
Twentieth-Century Texts (2004). Jej dorobek naukowy obejmuje ponadto kilkadziesiąt artykułów na 
temat poezji i prozy polskiej, w tym też z zakresu gender studies. Napisała również ponad sto haseł 
dotyczących literatury polskiej w szwedzkiej Wielkiej Encyklopedii Powszechnej (Nationalencyklope-
din, 1990–1999, obecnie dostępnej także online). Tłumaczyła powieści czołowych pisarzy szwedzkich 
(m.in. Vilhelm Moberg, Per Anders Fogelström, Göran Tunström). 
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U n i w e r s y t e t  i m .  Ś w i ę t y c h  C y r y l a  i  M e t o d e g o  w  W i e l k i m  T y r n o w i e  
B u ł g a r i a  

BAŚŃ  O  W I A T R A C H   
W „ZWIERCIADLE MORZA” JOSEPHA CONRADA:  

OD Y S E J A  Z A  SŁU P A M I  HE R K U L E S A  

 

KIEDY PISARZ-ŻEGLARZ JOSEPH CONRAD PISZE W LIŚCIE DO EDWARDA GARNETTA,  
że praca pisarska nad powieścią Nostromo przypomina walkę z Bogiem, którą 
przeżył podczas burzy koło przylądka Horn, używa niezwykłej metafory, prze-
pełnionej egzystencjalną treścią. Conrad nawiązuje tu bowiem do swoich ekstremal-
nych morskich przeżyć. Dla niego walka z burzą w królestwie słynnego przylądka 
burz była heroicznym zmaganiem z przewyższającą człowieka mocą natury. 
Conrad niejednokrotnie spotkał się z potęgą Wiatru Zachodniego – króla wia-
trów, najstraszniejszego z nich. To jego ulubiony wiatr, o którego świetlistej 
mocy pisze z zachwytem w Zwierciadle morza: 

Potęga Wiatru Zachodniego, przybrana w płaszcz z olśniewającego złota lub obwieszona 
jak żebrak łachmanami czarnych chmur, króluje na tronie zachodniego widnokręgu, mając za 
podnóżek cały północny Atlantyk; migotanie pierwszych gwiazd tworzy diadem na jej czole. 
(…) Jest wszystkim dla wszystkich oceanów; jest jak poeta, który zasiadł na tronie – wspa-
niały, prosty, barbarzyński, zadumany, hojny, porywczy, zmienny, nieprzenikniony – lecz 
kiedy się go rozumie, jest zawsze taki sam1. 

Właśnie zmaganie z tym wiatrem (najbardziej godnym przeciwnikiem) było dla 
Conrada niczym walka z Bogiem. W baśniowo-symbolicznej sferze jego wyob-
raźni wiatr ten jawi się jako władca ogromnego królestwa, które obejmuje 
wszystkie morza i oceany na ziemi. Królestwo to nie ma jednak tajemnic przed 
pisarzem-kapitanem, który dokładnie je opisuje, rysując globalną mapę wiatrów. 
Wszystkie jego drogi prowadziły przez to królestwo, gdzie nieustannie był zmu-
   

1 J. Conrad, Zwierciadło morza, przeł. A. Zagórska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Nauko-
we, 1969, s. 72. 
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szony obcować z wiatrami i przenikać ich naturę. Co więcej – musiał nimi władać 
oraz walczyć z nimi. Podczas swoich długich rejsów Conrad poznał zatem do-
głębnie ich oblicza i charaktery oraz zakres władzy. 

C Z Y M  J E S T  W I AT R  W  T W Ó R C Z O ŚC I  C O N R A D A ?  

Czy stanowi część niezbędnej meteorologii morskiej, główny element nawiga-
cji, czy też raczej jest bohaterem ze starej morskiej baśni, alegorią potęgi impe-
riów ziemskich? A może ulubionym bohaterem Conrada, kryjącym w sobie per-
sonifikację sił Bytu i Wszechświata, symbolem mocy losu albo orężem absurdal-
nej (z góry przesądzonej) bitwy między człowiekiem i światem? Na to pytanie 
spróbujemy odpowiedzieć albo przynajmniej naprowadzić nasze myśli w kierun-
ku odpowiedzi, analizując wielowarstwowy obraz wiatrów w twórczości pisarza-
-żeglarza. 

T w ó r c z o ś ć  C o n r a d a  m o ż e  b y ć  o d c z y t y w a n a  p r z e z  p r y z m a t  
w ą t k u  o  w i a t r a c h ,  o d  k t ó r y c h  u z a l e ż n i o n a  j e s t  l u d z k a  ż e -
g l u g a 2. „Nie ma miejscowości w świecie wybrzeży, kontynentów, oceanów, 
mórz, cieśnin, przylądków i wysp, która by nie podlegała władzy panującego 
wiatru, monarchy, od którego zależy pogoda. Wiatr rozstrzyga o wyglądzie nieba 
i działaniach oceanu”3 – czytamy w Zwierciadle morza, gdzie wiatrom poświęco-
no wiele stron. 

Dwudziestoletni okres żeglarski w biografii Josepha Conrada stanowił niezwy-
kłą szkołę dla przyszłego pisarza, dał mu niezastąpione doświadczenie, tak wi-
doczne w wielu jego dziełach. Autor Jądra ciemności z jednej strony wprowadził 
świat marynarski do literatury, z drugiej – przeniósł literaturę na obszar oceanu, 
w sam środek jego żywiołów, a także i do życia ludzi związanych z morzem, 
odtworzył „życie drgające w wielkim świecie wód, w sercach prostych ludzi, 
którzy od wieków wędrują po jego [bezmiarze]”4. Podczas lat morskich stopnio-
wo z kapitana Conrada rodził się Conrad-pisarz, który „nigdy nie przestawał być 
marynarzem”5. Jego zawód hartował wolę i charakter, uczył samokontroli i opa-
nowania, wierności służbie – dzięki temu mógł zapanować nad światem słów. Jak 
sam mówił we wstępie do autobiograficznej książki Ze wspomnień: 

może zaważył tu mój zawód marynarza – w połączeniu z wrodzoną mi skłonnością do trzyma-
nia się jedynej rzeczy bezspornie mojej – lecz odczuwam po prostu wstręt do utraty, nawet na 
jedną chwilę wzruszenia, tej pełnej władzy nad samym sobą, która jest pierwszym warun-

   
2 Wszystkie podkreślenia, jeśli nie zaznaczono inaczej – M.G.  
3 Tamże, s. 70. 
4 J. Conrad, Ze wspomnień, Warszawa: Dom Książki Polskiej, 1934, s. 19. 
5 P. Dzianisz, Wokół Conrada, Gdańsk: Wydawnictwo Oskar, 2008, s. 141. 
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kiem dobrej służby. A pojęcie o dobrej służbie przeniosłem z mego wcześniejszego do póź-
niejszego życia6. 

Morze – jako topos międzykulturowy – jest kluczem do światowości Conrada, po-
czynając od terytoriów jego podróży i załóg statków, łączących ludy i ludzi ze wszyst-
kich krajów świata. Międzykulturowość Conrada jest naturalnym wynikiem tej funkcji 
morza. Jak zauważył Mariusz Pacukiewicz, jedno z głównych antropologicznych zna-
czeń morza jest związane z semantyką jego starej nazwy pontus, co oznacza „most”: 

Obszar znaczeniowy, jaki w kulturze europejskiej zajmuje morze, został bardzo dobrze 
dookreślony już przez starożytnych Greków za pomocą trzech pojęć: słowo pelagos oznacza 
„otwartą przestrzeń”, pontos – „most”, isals – „słoność”, dodatkowo w czasach Ksenofonta 
i Arystotelesa, również współwystępuje z tymi rdzennie greckimi określeniami thalassa, za-
czerpnięte z obszaru dawniejszej kultury kreteńskiej. (…) Wraz z rozrostem zasięgu mostu 
rozwija się również aparat epistemologiczny kultury7. 

Według Pacukiewicza znaczenie mostu wchodzi w opozycję z jego „otwartością” 
i cechuje relacje między ontologią i metafizyką, między swojskością i obcością, kul-
turą i przyrodą, między polis i koloniami; wiąże się z epistemologiczną strefą kultury. 
Cały ten węzeł znaczeniowy stanowi klucz do problematyki morza w twórczości 
Conrada, a tym samym klucz do jego światowości. Pokonanie przeciwstawnych sił 
morza, nasycenie jego integrującą i mobilizującą ludzkie siły mocą, kształtującą pod-
stawowe przesłania w twórczości pisarza. Jego zwycięstwa nad wiatrami realizują się 
zarówno na polu literackim, jak i w przestrzeni jego żeglarskiego życia. 

Conrad kochał swój zawód, był zawodowym żeglarzem, fachowcem starannym 
w swojej służbie. Pisząc o morzu, posługiwał się całą swoją morską i żeglarską 
wiedzą. Swoją wnikliwą znajomość nawigacji i autentyczne doświadczenia przy-
oblekł w szatę literacką, co widać zwłaszcza w Zwierciadle morza, w rozdziale 
Władcy Wschodu i Zachodu, gdzie przywołuje baśniowy wątek o wiatrach i ich 
panowaniu na ziemi. Wierny swojej dwoistej poetyce pokazał trzeźwy obraz 
ciężkiej morskiej pracy i ryzyko z nią związane. Równocześnie jednak spoetyzo-
wał służbę na morzu, nadał jej sens filozoficzny i przypowieściowo-biblijny. To, 
co spotkało go w świecie wielkich wód, było przejściem od poezji marzenia do 
trzeźwego poznania bezlitosnego oceanu, było inicjacją do morskiej rzeczywisto-
ści, która nauczyła Conrada nie tylko rozumieć życie, ale też je opisywać. Bardzo 
popularne i często cytowane jest jego wyznanie o „niezniszczalnym morzu” jako 
„ostatecznym twórcy” jego charakteru, przekonań i losu (w Zwierciadle morza)8. 
   

6 J. Conrad, Ze wspomnień…, s. 22. 
7 M. Pacukiewicz, Dyskurs antropologiczny w tworczości Conrada, Kraków: Universitas, 2008, s. 7. 
8 „Jest to najwłaściwszy hołd, jaki mój pietyzm mógł złożyć ostatecznym twórcom mego charakte-

ru, mych przekonań i w pewnym znaczeniu mego losu – niezniszczalnemu morzu, okrętom, których 
już nie ma, i prostym ludziom, co swoje przeżyli”. J. Conrad, Zwierciadło…, s. 2. 
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Zespolenie morza z losem pisarza wyraźnie i z polską dumą określił Stefan Że-
romski: 

Morze było marzeniem jego dzieciństwa i główną treścią najistotniejszą jego epopei. 
W odtworzeniu za pomocą słowa wspaniałości i straszliwości oceanu jest mistrzem niedości-
głym. (…) Mówią, że ten cudzoziemiec pierwszy powiedział Anglikom – żeglarzom od stu-
leci – czym jest morze9. 

„ O D Y S E J A  Z A  SŁU PA M I  H E R K U L E S A ” 10 

Mityczna podróż Odyseusza jest uświadomionym wzorcem dla Conrada-
-żeglarza i pisarza, który już w swoich pierwszych morskich latach w Marsylii 
był nazywany przez towarzyszy „młodym Ulissesem”. Jednak dla naszego dys-
kursu istotny jest przede wszystkim sposób, w jaki Conrad wyraźnie przekształcił 
niektóre cechy tego mitu, tworząc jego parafrazę. Zacznijmy znów od wypowie-
dzi w przywoływanym już Zwierciadle morza: 

Zdaje się, że usiłowałem podzielić się z wujem wrażeniem (zupełnie bezpodstawnym), że 
Indie Wschodnie oczekują mego przybycia. Musiałem tam pojechać. Było to coś w rodzaju 
mistycznego przeświadczenia (…). Choć niewprawny w podstępach chytrego Greka, oszusta 
bogów, kochanka dziwnych kobiet, wywoływacza krwiożerczych cieni, tęskniłem jednak za 
rozpoczęciem mej własnej, skromnej Odysei, która miała rozwinąć swe cuda i swą grozę hen 
za Słupami Herkulesa, j a k  p r z y s t o i  n o w o c z e s n e m u  c z ł o w i e k o w i . Lekcewa-
żący ocean nie rozwarł się szeroko, aby pochłonąć zuchwalca, chociaż statek, śmieszna, 
przedpotopowa galera mego szaleństwa, stary, znużony, zwątpiały kalosz, wydawał się nie-
zmiernie skłonny do tego, by się rozpękać i wchłonąć tyle słonej wody, ile mógł jej pomie-
ścić. Taka katastrofa byłaby mniej wspaniała, lecz równie ostateczna. 

Ale obyło się bez katastrofy. Ocalałem, by śledzić na obecnym wybrzeżu czarnoskórą, 
młodzieńczą Nauzykaę wśród radosnego orszaku dziewcząt niosących kosze z bielizną do ja-
snej strugi, ocienionej czubami śmigłych palm11. 

Jak wynika z tego fragmentu, Conrad realizuje śmiały pomysł rozszerzenia 
przestrzeni cudownych i strasznych przypadków sprytnego Odysa, która jest dla 
niego za ciasna – chodzi o basen Morza Śródziemnego. Conrad chce wyruszyć 
poza Słupy Herkulesa (Gibraltar). Jest przekonany, że tak „przystoi nowocze-
snemu człowiekowi”. Ryzyko jest poważne, może prowadzić do katastrofy, ale 
ogromny ocean przyciąga nieodparcie. Ograniczoną i niewystarczającą przestrzeń 
geograficzną historii mitycznego Greka rozciągnięto znacznie dalej: wyspa Nauzykai 
   

9 S. Żeromski: Joseph Conrad Korzeniowski, w: Joseph Conrad Korzeniowski, oprac. Z. Jabłkow-
ska, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964, s. 201. 

10 J. Conrad, Zwierciadło…, s. 128. 
11 Tamże, s. 127. 
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to faktycznie Archipelag Malajski, gdzie biografowie pisarza lokalizują Conradowski 
raj. To właśnie on wprowadził ten obszar geograficzny do literatury, zyskując 
przydomek „Kiplinga Archipelagu Malajskiego”. Jak mówi Conrad w słynnym 
wywiadzie przeprowadzonym przez Mariana Dąbrowskiego (męża znakomitej 
pisarki Marii Dąbrowskiej): „Morze ma człowiek dopiero na okręcie. Ziemi nie 
widać. (…) Morze widzi się dopiero w drodze do Syngapoore, do Australii”12. 

W parafrazie mitu o Odyseuszu możemy odnaleźć Conradowski kulturowy 
koncept roli cywilizacji śródziemnomorskiej, w której lokalizuje nie tylko koleb-
kę żeglarskiego rzemiosła, ale również początkową fazę cywilizacji europejskiej. 
W jego rozumieniu stosunek do morza jest ważnym składnikiem kultury Zacho-
du, którą cechuje duch otwarty i awanturniczy. Faza ta stworzyła bardzo piękną 
bajkę. To bajka dla dzieci. Ale Conrad widzi w tej fazie dziecinnej, pierwszej, 
„skłonność do mordu”, bez której nie ma historycznego bohaterstwa. 

Morze Śródziemne, którego świat Conrad poznał dobrze w dwóch okresach 
swoich morskich wojaży, to dla pisarza „tajemnicze i groźne morze z wędrówek 
chytrego Ulissesa”, „morze wewnętrzne, które starożytni uważali za rozległe 
i pełne cudów i przerażających zjaw”, to także: 

szlak bohaterów i mędrców, wojowników, piratów i świętych, morski warsztat pracy karta-
gińskiego kupiectwa i jezioro służące dla przyjemności rzymskich cezarów – domaga się 
[ono] czci każdego marynarza jako historyczna siedziba tego ducha, który rzucił otwarte wy-
zwanie wielkim wodom naszej ziemi i który jest istotą marynarskiego zawodu (…); [jest] 
świadkiem bitwy o donioślejszych następstwach13. 

Ale tymczasem jest to morze podobne do dziecinnego pokoju, nie ma tam nie-
bezpieczeństw bezkresnych wód oceanu. Duch cywilizacji rozwijał się dalej: 

Ów duch, wyruszywszy z Morza Śródziemnego na zachód i na południe – jak młodzieniec, któ-
ry opuszcza schronienie ojczystego domu – wynalazł drogę do Indii, odkrył wybrzeża nowego lądu 
i w końcu przebył ogrom Pacyfiku bogatego w grupy wysp odległych i tajemniczych jak gwiazdo-
zbiory na niebie. (…) Strome brzegi Morza Śródziemnego sprzyjały ludziom początkującym 
w jednym z najzuchwalszych przedsięwzięć i czarowne śródlądowe morze klasycznych przygód 
wyprowadziło ludzkość łagodnie – od przylądka do przylądka, od zatoki do zatoki, od wyspy do 
wyspy – na nęcące obietnicami, szerokie jak świat oceany za Słupami Herkulesa14. 

Tym sposobem łączy Conrad swój zapał do dalekich wschodnich lądów z ideą 
o żeglarskim duchu Cywilizacji. On sam jest nosicielem tego ducha. 

Wrócimy jednak do wątku o wiatrach, które są elementem historii Odysa. Eol, 
władca wiatrów, okazał Odysowi pomoc, zamknąwszy dla niego wszystkie wia-
   

12 M. Dąbrowski, Rozmowa z Josephem Conradem, w: M. Dąbrowska, Szkice o Conradzie, War-
szawa: Czytelnik, 1974, s. 45. 

13 J. Conrad, Zwierciadło…, s. 125–126. 
14 Tamże, s. 126. 
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try w jednym worku. Jednak przez lekkomyślność doszło do uwolnienia ich 
dzikiej, nieposłusznej mocy, która stawiała przeszkody na drodze powrotnej 
Odysa do domu. Ale dla Conrada pojęcie „dom” ma znaczenie przesiedleńcze: 
angielska marynarka handlowa stała się na długie lata jego jedynym domem. 
Jak zauważa w pierwszej przedmowie do tomu Ze wspomnień, nie miał dachu 
nad głową prócz nadmorskiego nieba. Ocean leczył jego zranioną młodzieńczą 
duszę, dał mu ogromną wodną ojczyznę w zamian za opuszczony przedwcze-
śnie kraj rodzinny. „Odyseja Conradowska” wychodziła poza przestrzeń „ko-
lebki rzemiosła”. Rozrosła się również przestrzeń wiatrów, których moc Eol 
chciał przekazać Odysowi. 

C O N R A D O W S K A  M IŁO ŚĆ  D O  ŻA G L O W C Ó W   
I  WŁA D Z A  N A D  W I AT R A M I  

Conrad określa samego siebie jako ostatniego przedstawiciela epoki żaglow-
ców; zakochany w tych statkach, jest poetą i malarzem ich piękna. Uważa, że 
rzeczywista relacja między człowiekiem, naturą i okrętem może zaistnieć przede 
wszystkim na żaglowcach. Negatywnie odnosi się do statków parowych. Pływa-
nie na żaglowcach postrzega natomiast w kategoriach sztuki. 

Żegluga statków jest sztuką, której piękno zdaje się już nas opuszczać w drodze do mrocz-
nej Doliny Zapomnienia. Prowadzenie po świecie współczesnego parowca (nie chciałbym 
pomniejszyć odpowiedzialności jego dowódcy) nie ma tej samej cechy poufnego obcowania 
z naturą, które właściwie stanowi warunek niezbędny dla powstania sztuki. Ten zawód jest 
mniej zależny od jednostki i bardziej ścisły; mniej trudny, lecz dający mniej zadowolenia, 
ponieważ brakuje mu bliskiego związku między artystą a narzędziem jego sztuki15. 

Józef Miłobędzki określa Conrada mianem „żeglarza z późnego okresu kli-
prów” w czasie „najświetniejszych lat z rozwoju żaglowców i lat przełomu”16. 
Z w i ą z e k  ż a g l o w c a  z  w i a t r a m i  i n t e r p r e t u j e  C o n r a d  r o m a n -
t y c z n i e  j a k o  z w i ą z e k  z  d u s z ą  c z y  t e ż  d u c h e m  św i a t a ; tak 
autor Jądra ciemności określa wiatr; brzmienie wiatrów w żaglach jest muzyką 
niewidzialnej orkiestry. „Żaglowiec czerpie siłę jakby z samej duszy świata, swej 
potężnej wspólniczki” – mówi Conrad w Zwierciadle. Parowiec ma „żelazne 
serce w żelaznym ciele”, a „bezdźwięczny mechanizm żaglowca” chwyta wśród 
burzy „nie tylko siłę, lecz i dziki, radosny głos duszy świata”. Duch świata lubi 
szaleć. Sztuka nawigacji jest ściśle związana z wiatrami, żeglarz musi mieć 
doskonały słuch i wzrok. Musi wiedzieć, jak ustawić żagle, żeby nie obciążyć 
   

15 Tamże, s. 27. 
16 J. Miłobędzki, Conrad w żeglarskiej kurtce, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1972, s. 6–7. 
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zbytnio masztów. W obliczu bardzo silnych wiatrów liny okrętowe mogą okazać 
się wątłe niczym nici babiego lata. 

Wiatry pełnią rozmaite role w świecie Conrada. Mogą grać cichą bądź głośną 
melodię… Straszny jest ryk wichury, w obrazie morza uosabiającej wroga. Ta-
kiego ryku, połączonego z rozpętanym szałem oceanu, doświadczył Conrad 
w okolicy przylądka Horn, spotkanie z żywiołem opisuje w Zwierciadle morza: 

W gruncie rzeczy bowiem wichura, która włada głosem tak potężnym, nie może się wypo-
wiedzieć. To tylko człowiek odtwarza czasem w przygodnych słowach żywiołową wściekłość 
swego wroga. I tak utkwiła mi w pamięci burza, na którą składał się głęboki, dudniący ryk bez 
końca, światło księżyca i jedno wypowiedziane zdanie. (…) Jeśli chodzi o wierne oddanie roz-
pętanej dzikości, nie ma jak sztorm w jasnym blasku księżyca na wysokich szerokościach17. 

Niekiedy wiatry przynoszą zapachy pomarańczy i cynamonu, zapachy wschod-
niego świata. Wiatry są stałymi wspólnikami i wrogami żeglarza. 

Wiatr jest równocześnie mocnym i strasznym żywiołem, który wymaga po-
ważnych wysiłków i umiejętności, ogromu pracy ze strony żeglarza, zaś obcowa-
nie z wiatrami jest istotnym elementem morskiej szkoły. Prawdziwe wtajemni-
czenie w moc wiatrów zaczyna się dla Conrada wraz z rozpoczęciem rejsów na 
okręcie „Duke of Sutherland”, na którym wielokrotnie podróżował między Lon-
dynem i Australią. W czasie tych rejsów przepływał obok burzliwego przylądka 
Dobrej Nadziei, a z powrotem koło przylądka Horn – słynnego miejsca burz, 
mitycznej siedziby Latającego Holendra, wyznaczającej granicę między Pacyfi-
kiem i Oceanem Indyjskim. W latach 80. XIX wieku założono towarzystwo „Al-
batrosów Przylądka Horn”, do którego należał również Conrad. „Przylądek Horn, 
sama kulminacja żeglarskiego wtajemniczenia, pozostał, ze wszystkimi elemen-
tami szalejącej natury, symbolem morskiego żywiołu, zapamiętanym i wiernie 
oddanym w pisarskim portrecie”18 – pisze kapitan Paweł Dzianisz, zwracając 
uwagę na to, że Conrad uważał ten szlak za wzorcowy i niezbędny na ścieżce 
samodoskonalenia każdego żeglarza. Na pokładzie następnego okrętu – „Loch 
Etive” – znów przepływa ten szlak, tym razem jako najmłodszy oficer, pod kie-
rownictwem legendarnego kapitana Wiliama Stuarda. W tym okresie doskonali 
swe umiejętności nawigacyjne i zostaje poddany ważnej próbie: gdy stary już 
Stuard pozostawia nocne decyzje nawigacyjne Conradowi, ten stara się za bardzo 
i zbyt obciąża maszty żaglami (epizod opisany w rozdziale Pajęczyny i Babie lato 
w Zwierciadle morza19). Kolejne spotkanie i zmaganie się z mocą burzy przynosi 
„Narcissus”, określony przez Conrada – w niezapomnianej powieści Murzyn 
z załogi Narcyza – jako „pływająca planeta”. 
   

17 J. Conrad, Zwierciadło…, s. 68. 
18 P. Dzianisz, Wokół Conrada, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 2008, s. 119. 
19 J. Conrad, Zwierciadło…, s. 30–31. 
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K R Ó L E S T W O  W I AT R Ó W  W  Z W I E R C I A D L E  M O R Z A  

Bajkowe królestwo wiatrów opisuje Conrad w rozdziale Władcy Wschodu i Za-
chodu (Zwierciadło morza). Każdy z wiatrów przedstawiony jest jako władca 
o innej randze, pisarz charakteryzuje też rodzaj i zakres władzy każdego z nich, 
opisy te odznaczają się niezwykłym bogactwem. Conrad poświęcił wiatrom wiele 
stronic, wyjaśniając, gdzie który króluje. Ponad wszystkim widzimy natomiast 

królewskie oblicze Wiatru Zachodniego, ten wiatr bowiem rozstrzyga o losie statków. Ła-
skawe i wspaniałe lub wspaniałe a złowróżbne zachodnie niebo odbija skryte zamysły kró-
lewskiej duszy20. 

On jest panem wojny i śle do ataku na wybrzeża oddziały atlantyckich fal. Jego 
gniew jest wściekły, jest monarchą świata, jego wielkim autokratą. 

Jako rywala Zachodniego Wiatru Conrad przedstawia Wiatr Wschodni, opanowa-
ny, ale skrywający swą przebiegłą i fałszywą naturę. Ze swoimi azjatyckimi rysami 
przypomina portret wielkiego księcia Konstantyna, opisany między innymi w Ze 
wspomnień i Księciu Romanie21. D e c y d u j ą c a  b i t w a  w c i ą ż  r o z g r y w a  
s i ę  m i ę d z y  t y m i  w i a t r a m i  –  t w i e r d z i  C o n r a d .  P o d o b n i e ,  j a k  
m a  t o  m i e j s c e  w  p r z y p a d k u  k r ó l e s t w  z i e m s k i c h .  P o z o s t a ł e  
w i a t r y  n i e  s ą  t a k  w a ż n e  i  n i e  r o z s t r z y g a j ą  o  p o l i t y c e . 

Wiatry północne i południowe są pomniejszymi książętami wśród morskich potęg. Nie mają 
własnych posiadłości i w ogóle nie są wiatrami panującymi. A jednak z ich pnia wywodzą się dy-
nastie, które podzieliły między siebie wodne obszary globu. Pogoda całego świata opiera się na 
walce polarnych i równikowych dążeń tej rasy tyranów. Wiatr Zachodni jest królem najpotężniej-
szym. Wschodni rządzi między zwrotnikami. Podzielili między siebie wszystkie oceany22. 

Stopniowo język żeglarski i język baśniowy ustępują miejsca mowie alegorii 
politycznej. 

M O R Z E  J A K O  P R Z E S T R Z EŃ  B ATA L I S T Y C Z N A .  B I T WA  Z  B U R ZĄ  

Conradowska nauka o wiatrach jest związana z jego postrzeganiem morza jako 
przyjaciela i wroga jednocześnie. Walka z morzem podczas sztormu i burzy często 
stanowi kulminacyjny punkt w jego utworach – tak jest w na przykład w Tajfunie 
   

20 Tamże, s. 72. 
21 Zob. J. Conrad, Książę Roman, w: tegoż, Opowieści zasłyszane, przeł. H. Caroll-Najder, War-

szawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974; tenże, Ze wspomnień, przeł. A. Zagórska, Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. 

22 Tamże, s. 80. 
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czy Murzynie z załogi Narcyza. W planie mitycznej historii Odysa walka ta jest 
batalią z gniewem Posejdona, ojca Polifema. 

Człowiek doznaje wrażenia, że burze były jego wrogami, i mimo to ogarnia je tym ser-
decznym żalem, z którym się lgnie do przeszłości – pisze Conrad, tłumacząc swoje przywią-
zanie do burzliwych wspomnień – Każda burza ma swoją indywidualność i właściwie może 
to nawet nie jest dziwne, ponieważ w gruncie rzeczy burze są przeciwnikami, których pod-
stępy trzeba udaremnić, których przemocy trzeba się przeciwstawić, a z którymi trzeba jed-
nak obcować poufale we dnie i w nocy. Mówię to jako człowiek od masztów i żagli; morze 
nie jest dla mnie żywiołem, po którym się pływa, lecz zażyłym towarzyszem. Długość rej-
sów, wzrastające poczucie samotności, ścisła zależność od potęg, które dzisiaj życzliwe, stają 
się jutro groźne, nie zmieniając swej natury, po prostu okazując swą siłę23. 

Uważany za wielkiego malarza i impresjonistę morza Conrad przeżył i pokazał 
ocean jako przestrzeń batalistyczną. Rzeczywiście był żeglarzem Brytyjskiej 
Marynarki Handlowej, a jego okręty przewoziły różne towary. Z pozoru wygląda 
to bardzo prozaicznie, jednak zupełnie inaczej jawi się w twórczości Conrada, dla 
którego ocean zawsze był igrzyskiem zmagań człowieka z żywiołem i przestrze-
nią bohaterstwa. Opisane przez autora Zwierciadła morza walki ze sztormami 
zawierają coś z filozofii wschodnich sztuk walki, gdzie wróg jest traktowany jak 
swego rodzaju partner. Ta wspomniana wyżej batalistyczność ma punkty kulmina-
cyjne, ale też – można powiedzieć – walory choreograficzne; walka z burzą przypo-
mina taniec, ekstremalność scen jest oparta na pięknie nadludzkiego wysiłku czło-
wieka dążącego do zwycięstwa. Jedną z takich scen odnajdziemy w Tajfunie: 

Z gwałtownym tupotem i szuraniem bosych stóp, wśród gardłowych okrzyków, kopiec wi-
jących się ciał odpadł od ściany i ześliznął się, bezwładny i szamoczący, aż uderzył z tępym 
łoskotem o prawą burtę. Krzyki ustały. Poprzez wycie i świst wiatru doleciał bosmana prze-
ciągły jęk i zobaczył przed sobą zawiłą plątaninę głów, ramion, bosych stóp wierzgających 
w powietrzu, uniesionych pięści, koziołkujących pleców, nóg, warkoczy, twarzy24. 

Plastyczność ruchów ludzi i fal jest częścią batalistycznej choreografii, niebez-
piecznego tańca. Z wielką siłą Conrad pokazuje, jak wiatr bezlitośnie uderza 
w statek, jak go niszczy i łupi. Po bitwie z tajfunem okręt wygląda jak zraniony 
wojownik, ale mimo wszystko jest zwycięzcą. 

Conrad w swoich utworach pokazuje, jak bardzo walka z wiatrami hartuje 
człowieka i zmienia go w bohatera. W tym tkwi jeden z najpiękniejszych obra-
zów jego opowieści o wiatrach. Co więcej, pod postaciami wiatrów u Conrada 
kryją się inercyjne moce losu, którym Conrad przeciwstawiał się przez całe swoje 
życie, wiedząc dobrze, że istnieją siły większe od człowieka. Jak zauważa Allen 
   

23 Tamże, s. 126. 
24 J. Conrad, Tajfun, w: tegoż, Tajfun i inne opowiadania, przeł. Halina Caroll-Najder, A. Zagórska, 

Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973, s. 36. 
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Ingram, morze pomaga Conradowi pokonać skutki nieszczęść, wypróbować swo-
je siły, daje mu też poczucie (absurdalnej) walki ze sobą samym25. Ma zatem rację 
Edward Said, powiadając, że światowe osiągnięcia Conrada są przede wszystkim 
dokładnym rezultatem jego ogromnego wysiłku wobec samego siebie26. 

 
T H E  T A L E  O F  T H E  W I N D S  I N  J O S E P H  C O N R A D ’ S  W O R K S :   

“ O D Y S S E Y  B E Y O N D  H E R C U L E S ’  P I L L A R S ” .   
T H E  S E A  A S  A  K E Y  T O  C O N R A D ’ S  W O R L D L I N E S S  

In his life and works the writer/sea-farer Joseph Conrad knowingly follows the mythical archetype of 
Odysseus, but at the same time through his own sea ways he changes and broadens the coverage of 
Odysseus’ travels, putting into it cultural and civilizational ideas. 
He positions his own Odyssey beyond Hercules’ pillars (the Gibraltar strait). For him the Mediterra-
nean sea is the “children’s room” of the European civilization, which is being characterized with 
nautical and conqueror spirit. 
The Odyssey self-plot of Conrad is strongly linked to the image of the winds (the motive of the inter-
ference of Eolus). This image is multi-layered. The wind is: an immutable part of the sea meteorology; 
a main element of the art of navigation; world spirit and soul; fairytale character of a sea tale; allegory 
of the political powers; symbol of the powers of destiny and the existential battle with the world. In 
“The Mirror of the Sea”, Conrad creates his own tale of the winds – behind their fairytale images the 
main political powers of the East and the West are hidden, which play with the destiny of the world. 

Conrad’s love for sailboat is wide known. Their navigation is connected to his captain and leader 
identity and with the idea of leading the winds (in all senses of this image). Especially important 
artistic situation is the battle with the storm, which strengthens the man’s bravery and irreconcilability. 
The victory over the storm is also a symbol of Conrad’s individual vital and artistic victory, leading to 
his place in world’s literature. 

Doc. dr Margreta Grigorowa jest pracownikiem naukowym w Katedrze Slawistyki na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii. Intere-
suje się przede wszystkim literaturą polską w kontekście literatur słowiańskich i środkowoeuropej-
skich. Ostatnio badała literackie motywy ruchu i podróży, między innymi w twórczości Josepha 
Conrada, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego czy Olgi Tokarczuk. Jest 
autorką książek: Хоризонти и пътища на полската идентичност (Horyzonty i drogi polskiej 
tożsamości), Унив.изд. „Св.cв.Кирил и Методий”, В.Търново, 2002; Литературни посвещения. 
Ритуални зони на словото в полската литература (Rytualne strefy słowa w literaturze polskiej), 
изд. „Фабер”. В.Търново. Opublikowała około sześćdziesięciu artykułów, z których piętnaście na 
łamach polskich czasopism. W końcu 2011 roku wydano jej książkę o Conradzie „Джоузеф Конрад 
Коженьовски. Творецът като мореплавател” (Joseph Conrad Korzeniowski. Pisarz jako żeglarz), 
УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011 

   
25 A. Ingram, Introduction, to: Joseph Conrad. Selected Literary Criticism and „The Shadow Line”, 

ed. by A. Ingram, London – New York: Methhuen, 1986, s. 2.  
26 E. Said, Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography, New York: Columbia University 

Press, 2007, s. 4. 
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U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  
P o l s k a  

NO W Y  ŚW I A T  M E L C H I O R A  WAŃK O W I C Z A  

 

BOGATE DOŚWIADCZENIE ŻYCIOWE MELCHIORA WAŃKOWICZA ORAZ JEGO POKAŹNY,  
opisujący rozległe połacie globu, dorobek literacki stawiają go w rzędzie pisarzy 
śmiało podejmujących w swej twórczości problematykę światową. Jakie oblicza 
„światowości” odnajdziemy w jego książkach? Rozmaite. Można np. spojrzeć na 
nie z perspektywy historii dwudziestowiecznych przemian świata, którym 
w przedziwny sposób towarzyszył, czyniąc swe absolutnie unikatowe doświad-
czenie sednem twórczości. Oto już czas dzieciństwa pisarza odsyła wprost do 
świata kultury szlacheckiej, w której rodzina była zakorzeniona od wielu pokoleń. 
W Szczenięcych latach ten obraz idyllicznej przeszłości jest jednak przetrącony. 
Opisane w książce jednostkowe doświadczenia rodziny Wańkowiczów stanowią 
bowiem odprysk wielkiej historii. Młody, wchodzący w dorosłe życie szlachcic 
nie tylko traci dom rodzinny, ale jest także świadkiem zdarzenia o znacznie więk-
szym, niewyobrażalnym wręcz zasięgu – doświadcza oto kresu szlachectwa, musi 
przeżyć unicestwienie własnej sfery, zobaczyć zagładę świata, który zdawał się 
wieczny, przeżyć erozję jego wielowiekowych tradycji i wartości. Po klęsce tego 
świata młodzieniec, niezrażony utratą majątku, rozpoczyna w dwudziestoleciu 
międzywojennym czynne życie zawodowe – otwiera prężne wydawnictwo, jest 
pionierem działalności reklamowej w Polsce, angażuje się w politykę. Ale rozpad 
także tego świata będzie musiał przetrwać, doświadczy tego świadomie, już na kilka 
lat przed wojną trafnie przewidując kierunki operacji wojskowych. Czas wojennego 
inferna przeżyje intensywnie, doświadczając na własnej skórze „wrzenia świata” – 
jako korespondent wojenny, autor monumentalnego fresku batalistycznego o bitwie 
pod Monte Cassino, przede wszystkim zaś jako ojciec opłakujący śmierć zabitego 
dziecka. Ponury czas wojny pożegna wkrótce dla świata emigracji, którego będzie 
ważnym ogniwem – odważnie uczestniczącym w jej życiu, wyrażającym trudne 
i niepopularne opinie o jej charakterze i powinnościach. Ostatecznie zdecyduje się 
jednak na porzucenie życia na obczyźnie, by na stałe osiąść w kraju. 
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Światowość Wańkowicza można także prześledzić z perspektywy geograficz-
nej, przyglądając się kierunkom jego licznych podroży. Były to m.in.: trzymie-
sięczny pobyt w Meksyku w 1926 roku, słynna wyprawa do Prus Wschodnich 
z 1935 roku, wojenna tułaczka po terenach Rumunii, Cypru, Iranu, Egiptu, Syrii, 
Libanu, Włoch, czas emigracji w Anglii i USA oraz późniejsze peregrynacje 
kanadyjskie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje podróż amerykańska, gdy 
idąc śladami markiza de Tocqueville’a, reporter przekonuje się o detronizacji 
Europy i ujrzawszy zmierzch potęgi starego świata, zwraca uwagę ku nowej, 
zdobywającej dominację, sile – cywilizacji amerykańskiej z jej nowymi trady-
cjami, wielokulturowością, nowoczesnością, stechnicyzowaniem. 

Podróże za ocean, opisane m.in. w pokaźnej trylogii, także w planie biograficz-
nym wyróżniają się na tle innych wybieranych przez Wańkowicza destynacji. Do 
Ameryki pisarz wyjeżdża wiele razy – już jako trzydziestoczterolatek wyrusza 
w trzymiesięczną podróż do Meksyku, w 1949 roku wybiera się z żoną do USA, 
by zamieszkać na farmie córki, rok później odbywa, liczącą osiemnaście tysięcy 
kilometrów, turę odczytową po Kanadzie i osiada pod Nowym Jorkiem. Po pięciu 
latach wznawia odczyty w obu krajach Ameryki Północnej, a następnie po od-
wiedzeniu Europy powraca do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczyna współ-
pracę z fundacjami w Hartford i Montalvo. W 1958 roku decyduje się na osta-
teczny powrót do Polski, lecz niebawem podejmuje stamtąd kolejną wyprawę 
śladem Kolumba – w 1960 roku wyjeżdża na ponad rok do USA i Meksyku1. 
„W sumie – szacuje pisarz – przebyłem trasę Atlantyk-Pacyfik cztery razy: 
w 1950 przez Kanadę, 1954, 1957 i 1961 przez Stany Zjednoczone”2. To jego – 
jak sam powiada – „kolumbowanie” – ma więc nie tylko turystyczny charakter. 
Ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie osiedliła się wcześniej jego jedyna żyjąca 
córka, Tili, twórca Ziela na kraterze zamierzał związać się trwalej – 14 czerwca 
1956 roku zdecydował się nawet przyjąć amerykańskie obywatelstwo3. 

Zamieszczona w pierwszym tomie trylogii W ślady Kolumba relacja z podróży 
zawiera opis przedsięwzięcia sfinansowanego z honorariów „odczytowych”. 
Wańkowiczowie przebywają wówczas kilkanaście tysięcy kilometrów samocho-
dem, przecinając Stany Zjednoczone ze wschodu na zachód i z powrotem. Zamie-
rzają wyruszyć 12 grudnia 1956 roku z Nowego Jorku, by 1 stycznia dojechać do 
Kalifornii. Wańkowicz planuje: 
   

1 Informacje biograficzne zawdzięczam pracy A. Żiółkowskiej-Boehm: Kalendarium życia i twór-
czości Melchiora Wańkowicza, w: tejże: Na tropach Wańkowicza po latach, Warszawa: Prószyński 
i S-ka, 2009, s. 575–579. 

2 Korzystam z wydania: M. Wańkowicz, W ślady Kolumba. Atlantyk-Pacyfik, wstęp, J. Surdykow-
ski, posłowie: A. Ziółkowska-Boehm, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2009. Wszystkie cytaty z niniej-
szego wydania lokalizuję w tekście głównym, stosując następujący zapis: (A-P, s). 

3 A. Żiółkowska-Boehm, Kalendarium życia i twórczości…, s. 579. 
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1800 km wzdłuż Atlantyku (…). 
1900 km wzdłuż Zatoki Meksykańskiej (…). 
1800 km wzdłuż granicy meksykańskiej (…). 
2000 km wzdłuż Pacyfiku (…). 
5500 km wreszcie z powrotem nad Atlantyk stanami środkowymi (…). 
(A-P, s. 22) 

Autor wstępu do trylogii amerykańskiej, Jerzy Surdykowski zauważa wpraw-
dzie, że tak wyznaczona marszruta ma niewiele sensu, bo żeby ze wschodniego 
krańca kontynentu dostać się do położonych na zachodzie urokliwych Gór Skali-
stych trzeba mozolnie przedzierać się przez wiejące nudą krajobrazy preriowe, 
ciągnące się w nieskończoność pola kukurydziane i wyjałowione pastwiska. Do-
godniej – radzi doświadczony znawca takiej wyprawy – wybrać się samolotem 
w atrakcyjne miejsce i tam wynająć samochód. „Ale tak czyniąc – ciągnie dalej – 
podróżnik sprzeniewierza się najistotniejszej idei Ameryki, jej najważniejszemu 
mitowi, jakim jest opowieść o drodze i jej upartym przebywaniu”4. 

Mit drogi, obok keep smiling, „od pucybuta do milionera”, melting pot i wielu 
innych, to sztandarowy symbol Ameryki. Korzeniami sięga do dawnych czasów 
pionierskich, gdy ludność napływowa przemierzała rozległe połacie kontynentu 
w poszukiwaniu „swojego miejsca” na ziemi; mit ten stał się w ostatnim wieku – 
dodajmy: wieku intensywnego rozwoju motoryzacji, szczególnie mocno obecny 
w kulturze amerykańskiej. O jego niezachwianej pozycji świadczy popularność 
„filmu drogi” (road movie) czy „powieści drogi”, które czas szczególnej prospe-
rity przeżywają w latach 50. ubiegłego wieku. To nie przypadek, że Wańkowicz 
opisuje swoją amerykańską odyseję mniej więcej w tym samym czasie, gdy Jack 
Kerouac publikuje kultową powieść On the Road – ideologiczny manifest poko-
lenia beat generation. Książka, która powstała w ciągu kilku tygodni 1951 roku 
jako trzydziestopięciometrowy zwój, została opublikowana dopiero sześć lat 
później, lecz od razu zaistniała jako głos powojennego pokolenia młodych5. Wa-
riacka wyprawa zbuntowanych bohaterów przez terytorium Stanów Zjednoczo-
nych jest dla nich dramatyczną próbą przeżycia pełni egzystencji, pokonania 
ograniczeń czasu i miejsca. Wojaż łudzący nadzieją doświadczenia pełnej wolno-
ści staje się z czasem figurą niespełnienia, rozpaczy i bezdomności. „Sam nie 
wiem, co mi dał ten wyjazd do Frisco. – wyznaje jeden z uczestników podróży – 
(…) To już był koniec; chciałem się stamtąd wyrwać”6. 

Decyzja niemłodych, liczących z górą sześćdziesiąt lat małżonków, którzy 
z entuzjazmem, brawurą i bezkompromisowością nastolatków rzucają się w po-
   

4 J. Surdykowski, Go West!, w: A-P, s. 5. 
5 O wspomnianej książce ostatnio pisał ks. D. Jastrząb, O drodze i bezdrożu. „On The Road” Jacka 

Kerouaca, „Życie Duchowe” 2011, nr 66, s. 156–163. 
6 J. Kerouac, W drodze, Warszawa: W.A.B, 2007, s. 236. 
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przek kontynentu jest nie tylko zdumiewająca, ale świadczy także o znakomitym 
uchu reporterskim twórcy Na tropach Smętka. Wańkowicz doskonale wychwytu-
je ówczesną atmosferę miejsca i bezbłędnie dostraja się do „rytmu” Ameryki lat 
50. Podejmując decyzję o trudnej, nieraz monotonnej wędrówce, pisarz ustawia 
się w szeregu amerykańskich bohaterów, którzy właśnie w latach 50. zawładnęli 
wyobraźnią milionów czytelników i miłośników kina na całym świecie – jako 
niezależni i samowystarczalni, pozbawieni domu outsiderzy, którzy z determina-
cją zmierzają ku niepewnej przyszłości. Amerykański wojaż małżonków jest 
ściśle zaplanowany i samodzielnie zorganizowany, w taki sposób, by najpełniej 
poznać smak kraju. Porównując obecną podróż do wcześniejszej, którą pisarz 
odbył słynnym luksusowym pociągiem „Super Chief”, Wańkowicz notuje: 

Teraz przebyliśmy inaczej tę drogę – po motelikach, za trzy, cztery dolary, w których no-
cują szoferzy wielkich ciężarówek przemierzających amerykańskie autostrady; po kafete-
riach, gdzie człowiek odżywiał się parówkami; po stacjach benzynowych, gdzie podpompo-
wywał opony, mierzył oliwę, przecierał szyby: w deszcze, w burze piaskowe; z kłopotami, 
gdzie parkować; z objazdami między nasypami żwiru i huczącymi maszynami; pomiędzy 
ludźmi uderzającymi w rozmowach po ramieniu; ciągnąc bagaże z wozu na noclegi i z po-
wrotem; prycząc herbatę na podróżnej maszynce. (…) Patrzę na „moją starą” i pytam: Czy 
wolisz to niż „Super Chiefa”? Podnosi na mnie oczy, a oczy są młode. I mówi z przekona-
niem: Wolę (A-P, s. 193). 

Wybór trudniejszego, bardziej monotonnego wariantu podróży po Ameryce 
Północnej ma swoje uzasadnienie. Wańkowicz obrazowo pisze, że „obcego kraju 
należy się uczyć, dając m.in. raz po raz buty do podzelowania”. Przemierzając 
samochodem Stany Zjednoczone, chłonie je wszystkimi zmysłami, korzysta 
z okazji, by skosztować grzechotnika (A-P, s. 128), pomieszkuje w amerykań-
skich przyczepach, poddaje się nastrojowi nowoorleańskiej roztańczonej ulicy, 
szaleje na karuzelach w Disneylandzie. Gargantuiczny wręcz apetyt na życie 
dobrze oddaje opis wizyty reportera w jednym ze słynnych salonów piękności. 
Zaleca wówczas, by zrobić z nim wszystko, „co im do głowy przyjdzie”. Zatem 
po oczyszczeniu butów, manikiurze i pedikiurze, fryzjer 

miesił (…) gębę, smarował, maścił, masował elektrycznie, masował strzelającą fioletową 
lampą, masował wibratorem, masował ręką, iskał (…) po włosach pięciopalczastą, elektrycz-
ną „ręką”, kładł ciepły kompres, potem maść, potem zimny, potem maść, skraplał, upachniał, 
padgalał i gadał, gadał i gadał… (A-P, s. 180). 

Niewiele jest w amerykańskiej trylogii przykładów haptycznego obcowania ze 
światem, pisarz faworyzuje raczej zmysły dalekiego kontaktu, jak wzrok i słuch. 
Umieszczenie tej obserwacji jest jednak znaczące – Wańkowicz nie tyle korzysta 
bowiem ze zmysłu dotyku, ile jest poddawany dotykowi stechnicyzowanemu, 
a nawet w pewnym sensie: zinstytucjonalizowanemu. Ten rodzaj namacalnego 
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kontaktu ze światem jest więc łudzący, nie daje szans na dotknięcie prawdziwej 
rzeczywistości. 

Podróżne wybory Wańkowicza są czasem zastanawiające. Komentuje je Jerzy 
Surdykowski, którego zadziwia brak zainteresowania amerykańskimi „cudami 
natury”. Przejeżdżający przez Arizonę pisarz bez żalu pomija wędrówkę po 
Wielkim Kanionie, w Nowym Meksyku nie odwiedza indiańskich ruin, a miesz-
kając przez cztery miesiące w Los Angeles nie zagląda nawet do słynnego parku 
krajobrazowego Yosemite. Zamiast tego jedzie na spotkanie z polsko-
-amerykańskim szarlatanem, który posługując się pseudonaukowymi teoriami 
opowiada o swoich kontaktach z Wenusjanami. Trzeba jednak przyznać, że jest 
to bardzo znaczący wybór. Wańkowicz przedkłada bowiem spotkanie z osobli-
wym człowiekiem, zresztą także Polakiem, nad największe krajobrazowe „hity” 
i udowadnia w ten sposób, że w podróżując po kontynencie amerykańskim nie 
chce być tylko turystą, ale przede wszystkim reporterem – kolekcjonerem nieco-
dziennych zdarzeń i frapujących rozmów. 

W relacji Wańkowiczowskiej przeprawy przez USA jest pewien paradoks: oto 
podróż odbywana „w rytmie” doświadczanego świata, mocno angażująca zmysły 
wędrujących, jest nierzadko wyjałowiona z opisów percepcji. Pisarz nie poświęca 
uwagi ciału, jego zmęczeniu, nie narzeka na trudy podróży, niedyspozycje orga-
nizmu, które są przecież nieuniknionym towarzystwem wielkich wypraw, 
zwłaszcza gdy wybierają się na nie ludzie niemłodzi. Wańkowicz próbuje poznać 
Amerykę w sposób najbardziej pierwotny – zmysłowo: chce przyjrzeć się 
wszystkiemu z bliska, odczuć na własnej skórze, smakować, wąchać i wsłuchi-
wać się. Tymczasem później, opisując swe doświadczenia, nieczęsto uruchamia 
zgromadzone doświadczenia zmysłowe. Zresztą świadectwa istnienia znaczniej-
szych percepcyjnych rezerw są rzadkim okazem w omawianej trylogii. Znaczącą 
rolę odgrywają np. w opisie Nowego Orleanu. Poznawanie krainy jazzu różni się 
od opisów innych przystanków na trasie tej podróży. Nie bez przyczyny pisarz 
w tytule donosi: Rozprężamy się w Nowym Orleanie i już w pierwszych zdaniach 
daje dowód tego „rozprężenia”, pozwalając się uwodzić zmysłom: „Powietrze 
jest przejrzyste, słoneczne, krajobraz radosny, musujący, nadmorski, pustynno-
-palmowy, (…) [powietrze] jest przesycone zapachem korzennych przypraw mor-
skich przysmaków i mocnej kawy” (A-P, s. 111). W cytowanym fragmencie mamy 
do czynienia z sensualnym spiętrzeniem, w którym wcale nie dominuje rygor wzroku, 
ale raczej zmysłowa synestezja: nadmorski krajobraz zatopiony jest w krystalicznie 
czystym powietrzu, ma intensywny korzenno-kawowy zapach. Jego percepcja anga-
żuje także zmysł słuchu – jest „musujący”, subtelnie wibruje. 

Wypada się zastanowić, skąd ten – nieczęsto spotykany w książce – sensualny 
zwrot? Nowy Orlean okazuje się specyficznym przystankiem w podróży, bo jako 
kolebka zmysłowej muzyki, jest przestrzenią, którą władają raczej uczucia niż 
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intelekt. Wsłuchując się w rytm tego miejsca, próbując zgłębić jego tożsamość 
Wańkowicz nie korzysta z racjonalnych sposobów orientacji przestrzennej, lecz 
przeciwnie – nie boi się zagubić w labiryncie splątanych uliczek, na powrót budzi 
swe zmysły: „To miasto jest żywonarodzone. – tłumaczy zaniepokojonej niekoń-
czącym się błądzeniem żonie – Nieplanowane. I ludzie tu są żywonarodzeni, 
zespoleni ze swoim miastem. Nielogiczne ulice mają logiczny bieg krwi. Kieru-
nek, jak dawniej – to serce. Już go nosem czuję” (A-P, s. 112). Małżonkowie chętnie 
poddają się aurze tego jedynego i niemożliwego do podrobienia genius loci, sycą 
zmysły pozwalając się uwodzić ulicznej muzyce, wykonywanej przez potencjalnych 
następców Louisa Armstronga, ciesząc oczy widokiem nastrojowej przestrzeni: 

mijamy ulicę za ulicą, coraz bardziej strojne w stare domy, przewiewne, od ulicy z głębokimi wnę-
kami tarasowych balkonów za kutymi ręcznie żelaznymi kratami, pod ulewą kolorowych markiz, 
z błyskającymi przez przebłyski bram mozaikowymi patio-podwórcami, na których szemrzą fon-
tanny i rosną palmy i szczerzą zielone, spatyniałe paszcze tłuste delfiny (A-P, s. 112). 

Nowy Orlean wabi ich także zapachami – pisarz z ulgą odnotowuje zmianę 
w jednostajnym podróżnym jadłospisie: „Ileż bom ja w ciągu jazdy opchnął tych 
»frakfuterów«, tych »hot dogów«, »gorących psów«, tego narodowego przysma-
ku”. I oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie przedstawił na ten temat porażają-
cych kalkulacji: „Tegoroczna produkcja parówek w USA wyniosła tyle, że, jak 
obliczono, można by nimi opasać trzydzieści dwa razy glob ziemski”, nie dodał 
z emfazą: „Precz z parówkami! Hrabia jestem na tę noc w Nowym Orleanie” (A-P, 
s. 113) i nie skosztował „aromatycznego” i „buchającego parą i ostrym zapa-
chem”, egzotycznego „pompano” (A-P, s. 115). 

Ważnym punktem na mapie podróży jest Nowy Jork – miejsce skrajnie od-
mienne od miasta jazzu. Wańkowicz widzi go jako „nieludzką ziemię”. Pierwsze, 
jeszcze przedwojenne, spotkanie z miastem robi na nim wrażenie „Metropolis 
Szatana”: „Przez te drapacze, przez bezduszne szachownice ulic, przez zautoma-
tyzowanie” (A-P, s. 33), drugi kontakt nie ma już charakteru demonicznego, ale 
jest to nadal ziemia nieprzyjazna człowiekowi: „Kiedym się po wojnie do niego 
wezwyczaił, wydał się zmilionkroconym Garwolinem. Przez te sklepiki, przez 
brud, przez jazgot bocznych uliczek” (A-P, s. 33). Pisarz powiada wręcz: 
„w Nowym Jorku się duszę”. Nie pociągają go luksusowe, „pełne wymyślnej 
ekstrawagancji” ulice, jak Fifth Avenue ani eleganckie ogrody na szczytach pen-
thouse’ów: „usechłbym w tych ogrodach, białoruski kwiatuszek” – powiada. 
W ujawnionej tu tęsknocie pisarza za krajem odsłania się ważny mit polskiego 
romantyzmu – oto kolejny wielki pisarz-emigrant stający wobec cudów dalekiego 
świata, daremnie nasłuchuje odgłosów dalekiej ojczyzny. W zamykającym tę 
obserwację: „Jedźmy już, na Boga!… Diabła tam!…” (A-P, s. 35) jest przecież 
niedalekie echo Mickiewiczowskich peregrynacji stepowych. 
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Przywołanie bujnej ziemi rodzimej skontrastowanej ze ściśle zaprojektowany-
mi ogrodami, które zresztą umieszczone są na dachach, przypominać może śre-
dniowieczny topos „świata na opak”. W Nowym Jorku Wańkowiczowski świat 
rzeczywiście obrócił się na nice – zhierachizowany układ społeczny, który go 
ukształtował, został tu zastąpiony przez porządek karnawału – sztuczność otocze-
nia i anonimowe kontakty międzyludzkie. Szlachecka kultura raz jeszcze musiała 
ulec potędze swej plebejskiej siostry, tym razem jednak cudownie przemienionej 
w stylu glamour – w powabną, luksusową, pełną blasku. Semantyczną woltyżer-
kę tego pojęcia tak widzi autor trylogii: 

Ukuto nazwę na określenie kultury amerykańskiej – „kultura plebejska”. W nowym, nie pejo-
ratywnym sensie tego słowa. Istotnie, kultury Ameryki nie zbudowała szlachta, mieszczaństwo, 
chłopi czy robotnicy. Zbudowały ją masy pomieszane, nijakie, przeszuflowane, zjeżdżające 
z czterech końców świata, szybko porastające w zamożność. Drapacz chmur Macy’ego jest 
świątynią tej plebejskiej kultury. Snujemy się po jego nieskończonych piętrach i salach, w któ-
rych można nabyć literalnie wszystko – od sznurowadła do dużej łodzi motorowej (A-P, s. 37). 

Może najbardziej znamiennym wytworem tej kultury byłby Disneyland – za-
mknięta przestrzeń, rządząca się ściśle zaprogramowanymi regułami gry; miejsce, 
w którym sfera ludzkich emocji podlega komercjalizacji i ograniczeniu do staran-
nie wyreżyserowanych reakcji. Wańkowicz z przekorą wobec nieukrywanej nie-
chęci „czcigodnych fellows z Fundacji”, czyli innych artystów zaproszonych do 
siedziby Hartforda, wybiera właśnie to miejsce na cel swojej podróży. Małżon-
kowie znakomicie podchwytują reguły gry, rzucając się w wir atrakcji – płyną 
dziką rzeką, przeżywają bandycki napad na pociąg, lecą na „księżyc”. W czasie 
owego sensualnego spektaklu pozwalają wibrować zmysłom: 

Siedzieliśmy nad brzegiem wody, – wspomina autor – na której chwieją się pirogi tubyl-
ców, i chłoniemy głosy puszczy. Słońce zbliża się ku zachodowi i dżungla układa się do snu. 
Z jej zielonego piekła dochodzą głosy papug, piski małp, jakieś gwizdy i poświsty niezna-
nych ptaków, pobekiwania i pokwikiwania nieznanej zwierzyny i od czasu do czasu rozlega 
się ryk drapieżnika (A-P, s. 271). 

Finałem tej sensualnej feerii jest nieunikniony, ale i niezbyt dotkliwy, powrót 
do realności: „O czytelniku – po cóż mnie zmuszasz do wyznania, że wszystko to 
robią zmechanizowane i zsynchronizowane głośniki?” (A-P, s. 271). 

Doświadczenie podróży Wańkowiczów uczy, że życie w świecie wysoko roz-
winiętej cywilizacji nie zawsze bywa zabawą, ale częściej jest udręką dla zmy-
słów. Opuszczając Nowy Jork pisarz przemieszcza się tunelem i wspominając 
niedawną tragedię drogową spowodowaną pożarem jednego z dużych aut, notuje 
swe wrażenia z podziemnej wędrówki: 

Huk piekielny ciężarówek, lśnienia lampionów, cienie tańczące po ścianach tunelu (zapali-
łem latarnie), zmienione ciśnienie – stanowią istną drogę z piekła. Wyskakujemy z tunelu jak 
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korek z butelki w słoneczny świat. Źrenica musi przyadaptować się natychmiast, nie ma pra-
wa zaniewidzieć ani na chwilę w tej piekielnej sarabandzie (A-P, s. 44). 

Pisarz nie ma wątpliwości, że stechnicyzowana przestrzeń jest ludziom prze-
ciwna, bo zamiast pobudzać ich zmysły – atakuje je i tumani. Za cenę życia czło-
wiek zmuszony jest funkcjonować jak bezbłędna maszyna – być w nieustannej 
czujności, podejmować wyłącznie skuteczne działania. Obserwacje Wańkowicza 
nie są odległe od opinii niektórych badaczy kultury, którzy wyraźnie mówią 
o zagrożeniu, jakie zmysłom niesie przestrzeń metropolii: nieprzerwana aktyw-
ność rozmaitych bodźców, ciągłe „bycie w pogotowiu”7. 

To jednak nie wszystkie niebezpieczeństwa czyhające na podróżującego po 
amerykańskiej ziemi. Poza tymi, które zafundowała wysoko rozwinięta cywiliza-
cja, są i zagrożenia naturalne – jak teksańskie huragany (Wańkowicz szacuje ich 
liczbę na ponad dziesięć rocznie), nieprzebyte góry czy drapieżna fauna (aligato-
ry, jadowite węże itd., A-P, s. 156). Oczywiście rewersem tej rzeczywistości jest 
dla pisarza bezpieczna ziemia rodzinna: 

Ale, bo sama powiedz – tłumaczy żonie – jadowitości różne, spieki, powodzie, huragany. 
Nie ma ziemi tak przytulnej i niegroźnej jak nasza, ziemi swojskiej, która podaje wędrowco-
wi liście babki, na skaleczenie, przeciera zaszłe rosą niebo puszkami obłoków, a jeśli straszy 
– to zaskrońcami, a jeśli przeraża – to głosem pucki hukającej ze strzechy (A-P, s. 156). 

Warto zwrócić uwagę na percepcyjną czułość, z jaką pisarz oddaje jakość pol-
skiego krajobrazu – swojskie obłoki mają miękkość puszku, poranek orzeźwia 
delikatna rosa, a wieczór wabi odgłosami przyjaznej człowiekowi przyrody. Tę 
samą wrażliwość na reakcje zmysłowe trudno byłoby odnaleźć w opisach innych 
wysoko cywilizowanych przestrzeni amerykańskich. Oto jedna z takich obserwa-
cji – przywołując wspomnienia rozświetlonego miasta pisarz notuje: 

Jedziemy jarzącym Nowym Jorkiem. Przecież to za kilka dni Boże Narodzenie. Empire 
State Building, którego 900 biur (łączny czynsz roczny dziesięć milionów dolarów) stoi 
w nocy pustką, rozjarzył swoją fasadę 125 milionami świec; w pobliżu Radio City Music 
Hall (sala z widownią na 6200 osób) stoi olbrzymia choinka z dostawionego tu z wielkim 
trudem 30-metrowego świerka, iluminowanego od góry do dołu (A-P, s. 42). 

Co uderza w tym opisie? Niejaka nieporadność językowa daje się zauważyć już 
w pierwszych trzech zdaniach, w których wizytówka Nowego Jorku – nocne 
iluminacje miasta – określona jest bez polotu, bez cienia niepodrabialnej języko-
wej wyobraźni Wańkowicza, raz jako „jarzące”, nieco dalej – za pomocą cza-
   

7 Na ten temat interesująco pisze M. Nieszczerzewska, Stymulacja autentyczna i inscenizowana. 
Dwa rodzaje sensorycznej intensywności miejskiego życia, w: Spektakle zmysłów, red. A. Wieczor-
kiewicz i M. Kostaszuk-Romanowska, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii 
PAN, 2010, s. 261–276. 
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sownika o tym samym źródłosłowie „rozjarzyć się” (zresztą tak samo określa 
Nowy Jork nieco wyżej). Opis nowojorskiej feerii świateł ma jednak pewną, by 
tak rzec, zaprogramowaną intensywność. O skali widowiska ma nas przekonać 
nie czułość reporterskich zmysłów, ale porażająca skala liczbowa – sto dwadzie-
ścia pięć milionów świec umieszczonych na fasadzie budynku istotnie robi spore 
wrażenie. Jaką rolę w reportażu odgrywają takie kalkulacje, wyjaśnia Wańkowicz 
w przedmowie do pierwszego tomu swej trylogii: „W książce jest wiele liczb, 
zwykle starannie przesianych. Liczba celnie wybalansowana jest nie tylko doku-
mentem, ale stanowi sama w sobie czynnik emocjonalny i jest cennym walorem 
literackim” (A-P, 16). Można by dziś dyskutować, czy przytoczone przez reporte-
ra liczby istotnie spełniają znaczącą literaturotwórczą rolę. Chyba sam pisarz nie 
był pewien działania sformułowanej tu zasady, skoro poczuł się zobligowany do 
umieszczenia takiego objaśnienia w przedmowie do pierwszego tomu swej trylo-
gii. Nie ma wątpliwości, że niemałą część zgromadzonych tu obliczeń można by 
bez żalu i niepokoju o utratę istotnych wartości literackich usunąć z tekstu. 

Zresztą trudności Wańkowicza w deklarowanym przezeń „starannym przesie-
waniu” liczb i materiału reporterskiego są widoczne gołym okiem. Nie sposób nie 
zgodzić się z autorem wstępu, który – choć szczerze urzeczony tym pisarstwem – 
notuje: 

To gaduła, gawędziarz w starym stylu, bratanek Reja, a może i księdza Baki; każdy dzi-
siejszy redaktor wydawniczy zniszczyłby go za rozwlekłość. (…) Niedzisiejsze jest jego za-
interesowanie światem, apetyt na życie we wszystkich jego przejawach, soczystość stylu; cy-
tuje zasłyszane gawędy, facecje i lokalne plotki, a jednocześnie sięga po statystyki, liczby, 
mnoży dygresje historyczne. Miesza gatunki. Gada, gada, gada…8 

To uporczywe słowne uzewnętrznianie się Wańkowicza, graniczące nieraz 
z gadulstwem, na pewno nie jest przypadkowe. Leksykalne spiętrzenia mają 
może zatrzeć poczucie niezadomowienia w tej przestrzeni, braku emocjonalnej 
więzi. Ale przecież Wańkowicz miał ważne powody i szczere pragnienie, by 
poznać, odczuć i zrozumieć Nowy Świat. Jako człowiek głęboko rodzinny, za-
mierzał zakorzenić się w ziemi, którą wcześniej wybrała jego jedyna córka, od 
kilku miesięcy miał już w kieszeni amerykański paszport. Dlaczego więc, mimo 
pełnego determinacji nurzania się w doświadczeniu Nowego Świata, Wańkowi-
czowskie zmysły nie reagują na tę przestrzeń? Dlaczego pisarz znany ze swych 
barwnych, sensualnych i pełnokrwistych opisów nie zdołał dotknąć Ameryki? 
Trylogia W ślady Kolumba nie jest bowiem – poza cennymi perełkami – jakością 
szczególnie udaną. Zdaje się, że sam reporter miał w stosunku do niej poczucie 
pewnego niespełnienia, skoro otwarcie przyznawał: „Nie mam najmniejszej wąt-
pliwości, że nie napisałem takiej ksiązki, o jakiej bym marzył” (A-P, s. 13). Czy 
   

8 J. Surdykowski, Go West!…, s. 7.  
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niepowodzenie byłoby – jak sugeruje – kwestią nieciekawego tematu, z jakim 
musiał się zmierzyć? 

Nic się nie dzieje. – notował – Te młodziaki reportery licho wie, gdzie się nie włóczą: po 
Wietnamach, Indonezjach, Laosach, Kongach. Przemierzają dżunglę, pustynię, laguny, mają 
przygody z gejszami. A tu starszy pan ciągnie się ze starszą panią samochodem po szosach, 
śpi w hotelach, pojada w restauracjach i z tego ma być wyciśnięty reportaż?9 

Zdaje się jednak, że przyczyna niepowodzenia tkwi gdzie indziej – mimo 
szczerych chęci, sporej determinacji i trzymania na wodzy uprzedzeń – pisarz 
dramatycznie nie rozumie tego kontynentu. Wydawać by się mogło, że w kontak-
cie z obcą, stechnicyzowaną przestrzenią gasną jego zmysły. I najwyraźniej ma 
on pełną świadomość swej odmiennej, niezestrojonej z Ameryką, wrażliwości. 
Wyznaje bowiem: 

Przyglądając się grubemu rękopisowi po jego ukończeniu, rozumiem, że przez Amerykę 
prowadziło mnie nieustanne zdumienie człowieka kultury organicznej, może nawet aż ru-
stycznej, który ogląda życie technokratyczne wytwarzające kulturę nieorganiczną. Stąd 
w książce nieustanny zachwyt, olśnienie i skurcz, i rezerwa (P-A, s. 14). 

Te napięcia między światem doznawanym i wspominanym nie są w książce 
rzadkością. Wańkowicz deklaruje już w przedmowie: 

pisząc o tematyce najbardziej odległej, myślałem o Polakach. Siedząc na rodeo z kowbojami, 
czułem się, jakbym siedział między knajakami z polskiego stadionu i krzyczał wraz z nimi 
„sędzia kalosz”. Łapiąc grzechotnika, przeżywałem chłopięce emocje pogoni za zaskrońca-
mi. Na młodzież patrzyłem przez pryzmat serc przeszytych strzałą wydrapanych na korze 
polskich drzew za moich sztubackich czasów (A-P, s. 14). 

I rzeczywiście – nietrudno znaleźć w książce ślady takich podróży odbywają-
cych się równolegle w przestrzeni i czasie. Oto zwiedzając dziki Teksas przywo-
łuje Wańkowicz ukraińskie polowania z chartami (A-P, s. 155), kiedy ma okazję 
odwiedzić rodaków, czyni to, choć bywają to spotkania rozczarowujące, jak na 
przykład wtedy, gdy w najstarszej polskiej parafii poszukuje śladów tożsamości 
narodowej. Ze smutkiem odnajduje jednak polskość skarlałą, bo jej jedyne relikty 
to bożonarodzeniowe carols, wykonywane przez wiernych w czasie pasterki jako 
„Boże dżecze” czy „Łułajże”, i będące może ostatnimi słowami z języka przod-
ków, jakie potrafią wymówić. Wańkowicz jest jednak zbyt doświadczonym re-
porterem, by w czasie podróży pozwalać się uwodzić wspomnieniom. Trafiając 
na kolejny polski ślad dyscyplinuje się: „Uff!… Ale trzeba się strzec, żeby ta 
wyprawa nie szła pod hasłem: »Słoń a sprawa polska«. Bo też tego polskiego 
słonia jest pełno na świecie” (A-P, s. 67). 
   

9 M. Wańkowicz, W ślady Kolumba. Królik i oceany, wstęp, J. Surdykowski, posłowie: A. Ziół-
kowska-Boehm, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2009, s. 62. 
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Pisarz kończący swój amerykański wojaż ma chyba świadomość sensualnych 
deficytów w jego opisie. Umieszczając bowiem bardzo wizualny rozdział o ma-
larstwie notuje: „Po tych trzech tysiącach mil percepcja walorami literackimi nie 
starczała. Należało otworzyć wszystkie, nawet zardzewiałe klapy chłonne. To nas 
pchnęło do malarzy. Głód koloru i formy” (A-P, s. 225). Przywołując fragment 
podróżnego notatnika żony, pisarz szczególnie zatrzymuje się nad „roznoszącym” 
go tematem „wzrokowych poszerzeń”. Fragmenty pamiętnika, będącego interesują-
cym kontrapunktem Wańkowiczowskich obserwacji, zawierają naniesione przez 
autora liczne inkrustacje, zwane wówczas „pogłębiającymi komentarzami”. Włą-
czone do tomu notatki Zofii stanowią świadectwo wyraźnie odmiennego, znacznie 
bardziej naznaczonego zmysłowością, postrzegania. Zajmują ją głównie obserwacje 
przyrody – z pieczołowitością opisuje ubarwienie ptaków, zachowania drobnych 
gryzoni, groźne spotkanie z grzechotnikiem. O jej niepospolitej wrażliwości wobec 
świata wizualnego świadczy też jakość opisów: oto charakteryzując okolicę, którą 
zamieszkują małżonkowie, Wańkowiczowa posługuje się istnym spiętrzeniem 
przymiotników nazywających rozmaite odcienie kolorów (czasem tak subtelnych 
jak „zimowoszary”, „dropiaty”, „jaspis” – A-P, s. 225). Mąż pracowicie podkreśla-
jąc nagromadzone przez nią epitety nieco złośliwie komentuje: „Mater Dei! (…) 
cóż za obsesja kolorów!” Wańkowicz doskonale zdaje sobie jednak sprawę, że 
posiadanie bliskiego towarzysza podróży ma dla jego pisarstwa wartość trudną do 
przecenienia. Tę metodę wypróbował już przed wojną, wybierając się na wyprawę 
kajakową do Prus Wschodnich z młodszą córką, skąd przywiózł słynny zbiór repor-
taży Na tropach Smętka. Rolę, którą ma pełnić podróżująca żona, pisarz widzi 
podobnie: Zofia pomaga w „podciepleniu reportażu” i zbliżeniu go do czytelnika. 
W tym konkretnym przypadku można chyba rozważyć jeszcze inną argumentację – 
małżonkowie wspólnie przemierzają kontynent amerykański, by razem podjąć 
decyzję o pozostaniu w USA lub powrocie do kraju. Nie dowiemy się pewnie ni-
gdy, jakie znaczenie ma amerykańska wyprawa dla biografii Wańkowicza. Czy 
podróżując po Stanach Zjednoczonych z nowo otrzymanym paszportem wiedział 
już, że nie zakorzeni się w tej przestrzeni, czy może było raczej odwrotnie – decy-
dując się na tę wyprawę miał raczej nadzieję, że zdoła dobrze poznać, odczuć 
i zrozumieć przybraną ojczyznę? Wiemy na pewno, że niedługo po zakończeniu 
podróży, już w 1958 roku pisarz podjął trudną, poważnie komplikującą jego sto-
sunki z emigracją, decyzję o ostatecznym powrocie do kraju. 

Na koniec trudno nie zatrzymać się nad problemem „światowości” Wańkowi-
cza. I choć jest to raczej pytanie przekorne, bo o ojcu polskiej szkoły reportażu 
mówi się dziś niewiele, mimo niestrudzonych wysiłków współpracownicy autora 
i badaczki jego twórczości (dość wspomnieć opracowanie rodzinnej korespon-
dencji oraz opiekę redakcyjną nad imponującą edycją wydanych ostatnio dzieł) to 
jednak warto je zadać. Wedle dawnej miary autora Na tropach Smętka można by 
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chyba ostrożnie nazwać pisarzem światowym: aktywnie uczestniczył bowiem 
w życiu polskiej emigracji, współpracował z zagranicznymi instytucjami kultury 
(m.in. stypendia Hartforda, Montalvo), jego książki tłumaczone były na języki 
obce10, cieszył się ponadprzeciętną sympatią czytelników (redaktorka serii dono-
si, ze trylogia amerykańska sprzedała się w stu osiemdziesięciu tysiącach egzempla-
rzy!). Do legendy przeszło spotkanie autorskie w szczelnie wypełnionej Sali Kongre-
sowej. I choć dawny sekretarz reportera, Antoni Kroh, wspomina dziś, jak na polece-
nie twórcy wysyłał dziesiątki osobistych zaproszeń wyszukując potencjalnych gości 
wieczorów autorskich w książce telefonicznej, to wcale nie umniejsza tą informacją 
skali popularności pisarza, ale daje kolejny dowód, że Wańkowicz-sprawny PR-
-owiec, nie jeden raz wyprzedził swą epokę. Trudno byłoby uznać, że twórczość 
Wańkowicza jest dziś szczególnie inspirująca literacko, choć od śmierci kultowego 
niegdyś pisarza upłynęły zaledwie niecałe cztery dekady. Autor Na tropach Smętka 
jednak ma swój znaczący udział w kształcie współczesnego polskiego reportażu – 
jego najważniejsze cechy, m.in. upodmiotowiony charakter opisu rzeczywistości, 
śmiałość w poszerzaniu granic gatunku zawdzięcza właśnie literackiej brawurze 
i niewątpliwemu talentowi tego twórcy. Kto wie, czy polska szkoła reportażu, może 
dziś najlepiej, obok poezji, obecna w światowej przestrzeni literackiej, osiągnęłaby 
tak wysoki status, gdyby nie poczęła się z Wańkowicza? 

 
M E L C H I O R  W A Ń K O W I C Z ’ S  N E W  W O R L D  

The article discuss one of Melchior Wańkowicz’s main works. The father of Polish school of report-
age was a living witness to history. He took an active part in both world wars, was an important 
participant in the Polish emigration and one of the most distinctive personalities in postwar Poland. 
His journalistic travels lead to major countries in Europe, several countries in Asia and some-across 
the Atlantic. And these American travels are particularly important to him (the writer wanted to make 
the U.S. his adoptive homeland), but the American trilogy does not belong to the author’s most suc-
cessful works. It might be a proof that, despite the efforts Wankowicz doesn’t understand this reality. 
Maybe in contact with so technology-oriented culture his senses fade? 

Dr Beata Nowacka – pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego. Interesu-
je się problematyką reportażu, tematyką familiologiczną i recepcją literatury polskiej w świecie. 
Autorka książki Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków, Katowice 2004, 
2006 (2 wyd.) oraz – wraz z Zygmuntem Ziątkiem (IBL PAN) – Ryszard Kapuściński. Biografia 
pisarza, Kraków 2008. Ostatnio ukazał się jej hiszpański przekład: Kapuściński. Una biografia lit-
eraria, traducción de Francisco Javier Villaverde, introducción, Jose Maria Faraldo, Madrid 2010. 
W 2009 roku książka została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim.    

10 Ukazały się m.in. angielskie tłumaczenie Dziejów rodziny Korzeniewskich jako Golgota Road 
w 1945 r., w 1947 ta sama książka przetłumaczona została na język włoski: Stori di una famiglia 
i francuski: La litanie de la faim. W 1973 r. Tworzywo jako Three Generations ukazało się w Kana-
dzie. Wszystkie informacje podaję za publikacją A. Ziółkowskiej-Boehm, Kalendarium…, s. 578, 
583. 
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U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  
P o l s k a  

„JA DĄC  W  B U G A T T I   
P O  M R O C Z N Y M  N I E B I E  EU R O P Y”   

–  O B L I C Z A  ŚW I A T O W O ŚC I   
W  P I S A R S T W I E  A N D R Z E J A  K U ŚN I E W I C Z A  

 
Urodził się sto lat temu 
(Umarł w 1993). 

W Muzeum Literatury 
Jego świadectwo 
Urodzenia i chrztu 
[ . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Z 1904. 
(Bugatii Kuśniewicza)1 

PRZYWOŁAŁAM POWYŻEJ PIERWSZE WERSY WIERSZA JERZEGO GÓRZAŃSKIEGO,  
który ukazał się w 2005 roku na łamach „Twórczości”, a następnie został włą-
czony do tomu To drugie światło2. Zarówno tytuł utworu – Bugatti Kuśniewicza – 
jak i jego początek są od razu bardzo czytelną wskazówką dla odbiorcy. Wiersz 
jest wyznaniem zafascynowanego czytelnika i wspomnieniem osobistej znajomo-
ści z pisarzem. Związany wcześniej z Orientacją Poetycką Hybrydy poeta przy-
pomniał Andrzeja Kuśniewicza3, który przez kilkadziesiąt lat był w znaczący 
   

1 J. Górzański, Bugatti Kuśniewicza, „Twórczość” 2005, nr 10, s. 3. Wszystkie znajdujące się 
w niniejszym artykule cytaty z tego wiersza podaję za powyższym wydaniem i oznaczam skrótem 
BK, po którym umieszczam numer odpowiedniej strony. 

2 Tenże, To drugie światło, Warszawa: Oficyna 21, 2006, s. 55–56. 
3 J. Górzański urodzony w 1938 r., debiutował w roku 1960 na łamach „Współczesności”, w latach 

60. związany był z Orientacją Poetycką Hybrydy, redaktor „Nowego Wyrazu”, „Literatury”. Autor 
tomów wierszy: Próba z przestrzenią (1963); Czynności (1967); Kontrabanda (1973); Młode lata 
bezsenności (1977); Święty brud (1985); Z życia wierszy (1989); Wszystkim steruje błyskawica (1993); 
Debiut z aniołem (1997); Już rozumie, dobranoc (2003); Snem przebudzony (2003); To drugie światło 
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sposób obecny w polskim życiu literackim. Wiersz Górzańskiego ma okazjonalny 
charakter, został napisany w stulecie urodzin Kuśniewicza, a bezpośrednim im-
pulsem do tego stała się wystawa zorganizowana w 2004 roku w warszawskim 
Muzeum Literatury. To właśnie na tej ekspozycji pokazane zostało świadectwo 
chrztu przywołane w pierwszych wersach utworu4. Odczytanie wiersza Górzań-
skiego jednak nie może się ograniczać tylko do okazjonalnego wspomnienia. 
Ekspozycja z okazji stulecia urodzin pisarza staje się tu raczej pretekstem do 
refleksji na temat skomplikowanej i bogatej twórczości, dziejów jej recepcji, która 
wykraczała poza obieg krajowy, pozwalając mówić o światowości pisarstwa Kuśnie-
wicza. Równocześnie poetyckie wspomnienie o autorze Lekcji martwego języka 
prowadzi do myśli na temat człowieka odnoszącego sukcesy, ale i porażki, zagu-
bionego na „światowych” drogach swego życia. Kategoria „światowości” w tym 
przypadku odnosi się zarówno do literatury (sprawa recepcji, badań komparatystycz-
nych, interkulturowości, transgresyjności), jak i egzystencji („bycia w świecie”). 

Kompozycja wiersza Bugatti Kuśniewicza przypomina ekspozycję. Utwór zło-
żony jest bowiem z szeregu cytatów, opinii, obrazów, które są prezentowane 
w podobny sposób, jak czyni się to na różnego rodzaju wystawach. Komentarz 
liryczny wydaje się tu ograniczony do minimum, wymowne i znaczące są jednak 
same poetyckie „eksponaty” i sposób ich prezentacji. Niektóre z nich wywołują 
bardziej osobiste wspomnienia i refleksje, podmiot liryczny poświęca im więcej 
uwagi, inne są przywoływane jakby tylko dla porządku, dla przypomnienia do-
robku i znaczenia bohatera tej wystawy. 

Najważniejszym „eksponatem” w wierszu jest fotografia pisarza z dzieciństwa: 

Na zdjęciu z 1910 – 
Siedzi na krześle, 
Z fontaziem pod szyją. 
I z książką w ręku. 
(BK, s. 3) 

Przywołane tu zostało dość znane zdjęcie Kuśniewicza, reprodukowane w Puz-
zlach pamięci – rozmowie-rzece przeprowadzonej z pisarzem przez Grażynę 
Szcześniak, a także w drugim wydaniu monografii autorstwa Mieczysława Dą-
browskiego5. Fotografia odtwarza klimat początku ubiegłego wieku. Patrząc na    
(2006). W jego twórczości można dostrzec przejście od poezji ironicznej ku bardziej wyciszonej, 
w której obok refleksji egzystencjalnych częste są także ujęcia groteskowe. 

4 Reprodukcję świadectwa chrztu Andrzeja Kuśniewicza można zobaczyć w książce M. Dąbrow-
skiego, „Nierzeczywista rzeczywistość”. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza, Warszawa: Dom Wy-
dawniczy Elipsa, 2004, s. 42. 

5 A. Kuśniewicz, Puzzle pamięci, rozm. przepr. G. Szcześniak [w marcu i kwietniu 1991 r.], Kra-
ków: Wydawnictwo Eureka, 1992, s. 92; M. Dąbrowski, „Nierzeczywista rzeczywistość”. O twórczo-
ści Andrzeja Kuśniewicza…, s. 10. Pierwsze wydanie książki M. Dąbrowskiego ukazało się pod 
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sportretowane dziecko, trudno oprzeć się refleksji na temat wychowania w dwo-
rach ziemiańskich. Starannie ubrany i upozowany chłopiec z książką w ręku tkwi 
jeszcze w świecie dziecięcych lektur. Oglądający ten „eksponat” zastanawia się, 
jaką książkę czytał wówczas przyszły pisarz, czy była to także lektura jego dzie-
ciństwa („Być może są to Przypadki Robinsona Crusoe”?). Poszukiwanie wspól-
nych doświadczeń czytelniczych prowadzi do myśli o człowieku i pisarzu. Foto-
grafia sprzed kilkudziesięciu lat pokazana na wystawie wywołuje wspomnienie 
spotkania z autorem Stanu nieważkości w latach 70. ubiegłego wieku w Oborach. 
Kuśniewicz był częstym gościem w pałacu zamienionym na dom pracy twórczej6: 

W oborskim parku, 
Podczas spaceru, 
Kiedy smród dobiegał 
Z pobliskiego PGR-u, 
Powiedział mi: 
– Prawdziwy mężczyzna 
Powinien jeździć bugatti. 

To był jego ulubiony 
Sportowy samochód, 
Który widywał 
W latach trzydziestych 
Na salonie paryskim. 
I dodawał: 
– Ale prawdziwy mężczyzna 
Powinien przede wszystkim 
Się zachować. 
(BK, s. 3–4) 

We wspomnieniu uderza kontrast pomiędzy siermiężną rzeczywistością PRL-
-owską, a postacią światowca, człowieka pełnego ogłady, obytego w świecie. 
Kuśniewicz nie pasuje do rzeczywistości, wydaje się kimś z innej epoki. Pisarz 
jakby uparcie żył w świecie wspomnień z czasów młodości, gdy prowadził życie 
bon vivanta beztrosko korzystającego z uroków życia i możliwości, jakie dawał 
mu jego status społeczny. Pisarz zdobywał szczyty górskie, bywał w modnych 
kabaretach, brał udział w rajdach samochodowych7. Tytułowe bugatti staje się 
symbolem zupełnie innego świata: luksusu, młodości, beztroski, szaleństwa, 
   
tytułem „Nierzeczywista rzeczywistość”. Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki, Warszawa: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1987.  

6 O pobytach Kuśniewicza w Oborach pisze M. Brandys, Dziennik 1972, Warszawa: Iskry, 1996, 
s. 17–18, 34–35, 41, 47, 59, 61–63, 67–68, 76; tenże, Dziennik 1976–1977, Warszawa: Iskry, 1996, 
s. 12, 186–187, 191, 246, 271, 287, 309; tenże, Dziennik 1978, Warszawa: Iskry, 1997, s. 199. 

7 Puzzle pamięci…, s. 17. 
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zabawy8. Przez pryzmat wspomnienia tej rozmowy z pisarzem jeszcze raz, 
w zakończeniu wiersza, spojrzenie podmiotu pada na fotografię z dzieciństwa: 

Na tym zdjęciu z 1910 
Z Muzeum Literatury 
Jest skupiony, 
A może nieobecny. 
Ma się wrażenie, 
Że to dziecko patrzy na dorosłego. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Gdyby dziecko Kuśniewicz 
Uniosło głowę, 
Ujrzałoby dorosłego Kuśniewicza 
Jadącego w bugatti 
Po mrocznym niebie Europy. 
(BK, s. 4–5) 

Na ekspozycji obok świadectwa chrztu i fotografii z dzieciństwa są także ostat-
nie zapiski – inedita. Eksponaty prezentują życie pisarza od narodzin do śmierci, 
ale w wierszu są także początkiem refleksji na temat egzystencji, pytaniem 
o tożsamość jednostki: dziecka i człowieka dojrzałego. Wydaje się, że na różnych 
etapach życia to jest i nie jest zarazem ta sama osoba: „dziecko patrzy na dorosłe-
go”, upozowany chłopiec ze stylowej fotografii, wychowywany w kresowym 
dworze w Kowenicach, przygląda się osobliwemu pisarzowi spędzającemu czas 
w pałacu, odebranym po wojnie dawnym właścicielom. Obraz „dorosłego Kuśniewi-
cza, jadącego w bugatti po mrocznym niebie Europy” bardzo trafnie – jak sądzę – 
oddaje dwa oblicza światowości tego pisarza. Pierwsze – jasne, radosne – symbolizu-
je jazda sportowym samochodem, nasuwająca myśli o używaniu świata, korzystaniu 
z jego uroków. Biografia pisarza pełna podróży, młodzieńczych awantur, niezwy-
kłych przeżyć mogłaby stać się kanwą dla sensacyjnej powieści lub filmu. W odnie-
sieniu do twórczości to jasne oblicze przypomina o sukcesach pisarza, o powodzeniu 
jego powieści w kraju i poza granicami, licznych tłumaczeniach na obce języki, na-
grodach, przynależności do elitarnych towarzystw i uwadze, jaką jego twórczości 
poświęcali nie tylko polscy literaturoznawcy9. Ale jest także drugie oblicze – to    

8 W jednej z powieści Kuśniewicza pojawia się porównanie: „Niebo było idealnie niebieskie, po-
dobne do koloru, jakim malowano wyścigowe samochody Bugatti”. A. Kuśniewicz, Witraż, Warsza-
wa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, s. 434. 

9 Zob. np.: M. Delaperrière, Polifonie i fugi Andrzeja Kuśniewicza, w: tejże, Dialog z dystansu. 
Studia i szkice, Kraków: Universitas, 1998, s. 153–167; H-P. Hoelscher-Obermaier, Andrzej Kuśnie-
wicz synkretistische Romanpoetik, München: „Slavistische Beiträge”, 1988; D. Kiš, Wariacje na 
tematy środkowoeuropejskie, przeł. K. Żórawski, „Res Publica” 1989, nr 1, s. 21-29; S. Pitol, Andrze-
ja Kuśniewicza requiem dla Habsburgów, przeł. D. Rycerz, „Twórczość” 1988, nr 12, s. 72–79; 
P. Winczer, Stan nieważkości Andrzeja Kuśniewicza – różne sposoby lektur, w: Literatura, kultura 
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mroczne, pełne niewyjaśnionych spraw. Na oczach pisarza świat, w którym dorastał 
i był wychowany, przestał istnieć. Kuśniewicz przeżył utratę rodzinnego domu 
i dorobku wielu pokoleń poprzedników. Nie ominęły go także tragiczne doświadcze-
nia wojenne: działalność konspiracyjna, pobyt w obozie koncentracyjnym, oczekiwa-
nie na wykonanie wyroku śmierci, wycieńczenie z głodu i choroby, a także powojen-
ne trudne wybory, konformistyczne uwikłania związane z powrotem do kraju 
i z życiem w PRL-u. Mroczne oblicze to także eksplorowana często w jego utworach 
problematyka upadku kultury europejskiej, relatywizmu moralnego, zepsucia, fascy-
nacji złem i wyparcia się siebie, swojego pochodzenia i uznawanych wartości, zagu-
bienia w nowoczesnym świecie. Zarówno w biografii, jak i w twórczości Kuśniewi-
cza tych mrocznych spraw jest wyjątkowo dużo. 

Poprzez ambiwalentny obraz „jazdy w bugatti po mrocznym niebie Europy” 
przypominane są w utworze Jerzego Górzańskiego życie i twórczość autora Mie-
szanin obyczajowych. Andrzej Kuśniewicz – rówieśnik Gombrowicza – debiutował 
bardzo późno, bo dopiero w roku 1956 tomikiem poetyckim Słowa o nienawiści. 
Zapomniany poetycki dorobek Kuśniewicza został przywołany w wierszu10. 
Wspomniany tu jest tom Diabłu ogarek, z którego cytowane są obszerne frag-
menty jednej z Ballad buffo o carowej Elżbiecie i wiersza Wiatr zmyślony11: 

Palił poetycki „Diabłu ogarek”. 
Wcielając się 
„W cesarskiego posła 
Z cesarskiego Wiednia, 
Na rozkaz-kaprys Imperatorowej 
Przebrany w strój tyrolskiej Małgorzatki, 
Czułem się w tańcu tak 
Jak Gretchen przez Fausta niewolona”. 

Dedykował Arcyksięciu 
Stanisławowi Jerzemu – 
„On wyżej, a ja niżej – 
Dwóch arcyksiążąt jednakowych 

(Wir beide – von K. und K. 
Graf Trani Ulanen Regiment), 

   
i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań 
8–11 czerwca 2006 roku, red. M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, Poznań: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza, 2007, s. 521–525. 

10 Dorobek poetycki pisarza obejmuje tomy: A. Kuśniewicz, Słowa o nienawiści, Warszawa: Czy-
telnik, 1965; tenże, Diabłu ogarek, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959; tenże, Czas 
prywatny, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962; tenże, Piraterie. Wybór wierszy, 
Warszawa: Czytelnik, 1975. Zob. E. Dutka, Mnożenie siebie. O poezji Andrzeja Kuśniewicza. Kato-
wice: Gnome, 2007. 

11 A. Kuśniewicz, Ballady buffo o carowej Elżbiecie, w: tegoż, Diabłu ogarek…, s. 8; tenże, Wiatr 
zmyślony, w: tamże, s. 16–17. 
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A podolskie sianożęcia 
Nawiewał nam w oczy, wargi, czoła 
Wiatr zmyślony”. 
(BK, s. 4) 

Dlaczego akurat te utwory znalazły się na poetyckiej „ekspozycji”? Wybór nie wy-
daje się przypadkowy. W wersach zacytowanych w wierszu Górzańskiego odsłaniają 
się bowiem zarówno źródła twórczości Kuśniewicza, jak i jej najistotniejsze proble-
my. Kluczowym zagadnieniem jest doświadczenie ponadnarodowej wspólnoty, jaką 
była c.k. monarchia12, a także zanurzenie w kulturze europejskiej (motyw Fausta13). 
O przyjaźni ze Stanisławem Jerzym Lecem Kuśniewicz pisał w szkicu Spadochron14, 
podkreślając zarazem wagę pierwszych wspomnień i rodzinnych stron (Galicji 
Wschodniej, Podola, okolic Sambora i Lwowa, zamieszkiwanych przez Polaków, 
Ukraińców, niemieckich kolonistów, Żydów15), odwołania do tej wielonarodowej 
wspólnoty stały się znakiem rozpoznawczym jego pisarstwa (odnaleźć je można 
w Strefach, Mieszaninach obyczajowych, Nawróceniu). Szczególnie ważne w tym 
fragmencie są żartobliwe uwagi o grach, udawaniu kogoś innego. Ten swego rodzaju 
teatr oddaje także ważny aspekt twórczości Kuśniewicza – motyw poszukiwania 
innego „ja”, przymierzania masek i odgrywania różnych ról. Wielu bohaterów powie-
ści tego autora gubi się w udawanym świecie (na przykład Emil R. z Króla Obojga 
Sycylii utożsamia się z Edypem, jest nieszczęśliwym kochankiem własnej siostry, 
niespełnionym modernistycznym artystą i żołnierzem). „Wiatr zmyślony” eksponuje 
świat złudzeń, a także wspomnień zabarwionych zmyśleniem16, które w utworach 
Kuśniewicza tworzą tak charakterystyczną dla tego pisarstwa „nierzeczywistą rze-
czywistość”17, odsłaniając także wpisane w nie koncepcje antropologiczne (człowiek 
jako aktor w teatrze życia, świat jako scena ludzkiego dramatu)18. 
   

12 Zob. E. Wiegandt, Andrzeja Kuśniewicza mit Androgyne, w: tejże, Austria felix czyli o micie Ga-
licji w polskiej prozie współczesnej, Poznań: Bene Nati, 1997, s. 81–109, K. Wyka, C.k. ballado-
-powieści, w: tegoż, Nowe i dawne wędrówki po tematach, Warszawa: Czytelnik, 1978, s. 284–296. 

13 Zob. J. Jarzębski, Andrzej Kuśniewicz – historia Fausta, w: tegoż, Powieść jako autokreacja, 
Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984, s. 227–274. 

14 A. Kuśniewicz, Spadochron, w: tegoż, Moja historia literatury, Warszawa: Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1980, s. 179–195. 

15 B. Hadaczek, W galicyjskim świecie Andrzeja Kuśniewicza, w: tegoż, Kresy w literaturze polskiej 
XX wieku. Szkice, Szczecin: Ottonianum, 1993, s. 125–133; A. Jamrozek-Sowa, Wspólnota galicyjska. 
Obraz społeczności kresowej w powieściach galicyjskich Andrzeja Kuśniewicza, w: W stronę współ-
czesności. Studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku, red. Z. Andres, Rzeszów: Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996, s. 205–225.  

16 Zob. A. Łebkowska, Andrzej Kuśniewicz – palimpsesty pamięci, w: tejże, Fikcja jako możliwość. 
Z przemian prozy XX wieku, Kraków: Universitas, 1991, s. 125–152. 

17 Tym cytatem ze Stanu nieważkości zatytułował książkę poświęconą Kuśniewiczowi M. Dąbrowski.  
18 Zob. E. Dutka, Człowiek w teatrze kultury – o „Królu Obojga Sycylii” Andrzeja Kuśniewicza, w: 

Antropologia kultury – antropologia literatury, red. E. Kosowska, A. Gomóła, E. Jaworski, Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, s. 209–222. 
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Pisarz sławę zdobył jednak nie jako poeta, lecz jako prozaik (autor jedenastu 
powieści), fakt ten również został odnotowany w wierszu, w którym przypomnia-
no następujące utwory: W drodze do Koryntu, Król Obojga Sycylii, Strefy. Uwaga 
o znanych książkach Kuśniewicza została opatrzona następującym komentarzem: 

Jak piszą w encyklopediach 
„Ukazujące rozpad 
Kultury mieszczańskiej”. 
(BK, s. 4) 

Z jednej strony został podkreślony fakt odnotowywania dorobku twórczego 
Kuśniewicza przez tego typu wydawnictwa, co świadczy o jego znaczeniu. 
Z drugiej strony uderza zdawkowość informacji encyklopedycznej, która nie tyle 
oddaje sedno, co raczej bardziej rozmija się z wymową utworów „galicyjskiego 
outsidera”19. Nieuchronne uproszczenie w haśle encyklopedycznym skłania do 
refleksji na temat odczytań skomplikowanych utworów Kuśniewicza. W recepcji 
pisarstwa autora Lekcji martwego języka dostrzec można tendencję do zamykania 
jej w ramach: pisarstwa galicyjskiego, kresowego, prozy PRL-u20. Formuły te 
zazwyczaj okazują się jednak niewystarczające dla skomplikowanej i bogatej 
twórczości, prowadzą często do odczytań schematycznych, pomijają utwory tego 
pisarza, które wykraczają poza tak zarysowane ramy. 

Czasy największej popularności twórczości Andrzeja Kuśniewicza przypadają 
na lata 60. i 70. minionego wieku. To wówczas ugruntowała się legenda Kuśnie-
wicza, która następująco została podsumowana w wierszu Jerzego Górzańskiego: 

Dyplomata. 
Europejczyk. 
Członek Akademii Goncourtów. 
(BK, s. 4) 

Legendę w znacznej mierze kreował sam pisarz, eksponując międzynarodowe 
koligacje swojej rodziny, młodzieńcze doświadczenia, obycie w świecie, pracę 
dyplomatyczną na różnych placówkach. Utwory „galicyjskiego outsidera” były 
tłumaczone na wiele języków, otrzymywał on liczne nagrody (także zagraniczne), 
był doceniany w kraju i poza granicami21. Ze względu na tematykę utworów 
(znacznie wykraczającą poza sprawy polskie) Kuśniewicz był uważany za jedne-
   

19 Określenie W. Pawłowskiego, Galicyjski outsider, „Literatura” 1987, nr 9, s. 24–28. 
20 Na temat recepcji utworów Kuśniewicza obszernie pisze P. Graf, Świat utkany z prawdy i zmy-

ślenia. O świadomości twórczej Andrzeja Kuśniewicza, Poznań: Wydawnictwo Nakom, 2005. 
21 Obok przywoływanych już książek o twórczości Kuśniewicza M. Dąbrowskiego i P. Grafa uka-

zały się także prace: B. Kazimierczyk, Wskrzeszanie umarłych królestw, Kraków: Wydawnictwo 
Literackie, 1982; E. Dutka, Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza, 
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. 
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go z najbardziej europejskich i zachodnich pisarzy. Autora Lekcji martwego języ-
ka nazywano kosmopolitą22, „obywatelem Europy”23, uznawano go za rzecznika 
środkowoeuropejskiej wspólnoty, której modelem eksperymentalnym była wielo-
narodowa monarchia austro-węgierska. 

Począwszy od końca lat 70., autor Nawrócenia coraz bardziej stawał się jednak 
autorem zapomnianym, rzadko przypominanym, jego dorobek został odsunięty na 
dalszy plan, na marginesy czytelniczego kanonu. W tym kontekście niezwykle 
wymownie brzmi zakończenie wiersza Jerzego Górzańskiego: 

Gwiazda podróżna Kresów 
Traci powoli 
Blask niewinności. 

I zapomnienie 
Szybsze od elegancji opisu. 
(BK, s. 5) 

Ostatnie wersy nasuwają na myśl głośną dyskusję na temat przesunięć i zmian 
w obrębie kanonów literackich24. Pisarstwo Kuśniewicza, podobnie jak twórczość 
wielu innych pisarzy, z centrum kanonu zostało przesunięte na jego marginesy. 
„Gwiazda Kuśniewicza” traci swój blask, minęły czasy największej popularności 
jego utworów, pisarz stał się autorem raczej zaliczanym do twórców przecenio-
nych. Już pod koniec lat 80. i w ostatniej dekadzie XX wieku w pracach Marka 
Zaleskiego i Jana Tomkowskiego zaczęły przeważać sądy krytyczne25. Badacze 
podkreślali schlebianie gustom odbiorców, wtórność, koniunkturalizm pisarza, 
nawet zaliczając jego twórczość (wcześniej tak wysoko cenioną) do kręgu litera-
tury popularnej. Poetycka diagnoza wydaje się zatem trafna – Kuśniewicz popada 
w zapomnienie i coraz rzadziej pamięta się o „elegancji opisu” w jego utworach, 
o ich nowatorstwie lub niezwykłym uroku, któremu poddało się tak wielu czytel-
   

22 M. Delaperrière zauważa, że autor Eroiki nie tyle stał się kosmopolitą, co był od zarania taką po-
stawą naznaczony i jakby od samego dzieciństwa „zarażony syndromem europejskości”. M. Delaper-
rière, Polifonie i fugi Andrzeja Kuśniewicza…, s. 154. 

23 „Kuśniewicz np. podoba się na Zachodzie, bo tam sytuacja jest na tyle »normalna«, że nikt nie 
ma doń pretensji o bycie takim a nie innym, nie każe mu zmieniać skóry i »współgrać z bieżącą 
chwilą«. Jest jeszcze druga strona medalu: Kuśniewicz denerwuje zapewne swoich przeciwników nie 
tyle z powodu honorów, jakich mu nie szczędzono w minionych latach, ile jako współczesne wciele-
nie XVIII-wiecznego pisarza – »obywatela Europy«”. J. Jarzębski, Podróż sentymentalna, „Pismo” 
1981, nr 5/6, s. 172.  

24 Zob. m.in.: „Znak” 1998, nr 7; Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Czerska, Kraków: Universi-
tas, 2005; M. Łukaszuk-Piekara, Ciągła rewizja kanonu zaprasza, w: Literatura polska 1990–2000, 
t. 1, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków: Zielona Sowa, 2002, s. 29–40. 

25 J. Tomkowski, Andrzej Kuśniewicz, czyli życie jest gdzie indziej, w: Sporne postaci polskiej literatu-
ry współczesnej. Kontynuacje, red. A. Brodzka, L. Burska, Warszawa: Wydawnictwo IBL, 1996, s. 211–
219; M. Zaleski, Comme il faut? O prozie Andrzeja Kuśniewicza, „Res Publica” 1987, nr 6, s. 60–66.  
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ników. Ostatecznie cień na pisarza i jego twórczość rzuciły ustalenia Joanny 
Siedleckiej na temat współpracy pisarza ze Służbą Bezpieczeństwa26. 

Splot naturalnego zjawiska przemijania mód, fascynacji czytelniczych, odsu-
wania w cień i zapomnienia dawniejszych utworów z obciążającymi pisarza in-
formacjami i ogólniejszą tendencją do krytycznej oceny literatury okresu PRL-u 
stał się dla pisarstwa Andrzeja Kuśniewicza swego rodzaju „próbą ogniową”, 
a także problemem, przed którym stają badacze tego dorobku. 

Sam Kuśniewicz w rozmowie-rzece z Grażyną Szcześniak mówi o „czyśćcu”, 
do którego trafia zazwyczaj twórczość pisarzy po ich śmierci, czasami zostaje 
tam już na zawsze, czasami powraca po wielu latach27. Słowa te można odnieść 
teraz do pisarstwa autora Lekcji martwego języka. Od śmierci Kuśniewicza minę-
ło kilkanaście lat, był to czas, w którym wyszły na jaw sprawy ukrywane przez 
pisarza za życia, zmieniły się upodobania czytelnicze. Jednak można – jak sądzę 
– stwierdzić, że „gwiazda podróżna Kresów” tak zupełnie nie zgasła. Obecność 
twórczości Andrzeja Kuśniewicza wydaje się paradoksalna – z jednej strony 
bowiem utwory tego pisarza nie są już popularne i czytane, z drugiej – wciąż 
można się przekonać o tym, że stanowią one ważny fragment literatury polskiej 
XX wieku, powracają na przykład w pracach o charakterze syntetycznym lub 
bardziej teoretycznym, a także jako doświadczenie czytelnicze młodszych pisa-
rzy. Dopiero teraz uwidacznia się to, co było w pisarstwie Kuśniewicza rzeczywi-
ście ponadczasową wartością, a nie tylko krótkotrwałym błyskiem i modą literacką; 
nowe konteksty lektury sprawiają, że bardziej widoczne staje się to, co światowe28. 

Myślę, że dowodem na to jest międzynarodowa konferencja na temat twórczo-
ści Kuśniewicza, która odbyła się 24 i 25 kwietnia 2008 roku w Wiedniu. Zgro-
madzili się na niej badacze z różnych krajów (Polski, Niemiec, Szwajcarii, Sło-
wacji, Węgier, Francji, Austrii). Inicjatorem, twórcą konferencji, jej głównym 
organizatorem oraz redaktorem tomu pokonferencyjnego był wybitny austriacki 
slawista Alois Woldan – autor pracy o micie Austrii w literaturze polskiej29. Już 
w tytule publikacji, która jest pokłosiem tej sesji – Między Galicją, Wiedniem 
i Europą. Aspekty twórczości literackiej Andrzeja Kuśniewicza30, wyeksponowa-
   

26 J. Siedlecka, Oporów moralnych nie zdradzał, „Rzeczpospolita” [dod. „Rzecz o Książkach”] 
z 7–9.04.2007, s. A22; taż, Kontakt operacyjny „Andrzej” – oporów moralnych nie zdradzał, w: tejże, 
Kryptonim „Liryka”. Bezpieka wobec literatów, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008, s. 202–240. 

27 Puzzle pamięci…, s. 32. 
28 „Dopiero spojrzenie z zewnątrz na literaturę polską ujawnia, że (…) Kuśniewicz jest pisarzem bardziej 

europejskim niż polskim” M. Delaperrière, Gdzie są moje granice, „Teksty Drugie” 2008, nr 6, s. 17. 
29 A. Woldan, Mit Austrii w literaturze polskiej, przeł. K. Jachimczak, R. Wojnarowski, Kraków: 

Międzynarodowe Centrum Kultury, 2002. W tej książce badacz poświecił dużo uwagi także utworom 
Andrzeja Kuśniewicza. 

30 Między Galicją, Wiedniem i Europą. Aspekty twórczości literackiej Andrzeja Kuśniewicza., red. 
A. Woldan, Wiedeń: Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 2008. 
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ny został ponadpolski wymiar pisarstwa autora Stanu nieważkości. Rzeczywiście, 
w tomie dominują odczytania dorobku „galicyjskiego outsidera” z szerszej per-
spektywy, wykraczającej poza konteksty polskiej literatury, kultury, historii. 
W przedmowie redaktor zauważa, że obok odczytania na nowo utworów tego 
pisarza (w kontekście ustaleń na temat jego współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa 
– z tematem tym zmierzył się Jerzy Jarzębski w pracy otwierającej omawiany 
tom – Kompleks apostazji. Kuśniewicz i problem zdrady31), badaczy interesowała 
„geografia twórczości Kuśniewicza” – europejskość tego pisarstwa, związki 
z historią i kulturą kontynentu. Alois Woldan zauważa: 

Również i tutaj dostrzec można godną uwagi zgodność między biografią i twórczością – 
kosmopolita Kuśniewicz, który we Francji czuł się tak samo u siebie w domu jak w Wiedniu 
czy w Warszawie, ukazuje w swoich powieściach świat jak najbardziej europejski, niezależ-
nie od tego, czy rzecz dzieje się w majątku galicyjskim czy też w jakimś wielkim mieście we 
Francji. Ten wymiar europejski jest nie tylko sprawą „settingu”, lokalizacji akcji w różnych 
miejscach wschodniej Galicji aż po wybrzeże Atlantyku. Europejskość ta polega raczej na 
głębokiej znajomości europejskiej historii i kultury, poczynając od literatury, muzyki i malar-
stwa, a kończąc na gastronomii. W ich zmieszaniu i połączeniu się, w ich polifonii i barw-
nym współistnieniu wyraża się Europa, której również dzisiaj, w czasach globalizacji i ujed-
nolicenia, nie chcielibyśmy stracić. W związku z tym Kuśniewicz jest pomiędzy polskimi li-
teratami XX wieku nie tylko wybitnie „europejskim” autorem, ale (…) zasługuje również na 
miano „dobrego Europejczyka”32. 

Refleksję na temat fenomenu popularności utworów Kuśniewicza proponuje 
Pavol Winczer z Bratysławy. Autor wstępu do słowackiego przekładu Stanu 
nieważkości pisze o strategiach autorskich na pozyskanie czytelnika, zwraca 
uwagę, że do sukcesów literackich tego pisarza przyczyniło się bogate doświad-
czenie biograficzne (sięgające chronologicznie do czasów poprzedzających 
pierwszą wojnę światową, zmierzchu Austro-Węgier, a pod względem topogra-
ficznym obejmujące wieloetniczną Galicję Wschodnią, Wiedeń, Francję, Niem-
cy). Doświadczenia Kuśniewicza to także przeżycia i świadomość Polaka o zie-
miańsko-inteligenckim rodowodzie, przedwojennego i powojennego dyplomaty, 
członka francuskiego Ruchu Oporu oraz więźnia nazistowskiego obozu, uczest-
nika i bywalca różnych środowisk33. Winczer podkreśla także wagę intelektualną 
poruszanych przez Kuśniewicza problemów o znaczeniu ponadnarodowym: 

niepokojąco wieloznacznych i pobudzających do refleksji, takich jak kryzys duchowy epoki 
ukończonej pierwszą wojną światową oraz okresu międzywojnia, problem zdrady, postawa 

   
31 J. Jarzębski, Kompleks apostazji. Kuśniewicz i problem zdrady, tamże, s. 9–19. Badacz już wcze-

śniej podejmował ten temat – zob. tenże, Zmagania z diabłem na ruinach świata, „Tygodnik Po-
wszechny” 1993, nr 22, s. 10.  

32 A. Woldan, Przedmowa, w: Między Galicją, Wiedniem i Europą…, s. 8. 
33 P. Winczer, Strategie autorskie Andrzeja Kuśniewicza na pozyskanie czytelnika, w: Między Gali-

cją, Wiedniem i Europą…, s. 71.  
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bohatera między hedonizmem i estetyzmem nieuwrażliwionego na etyczny wydźwięk za-
chowań34. 

Badacz stwierdza, że o wysokiej pozycji autora Staniu nieważkości decyduje 
w dużym stopniu fakt, że jest on znawcą literatury, dobrze zorientowanym w jej 
dwudziestowiecznych osiągnięciach i tradycjach: 

Zarzut wtórności pewnych ujęć lub elementów stylistycznych potrafi autor elegancko ode-
przeć, wpisując się w aktualne i modne dążenia ponowoczesności negujące potrzebę nowości 
i oryginalności, ceniące natomiast pastisz, aluzyjność, ironiczne oraz ludyczne potraktowanie 
tematu35. 

Europejskość twórczości Kuśniewicza eksponuje Maria Delaperrière, pisząc 
o potrójnych związkach pisarza z Francją: rodzinnych, historycznych i kulturo-
wych36. Badaczka podkreśla, że wątki francuskie pojawiają się w wielu utworach 
tego autora, jednak najciekawszy pod tym względem jest Witraż. W tej powieści 
dostrzec można wyjątkową znajomość kultury francuskiej, zwłaszcza realiów 
związanych z tragiczną dwudziestowieczną historią. W pracy zatytułowanej 
Francuskie witraże Kuśniewicza badaczka przedstawia interpretację tej powieści, 
podkreślając jej ironiczność, ale także dość zaskakujący autobiografizm, który 
przejawia się (między innymi) w refleksjach światopoglądowych (problem etosu 
intelektualisty, politycznego zaangażowania artysty, utraty wiary). Zdaniem Marii 
Delaperrière świat przedstawiony w Witrażu nie jest już światem czynów, to 
właśnie sprawia, że ta rzadko wspominana powieść okazuje się „przerażająco 
aktualna”. 

Wątki francuskie w twórczości autora Korupcji stały się także tematem pracy 
Aleksandra Fiuta. Krakowski badacz zaproponował porównanie dwóch głosów 
na temat katastrofy kultury europejskiej autorstwa Bobkowskiego i Kuśniewi-
cza37. Zaskakujące zestawienie badacz uzasadnia w następujący sposób: 

Bobkowski i Kuśniewicz należą do nielicznej grupy polskich pisarzy, którzy wobec Zachodu 
nie zajmują ani postawy kornego podziwu, tłumiąc w sercu zazdrość, pretensje i poczucie niż-
szości, ani pozy lekceważenia, które bywa przebraniem głupoty czy ignorancji. Urodzeni ko-
smopolici, o powikłanych korzeniach, uznają polskość za jeden z najbardziej istotnych, ale 
przecież nie dominujących składników własnej kulturowej tożsamości. Obydwaj opisują przy 
tym i oceniają Francję od wewnątrz, ujmując jej klęskę w kategoriach schyłku całej cywilizacji 
europejskiej, a zarazem – zachowują w swoich sądach samodzielność i suwerenność38. 

   
34 Tamże, s. 72. 
35 Tamże. 
36 M. Delaperrière, Francuskie witraże Kuśniewicza, w: Między Galicją, Wiedniem i Europą…, s. 81–92. 
37 A. Fiut, Dwugłos o katastrofie: Bobkowski i Kuśniewicz, w: Między Galicją, Wiedniem i Europą…, 

s. 93–109. 
38 Tamże, s. 93–94. 
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Zdaniem badacza utwory tych polskich pisarzy wydają się ciekawe i aktualne jako 
swego rodzaju „fenomenologia katastrofy cywilizacji w starciu z antycywilizacją”. 

German Ritz natomiast ukazuje związki pisarstwa Kuśniewicza z kulturą nie-
miecką, analizując przede wszystkim dwie powieści: Króla Obojga Sycylii i Lek-
cję martwego języka. Zdaniem badacza to właśnie te utwory utorowały Andrze-
jowi Kuśniewiczowi drogę do czytelników w Europie Wschodniej i Zachodniej, 
stały się także szansą na światowy sukces39. W pracy zatytułowanej Z Galicji do 
Niemiec – na (niepolskim) szlaku Kuśniewicza. Polska konfrontacja z Niemcami 
German Ritz zauważa, że „powieści niemieckie” ujawniają zarówno wady, jak 
i zalety twórczości polskiego autora. Konfrontacja z Niemcami w utworach Ku-
śniewicza urzeka swoją samodzielnością, konsekwencją i wielowarstwowym 
ujęciem, odbiega od polskiej tradycji literatury wojennej i martyrologii. Ale ba-
dacz równocześnie eksponuje w pisarstwie autora Stanu nieważkości sprawy 
budzące wątpliwości bądź wręcz błędne, fałszywe (np. „przystrajanie pokonane-
go faszyzmu arystokratycznym blaskiem” w Eroice czy ukryta krytyka RFN, 
zarzut niedopełnionej denazyfikacji w Trzecim królestwie, który wynikał z publi-
cystycznego charakteru tej powieści, jej uwikłania w politykę). Ritz podkreśla, że 
w twórczości Kuśniewicza zarówno faszyzm, jak i kontrkulturowe bunty mło-
dzieżowe, lewicowy terroryzm nie zostały pokazane jako tylko sprawy historycz-
ne i dotyczące Niemców, lecz pisarz poszukuje ich związków z historią i kulturą 
europejską. Warto zauważyć, że do podobnego wniosku doszedł Aleksander Fiut, 
pisząc, iż Kuśniewicz w klęsce Francji w czasie drugiej wojny światowej widzi 
katastrofę kultury europejskiej. Ustalenia tych badaczy potwierdzają zatem, że 
pisarzowi obcy jest wyłącznie jeden punkt widzenia (francuski, niemiecki, 
a można także dodać: polski), nawet gdy dotyczy on problemów ściśle związanych 
z historią danego państwa (faszyzm, rząd Vichy), raczej ma w swojej twórczości 
skłonność do patrzenia z szerszej, ponadnarodowej perspektywy i dostrzegania 
wykraczających poza granice danego kraju konsekwencji wydarzeń historycz-
nych (totalitaryzm, kolaboracja, zdrada). 

Refleksję na temat relacji pisarstwa Kuśniewicza z kulturą europejską uzupeł-
nia szkic Jolanty Krzysztoforskiej-Doschek. Badaczka pisze o Wiedniu w utwo-
rach autora Króla Obojga Sycylii, zwraca uwagę nie tylko na realia miasta dobrze 
znanego pisarzowi, ale ukazuje także mityczne postrzeganie tego centrum kultury 
europejskiej w jego utworach40. 

Podobny problem – konkretnego miejsca w twórczości „galicyjskiego outsidera” 
– porusza Alfred Sproede z Münsteru w eseju zatytułowanym Andrzej Kuśniewicz:    

39 G. Ritz, Z Galicji do Niemiec – na (niepolskim) szlaku Kuśniewicza. Polska konfrontacja z Niem-
cami, przeł. M. Łukaszewicz, w: Między Galicją, Wiedniem i Europą…, s. 111–132. 

40 J. Krzysztoforska-Doschek, Wiedeń w twórczości Andrzeja Kuśniewicza, w: Między Galicją, 
Wiedniem i Europą…, s. 211–225. 
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Kresy innych41. Badacz zwraca uwagę na utwory odnoszące się do polskich kre-
sów wschodnich, jednak eksponuje swego rodzaju taktykę intertekstualną pisarza, 
która sprawia, że jego powieści ukazują się niczym „cytowany tekst”, a także 
związki z twórczością pisarzy europejskich. Alfred Sproede stwierdza, że takie 
zabiegi Kuśniewicza nie straciły swojej historycznej i poetologicznej atrakcyjno-
ści, a świadczy o tym oddziaływanie pisarstwa autora Lekcji martwego języka na 
twórczość Piotra Wojciechowskiego czy Stefana Chwina. 

Również badacz z Lipska – Hans-Christian Trepe na problem kresów w twór-
czości Kuśniewicza patrzy z szerszej, ponadpolskiej perspektywy42. W pracy: Od 
kresów wschodnich do kresów zachodnich. O narracyjnej tożsamości mitu kreso-
wego w polskiej literaturze na obczyźnie przedstawiony został związek kresów 
polskich z ideami europejskimi. Badacz przywołuje sądy Stanisława Vincenza 
o syntezie uniwersalizmu i regionalizmu, których echa można dostrzec także 
w pisarstwie Kuśniewicza. 

Natomiast Alois Woldan w swoim spojrzeniu na twórczość Andrzeja Kuśnie-
wicza obiera za punkt wyjścia popularną w ostatnich latach teorię „miejsc pamię-
ci”, rozwiniętą przez Pierre’a Norę43. Podstawowe znaczenie dla badacza ma 
rozróżnienie między pamięcią a historią. Pierwsza oznacza żywe odniesienie do 
przeszłości, osobiste zderzenie z nią i jest przeciwieństwem historii jako kon-
strukcji bardziej ogólnej, uniwersalnej. Powieści Kuśniewicza badacz umieszcza 
w punkcie przecięcia: są one tworami pamięci wspominającej, ale odnoszą się do 
historii, którą znamy niezależnie od nich, są świadectwem indywidualnego ze-
tknięcia z historią. W podsumowaniu Alois Woldan stwierdza: 

Miejsca pamięci w twórczości Kuśniewicza podlegają opisanej przez Pierre’a Norę dialek-
tyce pamięci i historii; nie są one jednak zasadniczo ahistoryczne. Wspomnienia zawsze 
przyczyniają się do tego, co czytelnik zna (albo czego nie zna) z historiografii i są jej podpo-
rządkowane. Pamięć nie może znieść historii, może ona jednak dopełnić wiedzę abstrakcyjną 
konkretnym przykładem, i dlatego posiada wartość heurystyczną. I tak piętnaście lat po 
śmierci Andrzeja Kuśniewicza odkrywa się w jego powieściach nowe wartości, nawet jeżeli 
książki jego trudno znaleźć – obecnie – na półkach księgarskich44. 

Także inni badacze odnajdują w utworach Kuśniewicza bardzo współczesne 
i uniwersalne problemy – na przykład Dorota Wojda pisze o różnych odmianach 
   

41 A. Sproede, Andrzej Kuśniewicz: Kresy innych. Esej, przeł. J. Krzysztoforska-Doschek, w: Mię-
dzy Galicją, Wiedniem i Europą…, s. 133–147. 

42 H-Ch. Trepte, Od kresów wschodnich do kresów zachodnich. O narracyjnej tożsamości mitu kre-
sowego w polskiej literaturze na obczyźnie, przeł. J. Krzysztoforska-Doschek, w: Między Galicją, 
Wiedniem i Europą…, s. 149–167. 

43 A. Woldan, Od monologu wspomnienia do miejsc pamięci – „Mieszaniny obyczajowe” Andrzeja 
Kuśniewicza, przeł. J. Krzysztoforska-Doschek, w: Między Galicją, Wiedniem i Europą…, s. 227–243. 

44 Tamże, s. 243. 
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wiktymizacji w pisarstwie Kuśniewicza, Mieczysław Dąbrowski o fantazmatyce 
tego pisarza i uwikłaniach w dyskursy kolonialne, Piotr Biłoś o „pokusie solipsy-
zmu wobec historii i ucieczce od Innego”, István Fried o dychotomiach sytuacji 
granicznych. Narzędzia z repertuaru feministycznej krytyki literackiej do analizy 
utworów Kuśniewicza wykorzystuje Marta Patrycja Podolczak z Pasawy, pisząc 
o wizerunku kobiet w wybranych powieściach. Nowe odczytania poezji Kuśnie-
wicza proponują Roman Mnich i Elżbieta Katarzyna Dzikowska. 

Często w tomie są przywoływane analogie, które pozwalają zestawiać pisar-
stwo Kuśniewicza z twórczością Roberta Musila, Josepha Rotha, Tomasza Man-
na, Milana Kundery i innych twórców europejskich. Większość badaczy podkre-
śla aktualność i europejskość pisarstwa Kuśniewicza. 

Tom Między Galicją, Wiedniem i Europą to nie tylko nowy impuls, ale także 
propozycja powrotu do tekstów, usłyszenia w nich nie tylko polskich tradycji, 
zachęta do szerszego spojrzenia odsłaniającego uniwersalność i doniosłość 
problematyki antropologicznej w utworach tego pisarza. Wyjątkowość pisar-
stwa Kuśniewicza polega (między innymi) na połączeniu wyraźnego zakorze-
nienia w rodzinnej prowincji (małej ojczyźnie) z otwarciem na idee ponadnaro-
dowe. Galicyjska wspólnota, w której tak bardzo jest zanurzona twórczość 
autora Stref, nie zamyka, ale wprost przeciwnie: staje się tu punktem wyjścia do 
Europy i w świat. Autorzy prac, zamieszczonych w tomie Między Galicją, 
Wiedniem i Europą, również często podkreślają dychotomie, ambiwalentny 
charakter pisarstwa Kuśniewicza. Ponownie nasuwa się na myśl obraz z wiersza 
Jerzego Górzańskiego, tak trafnie ujmujący oblicza światowości pisarstwa Ku-
śniewicza. Pisarz, „jadąc w bugatti po mrocznym niebie Europy”, łączy w swo-
ich utworach lekkość, „elegancję opisu”, swobodę w przemieszczaniu się 
w przestrzeni i czasie (pomiędzy różnymi doświadczeniami, obszarami kultu-
rowymi i tradycjami), przekraczanie granic, pokonywanie barier z eksploracją 
mrocznych spraw, momentów załamania, kryzysu jednostki i kultury, próbuje 
dotrzeć do sedna człowieczeństwa w czasach „przewartościowania wartości”, 
w cierpieniu, ale także w doświadczeniu odrazy do samego siebie i świadomo-
ści własnej małości. 

 
 „ D R I V I N G  I N  B U G A T T I  O N  T H E  D A R K  S K Y  O F  E U R O P E ”  –   

V I S A G E S  O F  U N I V E R S A L I T Y  I N  A N D R Z E J  K U Ś N I E W I C Z ’ S  A U T H O R S H I P  

Two evidences of reception of Andrzej Kuśniewicz’s output were presented in this work. The first one 
is a poem by Jerzy Górzański entiltled Bugatti Kuśniewicza in which a legend of the writer as Europe-
an, frequenter, man of the world was called back. The second is a volume Między Galicją, Wiedniem i 
Europą. Aspekty twórczości literackiej Andrzeja Kuśniewicza edited by Alois Woldan. The book was 
published in Vienna in the year 2008 and it is composed of texts delivered the author of Stan 
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nieważkości alone. Analyses of these evidences make it able to talk about paradoxical presence of 
Kuśniewicz’s output (who is not as popular as it used to be, but still is an important part of 20 th 
century literature). 

Prof. UŚ, dr hab. Elżbieta Dutka – pracuje w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w Instytucie 
Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, w Zakładzie Literatury Współczesnej. Zajmuje się 
przede wszystkim literaturą XX i XXI wieku, ale także przekładem intersemiotycznym i dydaktyką 
literatury. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianego problemu prze-
strzeni, miejsca, regionu (literatura kresowa, galicyjska, nurt „małych ojczyzn”, literatura związana ze 
Śląskiem). Jest autorką książek: Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza 
Paźniewskiego (Katowice 2000), „Mnożenie siebie”. O poezji Andrzeja Kuśniewicza (Katowice 
2007), Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza (Katowice 2008), a także 
artykułów poświęconych m.in. twórczości Julii Hartwig, Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk, Wiesła-
wa Kazaneckiego. Przygotowuje książkę zatytułowaną Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w litera-
turze polskiej przełomu wieków XX i XXI. 
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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  w  P o z n a n i u  
P o l s k a  

CÓŻ  P O  ŚW IĘT Y M  W  C Z A S I E  M A R N Y M ?  
ŚW IĘT Y  F R A N C I S Z E K  G I L B E R T A  K .  C H E S T E R T O N A   

I  J Ó Z E F A  W I T T L I N A  

 

W LATACH 20. UBIEGŁEGO WIEKU W LITERATURZE EUROPEJSKIEJ można zauważyć  
wyraźny wzrost zainteresowania biografią świętego Franciszka z Asyżu, 
w związku z przypadającą w 1926 roku siedemsetną rocznicą śmierci Poverella. 
Temat nie był, rzecz jasna, nowy, przeciwnie: święty Franciszek bywał często 
bohaterem literackim w dziełach powstałych na gruncie różnych języków naro-
dowych, większość pisarzy zatem – a przynajmniej ci wywodzący się z krajów 
o tradycji katolickiej, oddających cześć świętym – miała w rodzimym piśmien-
nictwie tematyczne i formalne wzorce ujęć tej postaci i jej filozofii. W takiej 
sytuacji znajdował się Józef Wittlin, kiedy rozpoczynał pracę nad nigdy nieukoń-
czoną powieścią o świętym. Teksty, które miały złożyć się na książkę, publiko-
wał Wittlin w czasopismach w latach 1927–1932. Ich swoistym uzupełnieniem są 
eseje pomyślane jako rodzaj korespondencji z włoskiej podróży i w tym charakte-
rze także umieszczane w prasie. 

Początek XX wieku w literaturze polskiej przyniósł liczne dzieła odnoszące się 
do postaci świętego1. W 1910 roku we Lwowie, rodzinnym mieście Wittlina, 
ukazał się Staffowski przekład Kwiatków świętego Franciszka. Już w bezpośred-
nim związku z franciszkańską rocznicą, w roku 1927, ukazało się polskie wyda-
nie Życia św. Franciszka z Asyżu Paula Sabatiera w przekładzie Pawła Hulki-
-Laskowskiego i Pielgrzymek franciszkańskich Johannesa Joergensena w przekładzie 
   

1 Dokładne zreferowanie młodopolskich przetworzeń postaci świętego Franciszka znacznie prze-
kracza ramy niniejszego artykułu. Zagadnienie obecności osoby świętego w literaturze polskiej na 
przełomie XIX i XX wieku oraz w pierwszych dziesięcioleciach minionego stulecia omawia dość 
szczegółowo i systematycznie Franciszek Bielak. Zob. tenże, Motywy franciszkańskie w literaturze 
polskiej, w: F. Bielak, J. Dąbrowski, R. Dyboski i in., Święty Franciszek z Assyżu. Studia i szkice, 
Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1928, s. 84–98. Zob. także: M. Podraza-Kwiatkowska, 
Literatura Młodej Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 91–99. 
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Teodory Manteuffel. W tym samym roku w Warszawie wydana została książka 
zbiorowa Ojcu serafickiemu w hołdzie, natomiast rok później w Krakowie – tom 
esejów różnych autorów pt. Święty Franciszek z Assyżu2. 

Nurtem zainteresowania postacią św. Franciszka, który wymaga odrębnego po-
traktowania, jest recepcja i interpretacja tej postaci, zaproponowana przez arty-
stów związanych z grupą artystyczną Bunt i czasopismem „Zdrój” (ten nurt jest 
zresztą „osobny” także w oczach współczesnych: nie notuje go przywoływany 
artykuł Bielaka dotyczący obecności św. Franciszka w ówczesnej literaturze 
polskiej). Istnieją po temu ważne przesłanki. Po pierwsze, zainteresowanie świę-
tym w kręgu poznańskiego ekspresjonizmu niewiele ma wspólnego z raczej po-
godnym, akcentującym pacyfizm i miłość natury franciszkanizmem o prowenien-
cji młodopolskiej. Wystarczy wspomnieć, że Jerzy Hulewicz w tekście ogłoszo-
nym w kwietniu 1918 roku na łamach „Zdroju” nazywa Franciszka „Świętym 
Buntownikiem”, czyniąc go ważnym patronem nowej – ekspresjonistycznej – 
sztuki3. Po drugie, Józef Wittlin był ze środowiskiem grupy Zdrój istotnie zwią-
zany: nakładem poznańskiej oficyny ukazało się pierwsze wydanie Hymnów 
(1920), artysta drukował swoje utwory w Hulewiczowskim czasopiśmie. Kon-
tekst poznańskiego ekspresjonizmu, w tym miejscu jedynie sygnalizowany, wy-
daje się istotny dla rozpoznania rodowodu pewnych cech Wittlinowskiego Świę-
tego Franciszka i będzie wykorzystywany w proponowanej tutaj analizie utworu. 

Jak jednak wspominałam, w perspektywie europejskiej temat życia świętego 
z Asyżu w okresie zbliżonym do franciszkańskiej rocznicy dodatkowo zyskał na 
popularności4. Wittlin wiedział o tym doskonale, zabierając się do pisania swojej 
książki. W 1927 roku pisał: 
   

2 Niewymienione tutaj, ukazujące się licznie w polskiej prasie w pierwszych dwudziestu latach zeszłego 
wieku artykuły naukowe i popularnonaukowe, dotyczące postaci oraz spuścizny świętego Franciszka odno-
towuje Adam Bednarek w książce Franciszek z Asyżu wśród humanistów (z dziejów recepcji postaci w XIX 
i XX wieku), Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo Bernardynów „Calvarianum”, 1986. 

3 Zob. J. Hulewicz, Do Świętego Buntownika (frag.), w: Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego eks-
presjonizmu, wybór i wstęp J. Ratajczak, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1987, s. 51–53 (całość 
w: „Zdroju” z kwietnia 1918 r.). 

4 Zdając sprawę z obecności postaci św. Franciszka we współczesnej literaturze francuskiej, Mie-
czysław Brahmer (w szkicu pochodzącym z 1928 roku) omawia najpierw genezę obecności tego 
bohatera we francuskim piśmiennictwie (przywołuje m.in. eseistykę E. Renana i antologię poetycką 
F. Ozanma Les poètes franciscains z 1852 r.), następnie zaś wskazuje na poświęcone św. Franciszko-
wi utwory powstałe około połowy lat 20. zeszłego stulecia: dramaty H. Ghéona i H. Brocheta (oba 
z 1926), powieść E. Baumanna (1924), szkice prozatorskie L. Gilleta i E. Schneidera (1926) oraz 
książkę o charakterze naukowym M. Beaufrelona (1925). Zob. M. Brahmer, Święty Franciszek 
z Assyżu we współczesnej literaturze francuskiej, w: F. Bielak, J. Dąbrowski, R. Dyboski i in., Święty 
Franciszek z Assyżu…, s. 101–115). Także w literaturze włoskiej pojawiły się w tym czasie liczne 
realizacje franciszkańskich motywów i nawiązania do postaci Poverella, nie zawsze zresztą apologe-
tyczne; należą do nich utwory G. D’Annunzia, A. Fogazzara, G. Pascoliego i J. Papiniego; zob. 
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W ostatnich dwu latach nawiedziła rynki księgarskie zachodniej Europy istna powódź 
książek o świętym Franciszku. W odmętach wody, ujętej w mniej lub więcej ciekawe tamy 
stylu, postać Biedaczyny niezawodnie by utonęła, gdyby kilka wybitnych umysłów nie pod-
jęło doraźnej, lecz skutecznej akcji ratowniczej. Pośród zalewu historycznych przyczynków 
i katolickich apoteoz z trudem unoszą się na powierzchni śmiałe szalupy pisarzy samodziel-
nych, którym udało się (niekiedy za pomocą sztucznego oddychania) przywrócić świętego 
topielca do życia (ŚFC, s. 446)5. 

Na szczęście, pisze Wittlin, powstały w najnowszej literaturze europejskiej 
również takie dzieła o świętym z Asyżu, których wartość nie pozostawia wątpli-
wości: „Do najciekawszych prac, podjętych samodzielnie w celu ożywienia wiel-
kiego apostoła ubóstwa z XIII wieku, należy studium Chestertona” (ŚFC, s. 446). 

Jaką drogą dotarł Wittlin do książki Gilberta K. Chestertona, nie sposób ustalić. 
Niewykluczone, że zainteresował się angielskim pisarzem zaproszony do współ-
tworzenia poświęconego Chestertonowi numeru „Wiadomości Literackich”6, 
w którym cytowana recenzja była publikowana po raz pierwszy. Równie dobrze 
jednak mógł samodzielnie zapoznać się z autorem, który zyskał sobie w Polsce 
lat 20. niezwykłą popularność. Efektem tej ostatniej było przyjęcie przez Chester-
tona zaproszenia polskiego PEN Clubu i wizyta pisarza w Polsce w 1927 roku – 
w kwietniu i maju odwiedził pisarz Warszawę, Poznań, Kraków, Lwów i Wilno7. 

Chesterton darzony był wielką atencją przez ówczesną publiczność literacką, 
która miała we wdzięcznej pamięci jego publicystyczne wystąpienia, wspierające 
polskie dążenia niepodległościowe i polską rację stanu8, wydaje się, że ten „poli-
   
S. Wędkiewicz, Ideały franciszkańskie a kryzys tzw. kultury zachodniej, w: F. Bielak, J. Dąbrowski, 
R. Dyboski i in., Święty Franciszek z Assyżu…, s. 239. 

5 J. Wittlin, „Święty Franciszek” Chestertona, w: Orfeusz w piekle XX wieku, Kraków: Wydawnic-
two Literackie, 2000 (pierwodruk: „Wiadomości Literackie” 1927, nr 18; kolejne cytaty podaję za 
tym wydaniem, oznaczając je skrótem ŚFC i podając numer strony). Pisząc cytowane przeze mnie 
słowa, Wittlin raczej nie był specjalnie złośliwy; współczesna opinia S. Wędkiewicza potwierdza jego 
rozeznanie sytuacji: „Kogóż tam nie ma wśród tłumów szczerze czy obłudnie modlących się przed 
ołtarzem świętego Franciszka: katolicy i protestanci, ateiści i mistycy, poeci i malarze, społecznicy 
i samotnicy, strojne kobiety i wyrafinowani esteci… Cała ta ciżba uczciwych albo fałszem podszytych 
„tercjarzy” chwali na swój sposób ascetę z Asyżu, podsuwa mu własne myśli, dowolnie zmienia sens 
jego działań (…). Głęboka treść ideałów franciszkańskich uległa spłyceniu i zbanalizowaniu”. 
S. Wędkiewicz, Ideały franciszkańskie a kryzys tzw. kultury zachodniej…, s. 220.  

6 Był to wspomniany już numer 18 z roku 1927. W zeszycie tym, prócz Wittlina, teksty o Chestertonie 
publikowali: Roman Dyboski (Czem jest Chesterton?), Andrzej Tretiak („Magia” Chestertona), Roman 
Zrębowicz (Mistrz różowej ortodoksji) i Aleksander Wat (Uwagi o Chestertonie). Poza utrzymaną w rze-
czowym tonie analizą Wata, prowadzącą do raczej krytycznych wniosków, pozostałe wymienione teksty są 
jednoznacznie pochwalne, niekiedy wręcz apologetyczne względem angielskiego pisarza. Jest to wymowne 
świadectwo sympatii, jaką Chesterton cieszył się w Polsce, zresztą nie odosobnionej.  

7 Zob. J. Rydzewska, Obrońca wiary. Rzecz o Gilbercie Chestertonie, Ząbki: Apostolicum, 2004, 
s. 118–123. 

8 Tamże, s. 118–119. 
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tyczny” wymiar jego twórczości publicystycznej był jednym z koronnych, choć 
rzadziej nazywanym wprost, argumentem w dyskusji o dziele autora Napoleona 
z Notting Hill. Jednocześnie jego twórczość doczekała się w Polsce całkiem 
znacznej liczby przekładów9 oraz wielu, z reguły zresztą niezwykle życzliwych, 
komentatorów10. Chesterton bywał cytowany w dyskusjach naukowych na pra-
wach ogólne uznanego autorytetu jako dobitny głos chrześcijańskiego (katolickie-
go) polemisty11. O niebywałej popularności Chestertona wśród polskich intelektua-
listów dwudziestolecia, o kojarzeniu go – bardzo jednoznacznym i zdecydowanym 
– z wartościami chrześcijańskimi oraz z osobą świętego Franciszka, świadczy fakt, 
że Chesterton zaproszony został do napisania wstępu do wspomnianego zbioru 
artykułów Święty Franciszek z Assyżu wydanego w Krakowie w 1928 roku12. 

Wittlin znał książkę Chestertona z francuskiego tłumaczenia (oryginał ukazał 
się w 1923 roku). Trudno powiedzieć, czy znał inne książki tego autora (ani wy-
dana korespondencja poety, ani jego eseje nie potwierdzają takiej znajomości, co 
jednak nie jest jeszcze dowodem na rzecz tezy przeciwnej); jeśli sięgnął tylko do 
tej, to zapewne w wyniku poszukiwania własnego sposobu pisania o świętym, 
kiedy po wizycie w Asyżu jesienią 1925 roku zajął się interesującym go tematem. 
Pierwszymi literackimi efektami tej wizyty dzielił się Wittlin z czytelnikami 
„Wiadomości Literackich”: w numerze drugim z 1926 roku zamieszczono kore-
spondencję Wittlina Żywy Assyż oraz wiersz Skrucha w Assyżu. 

Jeśli tak właśnie było, jeśli Wittlin poszukiwał u licznych europejskich autorów 
inspirujących sposobów uprawiania hagiografii, nie historyczno-przyczynkowych 
ani katolicko-apologetycznych, to odkrycie Chestertona musiało budzić uczucia 
   

9 W swej monografii twórczości Chestertona Wacław Borowy podaje spis polskich przekładów 
książek tego autora powstałych i wydanych przed rokiem 1929, są to: Delegat anarchistów (tytuł 
pierwszego polskiego przekładu Człowieka, który był Czwartkiem) przeł. W. Rzymowski, Warszawa: 
F. Hoesick, 1914; Napoleon z Notting Hill, przeł. J. Popławska-Łaszczowa, Warszawa: E. Wende 
i Spółka, 1925; Kula i krzyż, przeł. O. Stella, Poznań: Wielkopolska Księgarnia Nakładowa K. Rze-
peckiego, 1927; Obrona niedorzeczności, pokory, romansu brukowego i innych rzeczy wzgardzonych, przeł. 
S. Barszczyński, Warszawa: Rój, 1929. Zob. W. Borowy: Gilbert Keith Chesterton, Kraków: Krakowska 
Spółka Wydawnicza, 1929, s. 315. Trzeba pamiętać, że polscy czytelnicy znali Chestertona (jak miało to 
miejsce także w przypadku Wittlina) również z licznych przekładów niemieckich i francuskich.  

10 Pierwszą monografią Chestertona napisaną po polsku była książka A. Patkowskiego Apostoł nie-
rozsądku, Kraków: [nakład autora], 1916. W latach 20. ukazało się w polskiej prasie wiele artykułów 
na temat twórczości autora Napoleona z Notting Hill, m.in. w „Kurierze Poznańskim” (seria artykułów 
z lata 1926 r.), wspomniany numer „Wiadomości Literackich” i – w 1929 roku – monografia Borowego. 
W cytowanej książce Święty Franciszek z Assyżu… znajduje się niezwykle entuzjastyczna recenzja 
Świętego Franciszka z Asyżu Chestertona autorstwa R. Dyboskiego (tamże, s. 195–201).  

11 Zob. np. K. Michalski, Myśl franciszkańska i jej wpływ na Dantego, w: Święty Franciszek z Assy-
żu…, s. 7.  

12 G.K. Chesterton, Święty Franciszek a chwila obecna, w: Święty Franciszek z Assyżu…, [przekład 
anonimowy], s. V–XIV. 
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radosne, choć na dłuższą metę ambiwalentne. Z jednej strony stanowiło krzepiący 
dowód na to, że pisanie o świętych w sekularyzującym się błyskawicznie świecie 
nie jest działalnością skazaną na syndrom oblężonej twierdzy. Opisując postawę 
twórczą Chestertona, Wittlin zauważa, że poszukiwał on sposobów „nowocze-
snego ujęcia zjawiska, któremu na imię było: święty Franciszek”: 

[Chesterton] pragnie… oderwać świętego Franciszka od podłoża wieków średnich, wyodręb-
nić świat jego idei, a także przenieść ten świat na grunt współczesności. Dlatego stara się 
(…) pogodzić irracjonalizm świętego Franciszka z racjonalizmem, ba, niekiedy nawet 
z współczesnym sceptycyzmem (ŚFC, s. 447). 

Wittlin dostrzega w takim działaniu słuszną strategię, jakim jest sukces misjo-
narski autora, pisze, że „ta droga najlepiej prowadzi do celu”. Jednocześnie 
w uwagach Wittlina (zwłaszcza, jeśli czytać je równolegle z entuzjastycznymi 
recenzjami innych publicystów „Wiadomości Literackich” lub – także jedno-
znacznie pochlebnym – komentarzem autorstwa Dyboskiego), pobrzmiewają tony 
przynajmniej wątpliwości, jeśli nie niechęci. Puenta recenzji wydaje się raczej 
zaproszeniem do dyskusji niż gładkim podsumowaniem: 

W rezultacie Chesterton stara się podnieść świętego Franciszka do poziomu poematu, naj-
wdzięczniejszego poematu wieków średnich, oraz do godności poety, który ten poemat stwo-
rzył za dotknięciem łaski Bożej. Chesterton gra na tzw. uczuciach estetycznych, usiłując 
przemycić wartości religijne (ŚFC, s. 448). 

Czy literatura może służyć „przemycaniu” wartości religijnych i czy ewangeli-
zacja współczesnego człowieka istotnie powinna odbywać się za pośrednictwem 
rozważań estetycznych? W swojej recenzji te pytania pozostawia Wittlin bez 
odpowiedzi. Można wszelako odnieść wrażenie, że te właśnie problemy usiłował 
rozstrzygnąć, zabierając się do pisania swojej własnej powieści o Poverellu. 
W tym sensie książka Chestertona była dla Wittlina, jak się zdaje, tyleż znakiem 
nadziei, ile przestrogą. 

Jeśli poddać książki Chestertona i Wittlina porównawczej lekturze, odkryje się 
natychmiast kilka zbieżnych wątków. Wspólny i rzutujący na całość proponowa-
nych ujęć jest punkt wyjścia, jakim jest niezwykle krytyczna diagnoza kultury 
współczesnej. O wadze tego stanowiska dla piszących świadczy fakt, że obaj 
prezentują swoje zdanie na temat współczesności już w początkowych partiach 
tekstu – Chesterton w rozdziale pierwszym, Wittlin w przedmowie – i że wątek 
porównania średniowiecza i współczesności powraca w ich tekstach nieustannie. 
Kultura współczesna jawi się obu autorom jako istotnie „czas marny”: pozbawio-
ny duchowego wymiaru, skazujący człowieka na egzystencjalną niepewność, 
pozwalający jednostkom na samozatratę, także czas krzyczących do nieba nie-
sprawiedliwości społecznych. 
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Chesterton piętnuje szczególny pośpiech, cechujący współczesność, nadający 
jej charakter „wieku gorączkowego dziennikarstwa” (CŚF, s. 92)13, owocujący 
uproszczonym i schematycznym oglądem zjawisk niemieszczących się w najbliż-
szym człowiekowi horyzoncie doświadczeń. W tej cesze umysłu współczesnego 
upatruje zresztą źródła wielu trudności w zrozumieniu postaci Franciszka przez 
ludzi XX wieku. Innym umysłowym niedołęstwem współczesnych jest, zdaniem 
Chestertona, porażająca niespójność aksjologiczna, wynikająca z odrzucenia 
stabilnych i jednoznacznych podstaw światopoglądowych. W efekcie przeciętny 
człowiek współczesny, na skutek nasiąknięcia „dziennikarskim” oglądem świata 

przedstawia zupełną tabula rasa w sprawie filozofii tolerancji, toteż przeciętny agnostyk lat 
ostatnich nie ma rzeczywiście pojęcia o tym, co sam rozumie przez wolność i równość reli-
gijną. Przyjmuje on własną moralność za oczywistą i chce narzucać ją innym (…). Jest 
okropnie zgorszony, słysząc, że kto inny, muzułmanin albo chrześcijanin, uważa swoją mo-
ralność za oczywistą i pragnie narzucać ją innym (…). Wreszcie cały ten nielogiczny splot, 
w którym nieświadomość spotyka się z nieznajomością rzeczy, określa jako liberalizm wła-
snego umysłu (CŚF, s. 160). 

Angielski pisarz kilkakrotnie porusza też zagadnienia stosunków ekonomicznych 
średniowiecza i współczesnego świata, i konkluduje: „Pod względem ekonomicz-
nym byli [ludzie średniowiecza] znacznie równiejsi, rządzili się znacznie sprawie-
dliwiej w swym środowisku ekonomicznym niż ludzie współcześni, którzy szarpią 
się szaleńczo między śmiercią głodową a wyzyskiem kapitalizmu” (CŚF, s 93). 

Równie krytyczne uwagi na temat współczesności wychodzą spod pióra Wittli-
na. W przedmowie do Świętego Franciszka z Asyżu pisał: „Strach i obłęd ogarnia 
oczy, wlepione w dzień dzisiejszy. Wracają za swego posterunku zropiałe, za-
puchnięte, zniszczone działaniem łzawiących gazów rzeczywistości”14 (WŚF, 
s. 6). Na przerażający obraz współczesności składa się przede wszystkim bez-
względny materializm, redukujący człowieka przez wpisanie go w opozycję 
„opłacalnego” i „nieopłacalnego”: „Zębami wyrywamy sobie z ust słowa pogardy 
wraz z chlebem powszednim, zostawiając starym, bezzębnym babkom słowa, 
których nie można spieniężyć. Ale nawet i te słowa sprzedają babki na progach 
kościołów za grosik jałmużny. Słowo: Bóg na przykład” (WŚF, s. 6). W rezulta-
cie Bóg stał się „jedynie rekwizytem”, wyeliminowanym z kultury konkretnej, 
służącej pożytkowi materialnemu. Pozbawiona zaś podstaw aksjologicznych 
i etycznych, „Umysłowość współczesna coraz bardziej skłania się ku typowi 
prokuratora” (WŚF, s. 7). Z tego punktu widzenia rzeczywistość średniowiecza 
   

13 G.K. Chesterton, Święty Franciszek z Asyżu, przeł. A. Chojecki, wstęp: P. Mroczkowski, War-
szawa: Pax, 1999. Cytaty pochodzące z tego wydania będą oznaczone skrótem CŚF i odpowiednim 
numerem strony. 

14 J. Wittlin, Święty Franciszek z Asyżu, posł. P. Kądziela, Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 1997. 
Wszystkie cytaty pochodzące z tego wydania oznaczam skrótem WŚF i odpowiednim numerem strony. 
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jest obiektem zazdrości: „Zazdroszczę Wiekom Średnim, że miały takiego boha-
tera” (WŚF, s. 5). 

Wyraźnie widać, że choć Chesterton swą krytykę koncentruje raczej na wadach 
współczesnego umysłu i opiera swój wywód na przesłankach intelektualnych, Wit-
tlin natomiast odwołuje, argumentuje, sięgając po przykłady wzbudzające emocje 
i uczucia, jednak pesymistyczna diagnoza współczesności, do której zmierzają, jest 
analogiczna. W tym kontekście nieoczywista jest wyciągana przez obu pisarzy 
konkluzja, że św. Franciszek jest postacią z jakiegoś powodu dla „współczesności” 
wyjątkowo istotną. Rodzi się pytanie, jak rozumieją oni tę przypisywaną świętemu 
cechę. Pomiędzy, z jednej strony, traktowaniem Franciszka jako dziecka swojej 
epoki i dostrzeganiem sprzeczności między średniowieczem a czasami współcze-
snymi (w czym obaj autorzy są zgodni), a z drugiej – podnoszeniem wagi tej posta-
ci dla „współczesności”, nie sposób nie zauważyć sprzeczności. Na pierwszy rzut 
oka może zatem powstać wrażenie, że sformułowania dotyczące „współczesności” 
Franciszka są wyłącznie retoryczną obroną przez zarzutami czytającej publiczności, 
których obaj piszący są dobrze świadomi, a które wprost formułuje Wittlin: „Co nas 
obchodzi święty sprzed siedmiu wieków?” (WŚF, s. 5) 

W przypadku Chestertona teza o „współczesności” Franciszka ma istotnie cha-
rakter retoryczny. Służy jako mocna podstawa dla podjętej misji ewangelizacyj-
nej. Franciszek jest o tyle „współczesny”, o ile jego postawa podpowiada rozwią-
zanie wielu problemów nurtujących dzisiejsze społeczeństwo, o ile on sam może 
stać się drogowskazem dla zagubionych ludzi dwudziestowiecznych. Jego czyny 
i charakter stanowią wyzwanie dla współczesnej umysłowości, niezdolnej do 
wykroczenia poza własne nawyki i normy (np. Franciszkowa pogoń za ubóstwem 
jest dla współczesnego umysłu, goniącego za przyjemnością, czymś niepojętym – 
CŚF, s. 113, podobnie jak istota związku św. Franciszka i św. Klary – CŚF, 
s. 144–145); natomiast sam Franciszek jest „wyzwaniem rzuconym współcze-
snemu światu” (CŚF, s. 74). Zarazem, jak utrzymuje Chesterton, zrozumienie tej 
postaci nie wymaga wiary ani religijnej umysłowości, jedynie nieco dobrej woli. 
Jego zamierzonym adresatem jest każdy, kto w zrozumieniu postaci Franciszka 
„znajduje pewną współczesną trudność” (CŚF, s. 43–44) i kto przed tą trudnością 
nie zechce przedwcześnie skapitulować. Ku takiemu odbiorcy Chesterton czyni 
wyraźny ukłon. Mając na uwadze swój misjonarski cel, pisarz nie waha się z iście 
jezuicką zręcznością opisywać świętego Franciszka kategoriami, którymi posłu-
gują się współcześni15. 

Zupełnie inaczej tezę o „współczesności” postaci świętego Franciszka uzasad-
nia Wittlin. Cytowane wyżej tezy o odmienności świata średniowiecznego i cywi-
   

15 Ten sposób pisania bywał zresztą komentowany wprost jako propaganda – por. I. Boyd, The 
Novels of Gilbert Keith Chesterton. A Study in Art and Propaganda, London: Paul Elek Publishers, 
1975, s. 1. 
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lizacji początków XX stulecia są bowiem równoważone w jego wywodzie przez 
twierdzenia o niezmiennym, wynikającym z ponadczasowych cech natury ludz-
kiej, charakterze ludzkiego świata. Rzeczywistość dzisiejsza jest taka sama, jaka 
była zawsze – jednako pełna nędzy i cierpienia: 

Nie jest to książka o bohaterze, który minął. Bo czy przeszła już do legendy nędza? Czy 
już zjadaczom chleba skrzydła aniołów wyrosły? Jeszcze dzieci nie pytają rodziców: „co to 
był głód?”, a rodzice nie szukają w Larousse’ach pod literą Z, umarłego słowa: zabijać. Tzw. 
kawałek chleba jeszcze ciągle jest przedmiotem i symbolem walki klas. Wszystkie komunały 
ludzkiego cierpienia nie przestały być aktualne od czasów Świętego Franciszka. Aktualny 
jest jeszcze ból, krzywda, niezasłużone życie i niezasłużona śmierć (WŚF, s. 6) 

Zachowując podobny, krytyczny wobec współczesności punkt wyjścia, Chester-
ton i Wittlin wyciągają różne wnioski i przyjmują odmienne strategie pisarskiego 
(i retorycznego) działania. Szybko też wkraczają na takie ścieżki rozumowania, 
których nie da się ze sobą pogodzić. Chesterton w swojej jezuickiej metodzie 
stawia tezę, która do obiegowego obrazu wieków średnich przystaje z trudem. 
Średniowiecze jest dla niego „rozumowe” czy lepiej – rozumne, znacznie bar-
dziej od współczesności, hołdującej quasi-logicznym formułom: 

Zdrowy rozsądek był powszechniejszy w wiekach średnich niż w naszym wieku gorącz-
kowego dziennikarstwa (…). Wiek trzynasty był z pewnością okresem postępowym w dzie-
jach ludzkości. Ale właśnie dlatego można go słusznie nazwać postępowym, że jego postęp 
był bardzo zgodny z ładem (CŚF, s. 92–93). 

Taka teza opiera się na właściwym angielskiemu autorowi pojmowaniu „rozu-
mu”. Przemysław Mroczkowski zauważa, że w Chestertonowskim ujęciu rozum 
jest pierwszą, podstawową siłą ludzkiej aktywności, pozwalającą człowiekowi 
radzić sobie w świecie; ma zatem zawsze wymiar praktyczny. Ponadto, posługi-
wanie się rozumem jest jedynym gwarantem zachowania przez człowieka praw-
dziwej wolności16. Ta definicja ma dość łatwo zauważalny związek z myślą śre-
dniowieczną, szczególnie św. Tomasza z Akwinu. W ten sposób, wspierając się 
na autorytetach średniowiecznych, Chesterton bierze tę epokę w obronę niejako 
z pozycji „wewnętrznych”. Tak definiując rozum, może Chesterton śmiało 
utrzymywać, że namiętności średniowiecza są „abstrakcyjne” (CŚF, s. 99). 
W rozumieniu Chestertona bowiem rozum nie przeczy uczuciom; przeciwnie, 
jako wynikający najgłębiej z ludzkiej natury, współpracuje z nimi. W efekcie 
zdrowy rozsądek tej epoki przewyższa ten właściwy współczesności (CŚF, s. 92). 

Trudno o bardziej znaczący przykład odmienności interpretacyjnej między ko-
mentowanymi dziełami. Jeśli chodzi o umysłowość Franciszka, Wittlin stawia 
   

16 P. Mroczkowski, The Medievalism of G.K. Chesterton. A Critical Enquiry, t. 1, Kraków: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1974, s. 32–33. 
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tezy wręcz przeciwne do opinii autora Magii. Jak pisze, Franciszek nie potrafił 
myśleć kategoriami abstrakcyjnymi: „Franciszek był naturą zmysłową. Wyobraź-
nia jego znajdowała oparcie tylko w sferze kształtów dotykalnych rękami lub 
oczyma. Do dłuższego obcowania z abstrakcjami nie była zdolna”17 (WŚF, s. 71). 
W innym miejscu zaś dobitnie stwierdza różnicę, jaką dostrzega w wartościowa-
niu serca i rozumu w wiekach średnich i współcześnie: 

Żyjemy w czasach, które używają innej nomenklatury niż Wieki Średnie. Postęp cywiliza-
cji zróżnicował typy bohaterów. (…) Herosy naszych czasów mają niekiedy tytuły profesor-
skie, zasiadają w akademiach, nazywają się Pasteur, Ehrlich, Skłodowska-Curie. Kultura bo-
wiem, którą się szczycimy, opiera się na geniuszach mózgu. Wieki Średnie opierały swą kul-
turę na geniuszach serca i poświęcenia (WŚF, s. 9)18. 

Innym punktem, w którym drogi myślenia Chestertona i Wittlina radykalnie się 
rozchodzą, są ich zapatrywania na zagadnienie wojny. W swej gloryfikacji śre-
dniowiecza Chesterton wskazuje na głęboką moralność tej epoki, odzwierciedla-
ną przez obyczaje godnego prowadzenia wojen (co znów, nota bene, odróżnia 
średniowiecze od haniebnych czynów współczesności): 

gdyby jedna z takich wojen średniowiecznych trwała rzeczywiście bez przerwy przez całe 
stulecia, to może liczba ludzi w niej zabitych zbliżyłaby się nieco do tej, jaką osiągają w cią-
gu jednego roku wielkie naukowe wojny prowadzone między wielkimi przemysłowymi pań-
stwami współczesnymi. Ale wówczas ograniczano się do wzywania obywateli rzeczpospoli-
tych średniowiecznych, aby umierali tylko za te rzeczy, z którymi ciągle żyli, za domy, 
w których mieszkali, za ołtarze, które czcili oraz za wodzów i przedstawicieli, których znali; 
a nie ukazywano im szerszych ideałów wzywających do umierania za ostatnie pogłoski roz-
siewane przez anonimowe dzienniki o odległych koloniach (CŚF, s. 75). 

Z takim spojrzeniem, piętnującym jednoznacznie zbrojne konflikty dwudzie-
stowieczne, lecz biorącym tym samym, jak się zdaje, w obronę wojny wieków 
   

17 Wydaje się zresztą, że w swojej interpretacji, akcentującej „uczucie” świętego Franciszka, Wit-
tlin podąża tropem wyznaczonym przez tradycję polskich odczytań tej postaci, przynajmniej w dwóch 
poprzedzających dziesięcioleciach. Edward Porębowicz we wspominanej już książce Święty Franci-
szek z Asyżu, pisze: „Rdzeniem idei św. Franciszka było uczucie: w jego wierze, w jego kazaniu, 
w jego pojmowaniu natury, w jego etyce uczucie jest dźwignią, jest ostatnią instancją. Natura pogo-
dzona z religią dostarcza odtąd artyście nowych żywiołów”. E. Porębowicz: Święty Franciszek 
z Asyżu…, s. 120, cyt. za: A. Bednarek, Franciszek z Asyżu wśród humanistów…, s. 23. 

18 Fraza „geniusz serca” pojawia się w wydanej w 1910 r. książce T. Garbowskiego Święty Franci-
szek z Assyżu w świetle filozofii przyrodniczej. Zważywszy na to, w jaki sposób Garbowski określa 
sedno i sens działalności św. Franciszka, jego oddziałanie na Wittlina można uznać za całkiem praw-
dopodobne: „U Franciszka wielbić możemy genialnego odkrywcę całych światów, poprzednio prze-
czuwanych zaledwie intuicją ducha. Twórczą zasługą jego geniuszu było wydobycie na jaw z mrocz-
nej głębi niedopowiedzianych pragnień, idealnego węzła, trwałej wspólności czucia i wyobraźni (…). 
Świat znów napełnił się Bogiem, zrozumiałym dla każdego”. Cyt. za: A. Bednarek, Franciszek 
z Asyżu wśród humanistów…, s. 24. 
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średnich (z powodu ideałów, dla jakich je prowadzono czy też raczej dla relatyw-
nie [!] niskiej liczby ofiar), zderza się Wittlinowski pacyfizm. Autor Hymnów, 
pozostając w zgodzie z poglądami głoszonymi konsekwentnie od początków 
literackiej twórczości, dobitnie głosi, że każda wojna jest jednakowo okrutna, nie-
godziwa, demoralizująca człowieka. Zauważmy, że w tym miejscu Wittlin rezygnuje 
całkowicie z argumentów głoszonych w sposób dyskursywny, operując narracyjnym 
skrótem i czyniąc z opisywanej sceny rodzaj przejmującego exemplum: 

Przez chwilę stoją obie armie jak martwe, jak urzeczone. Aż po tamtej stronie odezwą się 
kotły. Zawarczą w powietrzu, jak przytłumione grzmoty, potem surmy zajęczą w powietrzu, 
jak czajki. Asyż odpowiada graniem. Potem ruszą ku sobie żelaza, blachy i konie. Włócznie 
się pochylą, miecze obnażą. 

Dwa wściekłe psy umbryjskie skoczyły sobie do gardła. 
Leje się pierwsza krew. Asyż zaciska zęby, zasłania się tarczą, ściele się trupami. 
Franciszek zaciska zęby, kłuje włócznią na oślep, zwala kogoś z siodła. Słońce stoi wyso-

ko: południe. Asyż zaczyna się chwiać, w piersiach mu tchu zabrakło, stawia już tylko opór. 
– Bóg z nami! – woła Asyż. 
– Bóg z nami! – woła Perugia. 
– Właściwie z kim jest Bóg? – myśli Franciszek. Odwraca głowę i szuka Boga oczyma. 

Ale widzi tylko ludzi, żywych i umarłych. Żywe i umarłe konie (WŚF, s. 51). 

W innym miejscu, gdy mowa jest o projektowanym, choć niedoprowadzonym 
do końca zamiarze Franciszka, pragnącego wziąć udział w obiecującej, wojennej 
wyprawie w szeregach wojsk papieskich, Wittlin tłumaczy chęć uczestnictwa 
w potyczkach pragnieniem sławy, „żądzą sławy, zaszczytów i złotych ostróg” 
(WŚF, s. 59). Przywołuje też cytat z Żywotu świętego Franciszka autorstwa Cela-
na, gdzie motywacje szlachciców udających się do Apulii celem zaciągnięcia się 
do armii Waltera z Brienny określone są jednoznacznie jako chęć zdobycia pie-
niędzy lub honorów. Wojna toczona w imię takich wartości, zdaniem Wittlina, 
nie różni się od konfliktów nowożytnych; przypisywanie zaś Bogu roli wsparcia 
którejś ze stron konfliktu jest uproszczeniem, jeśli nie bluźnierstwem. Usprawie-
dliwienie wojny nie jest możliwe ze względu na cierpienia, jakie wyrządza, 
a także z powodu moralnych zniszczeń, jakie sieje. Odkrywając te prawdy we 
własnym doświadczeniu, Franciszek Wittlina staje się figurą pacyfisty, dodajmy 
od razu – pacyfisty, który rozumie, że powszechny pokój możliwy będzie dopiero 
wówczas, gdy zmieni się „tragiczny stan ludzkiej moralności” i w związku z tym 
czyni wszystko, by upodobnić ludzi do aniołów19. 

Marginalna, rzucona właściwie mimochodem uwaga Chestertona o pacyfistach, 
jasno wyraża dystans wobec tego światopoglądu: „Wbrew temu, co sobie wyobrażają 
   

19 Spotyka się tu święty Franciszek z postulatami Wittlina, wyrażonymi w eseju Ze wspomnień by-
łego pacyfisty (w: tegoż, Orfeusz w piekle…, s. 83). Jest to kolejna przyczyna, dla której Wittlin może 
uważać Franciszka za współczesnego, bo trzynastowieczny święty odnalazł rozwiązanie istotnego 
problemu, będącego także problemem współczesnym. 
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pacyfiści i pedanci, nie ma naprawdę najmniejszej sprzeczności między miłowa-
niem ludzi a walczeniem z nimi, jeśli się walczy uczciwie i dla dobrej sprawy” 
(CŚF, s. 78). Wittlin, choć sam nazywał siebie już w 1929 roku „byłym pacyfi-
stą”, nie oceniał niegdyś bliskiej mu postawy w tak skrajny sposób, bo podsta-
wowy jej ideał, tzn. świat bez przemocy, mimo że utopijny, uważał wciąż za 
piękny. Świadczy o tym okoliczność, że ostatni z cytowanych fragment książki 
o świętym Franciszku, „Święty Franciszek na wojnie” ukazał się w „Tygodniku 
Ilustrowanym” w 1932 roku. Choć deklaratywnie Wittlin już trzy lata wcześniej 
„porzucił szeregi ciurów” (jak określał naiwnych pacyfistów20), absurd wojny 
nadal skłaniał go ku tej postawie, nawet jeżeli zmodyfikowanej i już nienaiwnej. 

Z dotychczasowych rozważań wynika, że obaj autorzy równie zacięcie walczą 
ze stereotypem średniowiecza jako wieków ciemnoty, zacofania i okrucieństwa, 
ale co innego proponują w zamian. Dla Chestertona średniowiecze jest rozumne, 
współczesność rozum utraciła. Ten pogląd sytuuje się na antypodach twierdzeń 
Wittlina, który chętnie mówi o „rozumie” władającym współczesnością. Chester-
ton uzasadnia swoją opinię zgodnie z przyjętą przez siebie definicją rozumu prak-
tycznego: na płaszczyźnie życiowej przydatności średniowiecznej myśli oraz 
owoców, jakie ona wydaje. Pisze: 

Świat średniowieczny daleko wyprzedził świat współczesny w rzeczach, co do których 
wszyscy ludzie są zgodni ze sobą, a takimi są: śmierć i światło oczywistości rozumu, 
i wspólna świadomość wiążąca społeczność w całość. Uogólnienia tej epoki były zdrowsze 
i rozsądniejsze niż dzisiejsze teorie; nikt by nie tolerował jakiegoś Schopenhauera gardzące-
go życiem albo Nietzschego żyjącego tylko dla pogardy (CŚF, s. 115–116). 

Formułuje zarzut wobec współczesności, iż ta zamiast sztuki życia proponuje 
jedynie sztuczność, gdy tymczasem św. Franciszek „zrobił z akcji życia sztukę” 
(CŚF, s. 122). Wittlin natomiast, jak świadczą o tym wcześniejsze cytaty, do-
strzega w średniowieczu prymat uczucia i takie właśnie argumenty przywołuje na 
obronę tej epoki przed pogardą współczesnych. 

Wynika z tego istotna konsekwencja dla odpowiedzi na tytułowe pytanie ni-
niejszego tekstu. Chesterton widzi w świętym Franciszku nauczyciela współcze-
sności o tyle, o ile może on przywrócić ludziom wiarę w moc zdrowego rozsąd-
ku, zdrowego rozumu. We wstępie do tomu esejów polskich autorów pt. Święty 
Franciszek z Assyżu pisał Chesterton o świętym jako „konserwatywnym” i „tra-
dycyjnym” reformatorze, którego działalność oparta jest na nadziei i rozumie, 
a nie na anarchistycznym, w istocie rozpaczliwym, geście (jak potępiane przez 
Chestertona wystąpienia bolszewików)21. Dlatego właśnie Franciszek-reformator 
może stanowić wzór dla współczesnej, błądzącej ludzkości – że jego postęp,    

20 Tamże, s. 91. 
21 G.K. Chesterton, Święty Franciszek a chwila obecna…, s. XIII–XIV. 
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podobnie jak czasy, w których żył, był „bardzo zgodny z ładem” (CŚF, s. 93), 
z wymaganiami zdrowego rozsądku. 

Wittlin również chciałby uczynić świętego Franciszka nauczycielem współcze-
sności, zasadniczej treści jego nauki upatrując jednak gdzie indziej. Chciałby, aby 
Poverello nauczył współczesność „serca i poświęcenia”, a także by był dla 
współczesności znakiem nieśmiałej nadziei, wiary w człowieka. Jak pisał 
w przedmowie: „W demaskowaniu marności współczesnego świata wielką 
wprawę osiągnęła współczesna literatura europejska, dzięki której ludzkość dowie-
działa się, że jest jednym ogromnym wieprzem, a nie kolekcją podobizn Stwórcy. 
Jednakże świadomość ta nie daje ludzkości zadowolenia” (WŚF, s. 8). Okaleczone 
ludzkie sumienie, zdane wyłącznie na własne siły, musi upaść; z tego upadku zdol-
ny jest dźwignąć ludzkość wyłącznie „litościwy, a dość silny” przechodzień. Takim 
bohaterem, zdolnym uratować przed obłędem przerażoną sobą ludzkość, był Chry-
stus, a w jedenaście wieków po nim – święty Franciszek. Wedle Wittlina Poverello 
może uratować obolałe serca i sumienia współczesności, wskazując, że świat (oraz 
zamieszkujący go ludzie) godzien jest raczej zachwytu niż pogardy. 

Najbardziej uderzające rozbieżności między komentowanymi metodami pisar-
skimi: „racjonalizującym” ujęciem Chestertona i Wittlinowskim ekspresjoni-
stycznym entuzjazmem dla emocji i uczucia, zaobserwować można tam, gdzie 
przedstawiany przez pisarzy moment biografii świętego polaryzuje i wyostrza te 
dwie postawy. Momentem takim są swoiście interpretowane mistyczne przeżycia 
i wizje ich bohatera. 

W książce Wittlina święty Franciszek pozostaje postacią tajemniczą. Przyczyny 
wielu podejmowanych przez niego decyzji, zmieniających jego los, nie zostają 
wyjaśnione; co więcej, Wittlinowski sposób pisania sprawia, że czytelnik rozu-
mie, iż ich wyjaśnienia próżno by oczekiwać: 

Kto mówi, że sen piękniejszy bywa od jawy? Kłamstwo! Na jawie Franciszek kładzie kol-
czugę. Na jawie bierze do ręki miecz, na jawie dosiada rumaka. Kute kopyta zastukały o ka-
mienie. Addio Assisi! (…) Pojechał za swoją sławą. Usiadała za nim okrakiem i gałęzią 
wawrzynu poganiała koński zad. 

Aliści nie zajechała daleko. Ledwo przybyli do Spoleto na pierwszy postój, już jej nie było 
na kulbace. Przepadła gdzieś w drodze. Szuka Franciszek swojej sławy, szuka wśród nocy, 
hubka oświeca bity trakt. Sławy nie ma. Franciszek kładzie się spać zły i wzburzony. We śnie 
słyszy głos: 

– Dokąd tak młody rycerzu? Dokąd tak skwapliwie? 
– Do Apulii, do chorągwi pana Waltera z Brienny. 
I słyszy: – A kto ci się wydaje godniejszy: sługa czy pan? 
– Pan! 
– Dlaczego więc zamiast panu słudze służyć pragniesz? 
– Mów, co mam uczynić! 
– Wracaj do domu (WŚF, s. 62). 
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Duchowe przeżycia człowieka pozostają tajemnicą, obszarem nieprzeniknio-
nym, choć najistotniejszym, i tę właśnie nieredukowalną tajemnicę chce Wittlin 
akcentować, kłaść swemu czytelnikowi przed oczy. W cytowanym fragmencie 
podkreśleniu owego niewyjaśnialnego momentu służy zarówno personifikacja 
sławy (ożywienie pojęcia abstrakcyjnego odsyła do sfery psychicznych przeżyć 
bohatera, czyni je pewną fizyczną realnością, zarazem jednak nie wyjaśniając ich 
funkcji jako motoru działań), jak i rekonstrukcja dialogu wprowadzonego bez 
jakichkolwiek słów komentarza. Pojawiający się w tym fragmencie, jak i w całej 
narracji praesens historicum pełni podobną funkcję: zdziwienia, zaskoczenia 
odbiorcy historią w gruncie rzeczy dobrze przecież znaną, jej nie tyle „opowie-
dzenie”, co unaocznienie i „przeżycie”. 

O tym samym zdarzeniu22 pisze Chesterton w ten sposób: 

Niedaleko w drodze napadła go znów choroba i obaliła. Wydaje się bardzo prawdopodobne, 
wobec ponoszącego go temperamentu, że dosiadł konia znacznie wcześniej, niż stan zdrowia mu 
na to pozwalał. A w ciemnościach tej drugiej i o wiele okropniejszej przerwy usłyszał glos mówią-
cy doń: „Omyliłeś się co do znaczenia twojej wizji. Wracaj do miasta” (CŚF, s. 81). 

Sugestia, że doznanie mistyczne było efektem przedwczesnego dźwignięcia się 
po chorobie, jest trudna do pojęcia w perspektywie Chestertonowskiej wiary 
w świętość Franciszka i boski wymiar jego życia. Wydaje się, że takiego rodzaju 
wyjaśnienie kieruje autor do swego współczesnego czytelnika, co do którego 
zakłada z góry, że ów jest człowiekiem małej wiary i potrzebny mu jest zdrowo-
rozsądkowy komentarz. Takiego komentarza nie odnajdziemy nigdzie w książce 
Wittlina. Paradoksem jest, że to właśnie Chesterton, ganiący współczesność za 
brak rozsądku, skłania się ku racjonalizującym objaśnieniom, jak gdyby po to, by 
przybliżyć swego bohatera czytelnikom; Wittlin natomiast, określający współcze-
sność jako epokę rozumu, dostrzega całą trudność przedstawienia świętego swo-
im współczesnym, ale z niego nie rezygnuje. 

Jeśli potraktować Witlinowską powieść o świętym Franciszku jako ciąg dalszy 
rozmowy z Chestertonem, rozpoczętej recenzją w „Wiadomościach Literackich”, 
to można zastanawiać się, czy ocena, jaką – polemizując – wystawia angielskie-
mu pisarzowi Wittlin, jest jednoznacznie pozytywna? Autor Hymnów nie odma-
wia Chestertonowi błyskotliwości i trafności (pisze wręcz: „Niektóre zdania Che-
stertona brzmią jak objawienia”, ŚFC, s. 448), ale zarazem czuje się w jego re-
cenzji cień zdystansowania. 

W przeciwieństwie do Chestertona, Wittlin wątpi w to, że zadanie nawrócenia 
świata może zakończyć się powodzeniem, ale niemożność ta dotyczy w jego 
   

22 Podobieństwa czy właściwie – tożsamość – opowiadanych epizodów tłumaczą się korzystaniem 
przez Chestertona i Wittlina z tych samych źródeł do biografii świętego (w przypadku komentowanej 
sceny taką podstawę znaleźli obaj w żywocie świętego autorstwa Celano). 
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interpretacji nie tylko świata współczesnego, lecz jest ponadczasowa. Autor Soli 
ziemi nie ma nadziei na to, by świat mógł ulec przemianie. Zadaniu jego naprawy 
nie sprostał nawet święty Franciszek, bo przemożne siły odwiecznie działające 
w świecie są takiemu celowi całkowicie przeciwne: „Franciszek (…) wybrał się 
po zbawienie świata. Byłby go może zbawił, gdyby nie mędrcy, którzy krzywdą 
i krwią tworzą cywilizację. Na chwałę i pożytek nielicznych, na hańbę i potępie-
nie milionów” (WŚF, s. 78–79), trudno byłoby zatem ogłosić projekt Franciszka 
zwycięskim. Mimo tej nieuniknionej, bo związanej z istotą ludzkiej natury, klęski 
franciszkańskiej misji swoją książkę Wittlin napisał, jak sam twierdzi, „przez 
zazdrość” względem średniowiecza. Zazdrości dawnym wiekom tego, że tamte 
czasy mogły wydać kogoś takiego jak Poverello, bo dzisiejsze nawet tego uczynić 
nie są w stanie. I właśnie ta różnica decyduje o sensie przywoływania współcze-
śnie postaci Biedaczyny, który nie może być (bo nigdy nie był) skutecznym le-
karstwem na bolączki świata, ale który pozostaje figurą człowieka wierzącego, że 
świat – taki, jaki jest – nie zasługuje jednak na całkowite potępienie. 

W liryce wyrastającej z refleksji o świętym z Asyżu wyraził Wittlin ten pogląd 
jeszcze dobitniej. Święty Franciszek w jego interpretacji jest wyrzutem sumienia 
dla współczesności, szczególnie naznaczonej podłością, a zarazem – nauczycie-
lem pokory dla ludzi niepogodzonych z odwiecznie istniejącym w świecie złem: 

Tu, Seraficzny śpiewaku – każdy wyznaje Cię kamień; 
Twardsze są serca człowiecze, wiec na kamienie je zamień! 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
W hotelu, tuż obok krypty kościoła, gdzie ciało Twe leży, 
Na srebrnych tacach wspaniałe lody podają kelnerzy. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Wciąż, jak te wilki drapieżne, czekamy na bliźnich zgubę 
Tam, gdzieś Ty zawarł przymierze ze srogim wilkiem z Gubbio. 

O, dobrotliwy patronie wszystkich, co biorą po gębie, 
Ucisz już serca człowiecze, jakoś uciszył gołębie! 

Ręką krwawiącą, co boskim przeszyta była stygmatem, 
Uczyń mir wiekuisty pomiędzy nami a światem23. 

Chesterton pisze wprawdzie o świętym Franciszku jako „wyzwaniu rzuconym 
współczesnemu światu”, ale rozumie to w pierwszym rzędzie jako wyzwanie dla 
błądzącego intelektu. Wittlin pewnie przystałby na „wyzwanie”, ale rozumiałby 
je jako wyzwanie dla spokojnego sumienia. W tym miejscu dobrze widocznym 
staje się „buntowski” rodowód Wittlinowskiego Franciszka. Zdaniem Wittlina to, 
co we Franciszku współczesne, widoczne jest po zdjęciu aureoli; szacunek dla 
świętości zasłania bowiem to, co w niej najwspanialsze: „Niegodnymi rękami 
   

23 J. Wittlin, Skrucha w Assyżu, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 2, s. 3.  
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zdejmuję płonącą aureolę z głowy człowieka, którego Kościół katolicki zaliczył 
w poczet świętych. Wiem, że spalam sobie ręce, a jednak uczynić to muszę, gdyż 
blask aureoli oślepia moje oczy i nie pozwala spojrzeć w twarz, którą pragnę 
odmalować” (WŚF, s. 5). 

Wittlin świadomie rezygnuje zatem z podejmowania „wartości religijnych”, 
o „przemycenie” których chodziło, jego zdaniem, Chestertonowi. Z kolei autor 
Napolena z Notting Hill pokazuje świętego współczesnym, by ich – w imię tych 
właśnie wartości – nawrócić. Wydaje się tymczasem, że taka postawa była Wit-
tlinowi obca. Lektura Chestertona była dla niego krzepiącym dowodem, że po-
święcając dzieło świętemu, nie trzeba niewolniczo trzymać się hagiograficznej, 
ortodoksyjnej wykładni ani też popadać w skrajność „demaskowania” swego 
bohatera24. Zarazem, zgadzając się z angielskim pisarzem co do wagi świętego 
dla współczesności, a przede wszystkim – tak jak on – czując do świętego Fran-
ciszka podziw i przywiązanie, Wittlin różni się od niego rozumieniem nie tylko 
swojego bohatera, ale także (być może: przede wszystkim) – funkcji literatury. 
Autor Hymnów czuł instynktowną niechęć wobec wszelkiego sposobu pisania, 
który zbyt łatwo wartościował opisywane zjawiska, nadmiernie zbliżał się do 
dydaktyzmu. W jego rozumieniu roli literatury25 nie było miejsca na dzieła, które 
za pomocą prostych schematów próbowały objaśniać świat i które nie pozosta-
wiały czytelnikowi wolności, by dzięki niej mógł dokonać własnych, moralnych 
wyborów. 

O ile więc święty Franciszek Chestertona jest przewodnikiem, misjonarzem 
dla współczesnych, o tyle dla Wittlina pozostaje przede wszystkim wyrzutem 
sumienia. W swej książce o świętym Franciszku Wittlin nie miał na celu mi-
sjonarskiego działania rozumianego ortodoksyjnie; pisał raczej po to, by 
swych współczesnych za pośrednictwem postaci świętego Franciszka poru-
szyć, by uczynić ich lepszymi. Chesterton i Wittlin bez wątpienia zgadzają się 
co do tego, że święty jest w „czasach marnych” potrzebny. Inaczej jednak to 
rozumieją. 
   

24 Do tej opozycji drwiąco odniósł się Wittlin w recenzji książki Barbusse’a, pisząc: „nasza epoka 
chętnie cofa się pamięcią do tzw. zamierzchłych dziejów, aby wydobyć z nich na własny użytek jakąś 
olśniewającą postać, godną uwielbienia lub potępienia. Chodzi o tzw. »oświetlenie z nowego punktu 
widzenia«”. J. Wittlin, Orfeusz w piekle…, s. 442. 

25 Por. J. Olejniczak, Między „Pan jest literat” a „jestem tylko pisarzem”. O powinnościach i zo-
bowiązaniach literatury w eseistyce Józefa Wittlina, w: Studia o twórczości Józefa Wittlina, red. 
I. Opacki, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1990, s. 73–93. Uzupełniając rozważa-
nia Olejniczaka o wątki wynikłe z analizy Wittlinowskiej lektury Chestertona, dopowiedzieć można, 
że wierząc w etyczną siłę literatury, Wittlin jej źródeł upatrywał w szczególnym rodzaju pisarskiego 
misjonarstwa, tym spod znaku niemieckiego ekspresjonizmu, którego pierwiastki obecne są w dzie-
łach tłumaczonych przez niego Hermana Hessego czy Josepha Rotha, nie zaś w pisarstwie zdeklaro-
wanym wyznaniowo. 



320     Literatura polska w świecie. Tom IV 

 
W H A T  I S  A  S A I N T  F O R  I N  T H E  M I S E R A B L E  T I M E S ?   

„ S T .  F R A N C I S  F R O M  A S S I S I ”   
B Y  J Ó Z E F  W I T T L I N  A N D  G I L B E R T  K .  C H E S T E R T O N  

Around the year 1926 (i.e. the 700-years anniversary of the death of St. Francis of Assisi) many 
European authors took up and developed in their writing the subject of Poverello’s life. One of them 
was Józef Wittlin, whose unfinished novel about St. Francis is here interpreted in the light of the 
biography of the saint, written by Gilbert K. Chesterton. Wittlin shared with Chesterton (whose book 
he reviewed in 1927) a great admiration for St. Francis and a strong conviction of the saint’s im-
portance for the modern, secularized world. Still, his own book proves a different way of understand-
ing the role and possibilities of the literature, and Wittlin, rejecting its missionary role, seems to carry 
on a controversy with Chesterton, whose book he was, to a certain extent, very fond of. 

Dr Katarzyna Szewczyk-Haake – pracownik naukowy Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół ekspresjoni-
zmu literackiego, komparatystyki literackiej (zwłaszcza w obrębie literatury polskiej i literatur skan-
dynawskich), korespondencji sztuk. Jest autorką książki Poezja Emila Zegadłowicza wobec światopo-
glądowego i estetycznego projektu ekspresjonizmu (Kraków 2008) oraz licznych publikacji w czasopi-
smach i tomach zbiorowych. 
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MI E J S K I E  P O R T R E T Y  W  P O W I EŚC I A C H   
F O T O G R A F I C Z N Y C H  (ŚLĄS K  I  UU S I M A A)  

 

ŚLĄ S K  L I T E R A C K I ,  ŚLĄ S K  F O T O G R A F I C Z N Y  

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD ZDJĘĆ. W POSŁOWIU DO FINIS SILESIAE HENRYK WANIEK 
(ur. 1942) zdradza genezę powieści: 

Historia tu opowiedziana ma dwa początki. Jeden nich został zapisany i – mam nadzieję – 
przeczytany. O drugim mogę powiedzieć dopiero teraz. Jego początek miał miejsce paździer-
nikowego wieczoru roku 1997. Przejrzałem wtedy pobieżnie stary niemiecki album fotograficzny 
średniego formatu, dość zużyty. (…) Ale cóż to za album, wydany w roku 1942 (zweite Auflage) 
przez Schlesien Verlag Breslau? Jego tytuł – Die schlesische Landschaft – pozwalał domy-
ślać się, że jest to jakaś panorama Śląska. W istocie rozciągała się ona na 163 fotografiach, 
przeważnie z rejonów podgórskich. (…) Oglądając album, poczułem się więc tak, jakby ktoś 
z aparatem fotograficznym deptał mi – spóźnionemu o sześćdziesiąt lat ― po piętach. Był to 
bowiem zdjęciowy zapis wielu moich wędrówek. I to, nieoczekiwanie zobaczone w postrzę-
pionym albumie, zaskoczyło mnie innością, której istnienie mogłem sobie tylko wyobrażać1. 

Znalezione przypadkowo fotografie krajobrazu śląskiego autorstwa Karla Fran-
za Klosego i innych stały się pretekstem do powstania fikcji literackiej. Nie tylko 
jednak patronowały one książce, jak zdarzyło się w przypadku Fotografii Janusza 
Andermana, gdzie autor wspomina przeszłość na podstawie oglądanych zdjęć, 
czytelnik natomiast nie posiada fizycznej możliwości wglądu do tych fotografii, 
bowiem brak w tekście reprodukcji. W Finis Silesiae fotografie stają się integral-
ną częścią powieści. Kopie zdjęć są zamieszczone na kartach książki. Co więcej, 
funkcjonują jako element świata przedstawionego. Innymi słowy: tekst Wańka 
został skonstruowany w taki sposób, iż znalezione niegdyś fotografie posłużyły 
nie tylko jako ilustracje wydarzeń i krajobrazu Śląska przedwojennego, ale 
   

1 H. Waniek, Finis Silesiae, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004, s. 348–349.  
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i pełnią funkcję swoistej „mistyfikacji”. Autentyczne obrazy fotograficzne zostają 
wkomponowane w fabułę i „udają” zdjęcia wykonane przez fikcyjną postać, 
głównego bohatera powieści Wańka. Autor tak wyjaśnia cały zabieg: 

Zacząłem konstruować tę powieściową fikcję, nie mogąc – w gruncie rzeczy nie chcąc – 
nadużywać realiów takich jak dane personalne, poglądy czy życie osobiste. Zmieniłem imię 
i nazwisko głównej postaci. W miejsce Karla Franza wprowadziłem Paula o nazwisku 
Scholz. W przeciwieństwie do K.F. Klosego, ten nie mieszka we Wrocławiu, lecz w Gliwi-
cach. Łączą go z tamtym jedynie fotografie, które mu przypisałem. Można mieć poważne za-
strzeżenia do tego zabiegu i dopatrzyć się naruszenia praw autorskich. Ale mojemu Paulowi 
przypisałem nie tylko fotografie Karla Franza. Wszystko, co mogło się przysłużyć zdjęciowej 
ilustracji moich zmyśleń, brałem od innych fotografów, ze skrupułami lub bez, licząc na to, 
że idea mnie rozgrzeszy2. 

Zabieg, którego dopuścił się Waniek, jest zatem zupełnym przeciwieństwem 
głównej funkcji, jaką przypisuje się fotografii, funkcji dokumentacji. Fotografia, 
jako metoda unaoczniania danych, archiwizacji i nadawania autentyczności, staje 
się u Wańka narzędziem fikcji. Ta strategia odwrócenia porządku jest najciekawszym 
obiektem analizy. Fotografia nie legitymizuje już historycznych wydarzeń ani faktów 
biograficznych, a prowokuje fikcyjną narrację. Metoda, którą posłużył się Wa-
niek, przypomina nieco strategie użyte przez W.G. Sebalda na przykład w powie-
ści Austerlitz (2001)3. Także ze względu na obecność fotografii urbanistycznych, 
waga przestrzeni miejskich w powieści przybliża Finis Silesiae do pisarstwa 
Sebalda, choć tę uwagę czynię jedynie na marginesie głównych rozważań. 

Ważna natomiast jest kwestia dwóch początków, o których mówi Waniek 
w przytoczonym nieco wcześniej cytacie. „Drugi początek” to właśnie ta fotogra-
ficzna geneza opowieści. Pierwszym początkiem jest początek fabuły, liczony od 
pierwszego napisanego zdania książki. Pierwszy początek jest bardziej oczywisty, 
ponieważ dotyczy opowiadanej w Finis Silesiae historii. Niemniej, nawet ta dana 
czytelnikowi historia rozpoczyna się od umieszczenia zdjęcia. Pierwsze zdania 
narratora odwołują się właśnie do zdarzeń, podczas których rzekomo powstała 
fotografia. Czworo młodych ludzi udaje się na wakacyjną wycieczkę. Jeden stoi 
za obiektywem, troje pozostałych uczestników zostaje uwiecznionych na tle let-
niego pejzażu. Najważniejsza jest właśnie osoba stojąca za obiektywem, czyli 
główny bohater powieści – fotograf Paul. Paul i bohater powieści Där vi en gång 
gått (Tam, gdzie kiedyś chodziliśmy) Eccu – są dość podobnie skonstruowani na 
kartach obydwu dzieł. Paul nie jest profesjonalnym fotografem, przynajmniej 
w początkowej fazie, tak samo jak Eccu, który jako nastolatek zaczyna pasjono-
wać się fotografią jedynie hobbystycznie, naśladując swego ojca. Również akcja 
   

2 Tamże, s. 354. 
3 W.G. Sebald, Austerlitz, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa: W.A.B., 2007. 
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obu tekstów rozgrywa się w podobnym czasie historycznym, tuż przed drugą 
wojną światową. Jak czytamy: 

Paul fotografowaniem zajmował się od dawna, ale w roku 1937 traktował to jeszcze jako 
rozrywkę. (…) Wstąpił nawet do Towarzystwa Fotograficznego, co w pewnym sensie uczy-
niło go zawodowcem. Ale to nie miało znaczenia. Nie biegał przecież z aparatem po chrzci-
nach, weselach i pogrzebach. Nie polował na sportowców. Nie zajmował się reklamowym 
blichtrem. I raczej dopłacał do tej przyjemności, niż na niej zarabiał. W jego fotografowaniu 
było coś miłosnego. Po prostu przepadał za tym przyjemnym napięciem ni to w okolicach 
splotu słonecznego, ni wewnątrz głowy4. 

Eccu i Paul rozpoczynali w podobny sposób. Eccu jako dziecko podglądał ama-
torskie poczynania swojego ojca, który również należał do towarzystwa fotogra-
ficznego w Helsinkach. Tak narodziła się decyzja o zawodowej drodze Eccu, 
który z fotografią miał kontakt od wczesnego dzieciństwa. Obaj bohaterowie 
fotografię uprawiają z pasją na wzór miłosnego uniesienia, jednak obaj czynią to 
na inny sposób. Młody Eccu jako nastolatek pragnie fotografować burze. Jest 
kierowany melancholią, która później popchnie go ku depresji, chorobie alkoho-
lowej i psychicznemu upadkowi. Inaczej jest w przypadku Paula. Jego postawa 
jest o wiele bardziej naiwna i wręcz fizycznie odczuwalna, porównywana do 
erotycznego uniesienia. Obaj młodzi fotografowie kierują obiektyw aparatu na 
świat im współczesny: Helsinki (Eccu) oraz Dolny i Górny Śląsk (Paul). Jednak 
czytelnik Finis Silesiae ma wrażenie, iż fotograf chwyta w ten sposób czas mi-
niony. Tę rolę aparatu bohater upatruje równocześnie jako zasadniczą: „Fotogra-
fia to w pewnym sensie zaklinanie czasu; rodzaj pamięci: magia zatrzymująca na 
zawsze to, co woła o utrwalenie; chwile, gdy choć jedną nogą stało się w niebie 
i widziało prawdę. Niestarzejącą się. Niezmienną”5. Poniżej pragnę skupić się na 
interpretacji tego fragmentu, gdyż przemawia ona głębiej do filozofii fotografii. 

Paul urodził się w 1908 roku. Lata jego dzieciństwa upłynęły pod znakiem 
pierwszej wojny światowej. W okresie młodości za pomocą aparatu uwieczniał 
panoramę miast i wsi: Gleiwitz, Beuthen, Kattowitz, Kamenz, czyli Gliwic, By-
tomia, Katowic, Kamieńca Ząbkowickiego oraz dziesiątek innych miejsc rozrzu-
conych na terytorium Górnego i Dolnego Śląska w czasie budzenia się sił faszy-
zmu. Fabuła Finis Silesiae podzielona jest bowiem na dwie części: opowieść 
o losach fikcyjnej postaci na tle wydarzeń historycznych oraz komentarze narra-
tora, a możemy zaryzykować stwierdzenie – komentarze samego Wańka na temat 
Śląska dawniej i dziś. Narrator odbywa literacką wędrówkę śladami obrazów 
minionej epoki. 

Fragmenty porównujące te dwie rzeczywistości przewijają się przez całą książkę: 
   

4 H. Waniek, Finis Silesiae…, s. 8. 
5 Tamże, s. 10. 
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Kto by pomyślał, że dziś, po sześćdziesięciu latach, z zaskakującą – jak na ulice śląskich 
miast – prawidłowością, tamta Industriestrasse również nazywa się ulicą Przemysłową. Koń-
czy się dokładnie na tym rogu i daje początek następnej ulicy. Dawniej była to Ludendorff-
strasse. A obecnie?6 

Następnie widzimy, jak zmieniała się nazwa jednej ulicy: z Ludendorffstrasse 
na Hanki Sawickiej, z Hanki Sawickiej na Grota-Roweckiego. Nowa koniunktura 
wkrada się w nazewnictwo i w miejską topografię. Inny przykład: 

Ale właśnie na tym zdjęciu widać dokładnie róg ulicy. Nieco zapuszczony mały budynek. 
Dokładnie ten sam, który sześćdziesiąt lat później mogłem podziwiać. Miejsce to samo 
i, mimo że starsze o szmat czasu, to właśnie o tyle młodsze. Latem 1999 r., oprowadzany po 
Görlitz przez panią Majewską, obejrzałam świeżo wyremontowaną fasadę tego domu, z re-
stauracją na parterze7. 

Finis Silesiae można potraktować jako próbę nie tylko zrekonstruowania, ale 
i interpretacji historii. Czytelnikowi także towarzyszy uczucie, że Paul traktuje 
współczesny mu świat jak coś, co mija. Echo Barthesowskiej koncepcji jest za-
tem wyraźne w tekście, z tą różnicą, że jest nie tylko zogniskowane wokół sztuki 
portretu, a zostaje przetransponowane na całość fotografii (pejzaż, obyczaje, 
wydarzenia). Odchodząca w przeszłość epoka zostaje utrwalona na kliszy i dzięki 
temu pojawia się pokusa odnalezienia jej śladów przez Wańka. 

W Finis Silesiae autor nadaje obrazom z przeszłości nowy kontekst. John Ber-
ger określa ów kontekst w sposób adekwatny dla interpretacji dzieła literackiego: 

Taki kontekst lokuje fotografię ponownie w czasie – nie w jej oryginalnym czasie, bo to 
jest niemożliwe, lecz w czasie narracji (…) Wokół fotografii trzeba stworzyć system radial-
ny, tak, by mogła być postrzegana w kategoriach, które są jednocześnie osobiste, polityczne, 
ekonomiczne, dramatyczne, codzienne i historyczne8. 

Wszystkie wymienione w cytacie problemy porusza Waniek: kwestie polityczne, 
historyczne, obyczajowe zawarte są w fabule jego książki, której pierwsze fragmen-
ty drukowano na łamach magazynu „Śląsk”. Na kartach powieści rozgrywa się 
dyskusja o wielonarodowości regionu, o jego losach przed- i powojennych, toczy 
się dyskusja o śląską tożsamość. Nie jest istotne w tej chwili badanie epoki czy 
ówczesnej sytuacji południowej Polski pod którymkolwiek z podanych aspektów, 
wymagałoby to bardziej szczegółowych studiów. Jednak pragnę zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden istotny problem związany z samą postawą Paula jako fotografa. 

Wspomniałam, iż rola „ocalenia obrazów epoki” była dla bohatera powieści 
Wańka nadrzędna, co podparłam teorią Barthesa o fotografii jako formie „żywego 
   

6 Tamże, s. 30.  
7 Tamże, s. 264. 
8 J. Berger, O patrzeniu, Warszawa: Aletheia, 1999, s. 88. 
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znieruchomienia”. Na kartach powieści pojawia się także echo intuicji Susan 
Sontag oraz Viléma Flussera o aparacie jako o narzędziu propagandy: „Fotografia 
stanie się bronią jak karabin maszynowy czy armata!”9. Waniek jest doskonale 
zaznajomiony z teoretycznymi tekstami na temat fotografii. Echa dzieł Sontag 
czy Barthesa możemy śledzić w cytatach i w konstrukcji postaci Paula. Kjell 
Westö idzie innym tropem, a mianowicie wpisaniem fotografii w kontekst histo-
ryczny poprzez odwołanie się do klasycznych tekstów i nazwisk z historii techni-
ki fotograficznej (Alfred Stieglitz i tradycja „Camera Work”). W analogiczny zaś 
sposób Westö konstruuje swojego literackiego bohatera Eccu, który zaczytuje się 
w sprowadzanych zza granicy egzemplarzach „Camera Work”, pierwszego ma-
gazynu fotograficznego, którego zadaniem było promowanie fotografii jako sztu-
ki, a nie jako prostej formy dokumentacji rzeczywistości. Waniek z kolei wybiera trop 
teorii, a raczej filozofii fotografii, która przyświeca jego fabule. Ze wspomnianych 
teorii Sontag, Barthesa i Flussera rodzi się jednocześnie spojrzenie poprzez „lupę 
genderową”. Zarówno w powieści Där vi en gång gått, jak i w Finis Silesiae męskim 
postaciom fotografów są przeciwstawione kobiece charaktery: Lucy oraz Brigitte. 

Na części zdjęć Scholza (Klosego) widoczna jest postać dziewczyny na pierwszym 
planie, czy to na tle otwartej przestrzeni, czy na tle ruin zamku. W powieści ową 
kobietą jest Brigitte, dziewczyna Paula, jedynaczka z dobrego domu, posiadająca 
własne zdanie i ambicje. Paul pragnie uchwycić jej postać wkomponowaną w foto-
grafowany pejzaż. I tu pojawia się kolejna cecha aparatu fotograficznego komento-
wana przez teoretyków. Paul mówi w pewnym momencie do Brigitte: „Fotografuję 
krajobraz, bo jest piękny. Z tobą podobnie. Również jesteś pięknym krajobrazem. 
Uwodzimy cię: ja i mój aparat”10. Dziewczyna odpowiada w myślach: „On i jego 
aparat. Uśmiechnęła się, bo cóż innego mogła zrobić? Niech mu wystarczy 
uśmiech. To więcej niż słowa. Może kiedyś zrozumie, że ona to nie krajobraz?”11 

Kwestię potraktowania kobiety jako obiektu, przedmiotu zdjęcia, a wcześniej – 
przedmiotu sztuki malarskiej podejmuje również Finis Silesiae. Zamiar Paula, 
który pragnie wykorzystać wizerunek towarzyszki do realizacji swej fotograficz-
nej koncepcji, jest w istocie przejawem zjawiska opisanego niegdyś przez Lyndę 
Nead. Autorka Aktu kobiecego, analizując dzieła artystów fotografów, między 
innymi Roberta Mapplethorpe’a, zaznacza kilka cech fenomenu fotografowania 
kobiety przez mężczyznę. Pisze ona, iż owo „zamknięcie modelki w ramy” 
w efekcie ma na celu „utrwalanie granic kobiecości”, „kontrolowanie potencjal-
nej nieobliczalności kobiecego ciała i definiowanie granic kobiecości”12. Co wię-
cej, Paul, pragnąc uchwycić piękno śląskiego pejzażu, dąży do formy idealnej, do    

9 H. Waniek. Finis Silesiae…, s. 111.  
10 Tamże, s. 11. 
11 Tamże. 
12 L. Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, przeł. E. Franus, Poznań: Rebis, 1998, s. 26.  
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perfekcji wykonania i estetyki obrazu. Wkomponowanie w otoczenie żywej oso-
by, w dodatku atrakcyjnej dziewczyny, ma według niego podwyższyć wartość 
zdjęcia. Z jednej strony liczy się dla niego harmonia, „spójna forma”. Z drugiej – 
komercyjna „cena” obrazu. Z jeszcze innej perspektywy: zabieg ten pomaga 
Paulowi choć na chwilę „opanować wizerunek” Brigitte. Choć przez krótki czas 
ma on nad dziewczyną pełną władzę, jako artysta i jako mężczyzna. Stwarza więc 
własny, chwilowy panoptykon ujarzmiający działanie postaci. Nead wyraża to 
również w ten sposób: „Kobieta podporządkowana zabiegom sztuki, oglądana 
przez ekran, ujmowana w ramy staje się zarazem kulturą i obrazem”13. Takie 
zamierzenie jest możliwe poprzez dwoiste wyczerpanie kobiecego ciała. Funcjo-
nuje ono jako kultura przede wszystkim, gdy ukaże się je na tle natury, poprzez 
skontrastowanie kobiety z pejzażem i postawienie jej w sytuacji, gdzie dwa ro-
dzaje piękna muszą ze sobą konkurować. 

Wracając jednak do tekstu Wańka – w Finis Silesiae motyw fotograficzny roz-
patrywany jest na wiele sposobów. Aparat jako maszyna ocalająca obrazy od 
zapomnienia, broń, instrument regulujący stosunki pomiędzy mężczyzną-artystą 
a kobietą-modelką. Niemniej ten pierwszy aspekt, który omówiłam na początku 
powyższego eseju, wydaje mi się najistotniejszy. Z perspektywy Wańka, czyli 
u progu XXI wieku poznajemy przeszłość. Ten punkt widzenia determinuje jed-
nocześnie sposób postrzegania świata przez głównego bohatera. Dzięki fotografii 
autor ukazuje rzeczywistość minioną, ale tym samym udowadnia, że jej ślady są 
widoczne do dziś. O Śląsku oczami Wańka można powiedzieć słowami Brigitte: 
„A więc to naprawdę istnieje. Jeszcze wczoraj miałabym prawo nie wierzyć”14. 

D Ä R  V I  E N  G Å N G  G Å T T   
–  H E L S I N K I  L I T E R A C K I E  I  F O T O G R A F I C Z N E  

Związki pomiędzy fotografią a literaturą w przypadku twórczości Kjella Westö 
(ur. 1961) to złożona kwestia. Co więcej, nieustannie podlegająca rozwojowi – 
zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę wszystkie projekty literackie tego autora, 
a nie tylko jego powieści. Teksty inspirowane fotografią mogą być podzielone 
w przypadku Westö na dwie nadrzędne kategorie: klasyczne fototeksty oraz te-
matyzację fotografii. W przypadku analizy twórczości Westö możemy obserwo-
wać bowiem zarówno przykłady pośredniej, jak i bezpośredniej intermedialności 
(posługując się kategoryzacją tego pojęcia autorstwa Hockenjos i Schrödera15). 
   

13 Tamże, s. 29. 
14 H. Waniek, Finis Silesiae…, s. 281. 
15 K. Hockenjos, W. Schröder, Historisierung und Funktionalisierung: Zur Intermedialität, auch in 

den skandinavischen Literaturen um 1900, „Berliner Beiträge zur Skandinavistik” Bd. 8/2005, s. 14. 
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Warto w tym miejscu chociaż pokrótce przedstawić trzy najważniejsze formy 
relacji między słowem a obrazem fotograficznym w przypadku pisarstwa Westö. 

Po pierwsze, jedną z form fotograficznych inspiracji możemy zauważyć na po-
ziomie rozważań autobiograficznych. W tekstach poświęconych dzieciństwu 
Westö często wspomina rolę rodzinnych zdjęć, które miały wpływ na budowanie 
jego tożsamości. W jednym z esejów na temat młodzieńczych lat16 autor opisuje 
fotografię swoich dwóch dziadków, członków rodziny owianych tajemnicą, ofiar 
wojny zimowej, o których nigdy nie rozmawiało się przy stole. To zdjęcie stało 
się symbolem zatartego śladu przeszłości, a tym samym – symbolem pęknięcia 
pełni tożsamości. Będąc nieświadomym przeszłości przodków, autor Langa cier-
piał z powodu językowego i etnicznego odrzucenia17. Przypominam bowiem, że 
pochodzi on ze szwedzkojęzycznej mniejszości w Finlandii, co stanowi przyczy-
nę poczucia inności. 

Drugi poziom inspiracji fotograficznych jest umiejscowiony w sferze niefik-
cyjnych tekstów Westö, czyli w tych formach twórczości, w których pisarz 
współpracuje z innymi artystami (fotografikami) i korzysta z pozaliterackich 
form artystycznych. Do tej pory Westö trzykrotnie został zaproszony do skomen-
towania albumów fotograficznych. Trzykrotnie głównym tematem albumów były 
miasta, dwa razy Helsinki, a raz przestrzenie miejskie w ich globalnym kontek-
ście. Projekty dotyczące Helsinek pojawiły się dopiero po pierwszym ekspery-
mencie na temat słowa i obrazu, który był owocem współpracy pomiędzy Westö 
a niemieckim fotografikiem Kristofferem Albrechtem. Album Metropol18 zawiera 
zdjęcia miast z całego świata fotografowanych przez Albrechta w latach 1989–
1997: Montreal (1989–1990), Rzym (1996), Marakesz (1993), Ryga (1997), Pe-
kin (1989), Madryt (1990–1991), Stambuł (1996), Paryż (1996), Bhaktapur 
(1994). Portrety miast w Metropolu są reprezentowane przede wszystkim poprzez 
portrety ich mieszkańców. Spośród stu trzydziestu zdjęć zebranych w albumie, 
znacząca większość przedstawia ludzi. Niektóre z fotografii ukazują tylko „mar-
twą naturę”: rzeźbione framugi, fragment brudnej podłogi otoczonej okaflowaną 
ścianą, obraz nieba będącego tłem dla nagiego drzewa. Projekt Albrechta zawiera 
poetyckie eseje Westö na temat ontologii miasta zatytułowane w trzech językach: 
På tröskeln till framtiden / Tulevaissuden kynnyksellä / On threshold to the futu-
re, co na polski można roboczo przetłumaczyć Na drodze do przyszłości. Eseje 
mogą sprawiać początkowo wrażenie dość pretensjonalnych komentarzy do arty-
stycznych zdjęć, jednak rola fińskiego pisarza zdecydowanie wybiega poza po-
   

16 Por. M. Järventausta, H. Kjellberg, Finnische Gegenwartsautoren, Lüdenscheid: Seltmann& 
Söhne, 2004, s. 132–155. 

17 R. Haavikko, Miten kirjani ovat syntyneet 4, Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 2000, 
s. 502–543. 

18 K. Albrecht, Metropol, Helsinki: Musta Taide, 1998. 
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wierzchowne omawianie obrazów. Westö interpretuje fotografie, a tym samym 
stanowi medium umiejscowione pomiędzy percepcją fotografii (i samym fotogra-
fem) oraz czytelnikami. Poniższy cytat doskonale ukazuje metafizykę i subtelne 
znaczenie słowa „miasto”: 

Młode kobiety w Rydze i paryskie zakochane pary na zdjęciach Kristoffera Albrechta są 
przekonane, że grają główną rolę w swoim życiu. Jednak wszystkie miasta będą trwały jeszcze 
długo po tym, jak wszyscy zapomną o tych ludziach. Wiedzą to starsi mieszkańcy; oparci 
o ścianę lub siedzący na ławkach obserwują życie, które w pośpiechu przepływa przed nimi19. 

Miasta przetrwają bez ludzi, ale ludzie bez miast już nie, zdaje się mówić 
Westö. Bohaterowie zdjęć Albrechta zanurzeni są w rzeczywistości urbanistycz-
nej. Niemniej, samo miasto jako konstrukt architektoniczny, kulturowy i przemy-
słowy nie może zostać potraktowane inaczej niż wytwór człowieka, co więcej: 
masy zasiedlającej pewne mgliście określone terytorium. 

Jednak nie tylko Metropol jest przykładem literackich eksperymentów Westö 
wyrosłych z komentowania fotografii urbanistycznych. Album Helsinki: miasto 
świateł (Helsinki: valon kaupunki. Helsingfors med I.K. Inhas ögon), opubliko-
wany w roku 200920 jest postrzegany przede wszystkim jako zbiór fotografii 
Helsinek zrobionych przez Into Konrada Inhę (1865–1930) w 1908 roku, które 
zostały po raz pierwszy udostępnione publiczności jako seria zatytułowana Prze-
wodnik po Helsinkach (Helsingin opas) w roku 1910. Jedna z redaktorek albumu, 
Riitta Toiviainen, pisze we Wstępie, że pełna liczba tych szczególnych portretów 
miejskich to sto dziewięćdziesiąt fotografii. Przewodnik z roku 1910 ujął jedynie 
sześćdziesiąt z nich, ale już na kartach Helsinki: valon kaupunki… udało się za-
mieścić niemal wszystkie dostępne zdjęcia21. Album ten stanowi tym samym 
jeden z najwspanialszych pokłonów dla I.K. Inhy, artysty, który zyskał sobie 
miano „pioniera fińskiej fotografii”, ale który był w swoim życiu także pisarzem, 
tłumaczem oraz podróżnikiem. Twórczość fotograficzna Inhy jest kojarzona 
głównie z pustynnymi przestrzeniami dalekiej Północy. Helsinki: valon kaupun-
ki… przypomina nam o miejskich obrazach autorstwa Inhy. Kosmopolityczne 
podejście do krajobrazu miejskiego – tak żywe w Metropolu – nabiera nowej 
perspektywy, o wiele bardziej szczegółowej i skupionej na jednym miejscu. Po-
sługując się metaforą, mogę powiedzieć, że Westö wraca na własne podwórko; 
   

19 Oryg.: „De unga rigakvinnorna och de parisiska kärkleksparen på Kristoffer Albrechts bilder an-
ser säkert att de spelar huvudrollen i sina egna liv. Men alla deras städer kommer att finnas kvar långt 
efter att de själva glömts bort. Allt detta vet städernas åldringar; det är därför de så gärna lutar sig mot 
en vägg eller sätter sig på en bank och bara tittar på det liv som rusar fram omkring dem”. K. Al-
brecht, Metropol…, s. 14. Wszystkie tłumaczenia, jeśli nie zaznaczono inaczej – M.M. 

20 J. Kukkonen, R. Toiviainen, K. Westö, Helsinki: valon kaupunki. Helsingfors med I.K. Inhas 
ögon, Helsinki: WSOY, 2009. 

21 J. Kukkonen, R. Toiviainen, K. Westö, Helsinki: valon kaupunki…, s. 6.  
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do miasta, w którym się urodził, dorastał i w którym mieszka na stałe. Ta reflek-
sja na temat Helsinek stała się głównym tematem także drugiego fotograficzno-
-tekstowego projektu, którego Kjell Westö podjął się razem z Claire Aho: Helsin-
ki 196822. Tę najnowszą albumową publikację sam Westö określa jako bardziej 
osobistą i bliższą jego osobistemu stosunkowi do fotografii ze względu na fakt, iż 
ludzie stają w centrum portretowania, w przeciwieństwie do Helsinki: valon kau-
punki (Inha koncentrował się przede wszystkim na fotografii architektury i natury 
otaczającej miasto). 

Tematem mojej dysertacji (której ten artykuł jest częścią) są wzajemne stosunki 
pomiędzy obrazem fotograficznym a powieścią. Trzy wymienione tytuły są 
z kolei przykładami esejów, czyli daleko im do fikcyjnej formy powieściowej, 
choć krótka uwaga na ich temat wydaje mi się konieczna do dalszej analizy 
związków fotografii i literatury w fikcyjnym pisarstwie Westö. Przesuwając 
punkt ciężkości z gatunków non-fiction na powieści, mamy do czynienia z no-
wymi zjawiskami estetycznymi dotyczącymi związków intermedialnych. Innymi 
słowy, takie kategorie narratologiczne jak „fokalizacja”, „perspektywa” i „punkt 
widzenia” dochodzą do głosu w tym nowym duskursie. Zwłaszcza ważkie są te 
kategorie w przypadku analizy Där vi en gång gått. Fotograficzno-werbalne gry 
w tej powieści mogą być interpretowane różnie, biorąc po uwagę różne punkty 
wyjścia analizy. Jednym z nich jest na przykład kreacja bohatera literackiego: 
fotografa czy też fotografowanej postaci (fikcyjnych mieszkańców Helsinek 
w XIX wieku pracujących jako zawodowi fotograficy). Relacja pomiędzy tekstem 
a fotografią w powieści Westö nie opiera się jedynie na relacji „tematyzacji”, 
a mówiąc dosłownie: nie opiera się wyłącznie na zajrzeniu do fotograficznego 
atelier z Helsinek początku XX stulecia; fotograficzne konotacje w powieści mają 
o wiele bardziej złożony charakter. Aby przyjrzeć się bliżej intermedialnym 
związkom w Där vi en gång gått, zaproponuję jeden cytat, który doskonale obra-
zuje problem „punktu widzenia”: 

Mandi nie przychodziła do atelier bardzo często, ale kiedy się tam pojawiała, zawsze to-
warzyszyło jej dziwne poczucie zawstydzenia. Nie wiedziała dlaczego, ale bycie tam wyda-
wało się jej niewłaściwe. Nie wiedziała wiele o fotografii, nigdy w życiu nie zrobiła zdjęcia 
oraz niechętnie pozowała przed aparatem. (…) Oświetlenie w atelier onieśmielało ją. Te 
wszystkie niezliczone lampy sufitowe i podłogowe w różnych rozmiarach, dwa ciężkie 
i okrągłe metalowe urządzenia umocowane na statywie tak samo jak aparaty Widinga, a które 
dawały światło mocniejsze niż słoneczne. Oślepiające flesze, różnorodność żółtych niuan-
sów, różnorodne nastroje, z których pochodziły świetlne kombinacje23. 

   
22 C. Aho, K. Westö, Helsinki 1968, Helsinki: WSOY, 2010. 
23 Oryg.: „Mandi hade varit där inne tillräckligt ofta för att veta att belysningens art och styrka växlade 

från den ena ytterligheten till den andra; (…) Belysningen i ateljén skrämde henne. De otaliga tak- och 
vägg- och golv- lyktorna i olika storlek, de två tunga och runda metallamporna som stod på så stativ 
precis som Widings kameror och gav ifrån sig ett ljus som var det skarpaste hon sett näst efter solens. De 
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Narracja Där vi en gång gått jest prowadzona w trzeciej osobie, zatem wszyst-
kie postaci „są dane” czytelnikowi poprzez opowieść wszystkowiedzącego narra-
tora (fokalizacja zerowa). Jednak w powyższym cytacie wyraźnie widać, że punkt 
widzenia należy do Mandi, asystentki w salonie fotograficznym Eccu. Muszę 
podkreślić, że termin „punkt widzenia” jest w wypadku powyższego fragmentu 
wyjątkowo trafną kategorią teoretyczną, ponieważ dotyczy ona analizy na pozio-
mie narracji. Innymi słowy: analiza pozostaje na poziomie fabularnym powieści 
i w tym wypadku relacja intermedialna nie przybiera żadnej bezpośredniej posta-
ci, ale funkcjonuje na zasadzie „tematyzacji”24 fotografii, jako klasyczny opis 
zakładu fotograficznego. Powyższy fragment wybrałam celowo – ze względu na 
jego brak odniesienia do jakiejkolwiek istniejącej fotografii. Dla lepszego wyja-
śnienia tej kwestii podam przykład odwrotny: postać Lucy została w pełni zain-
spirowana fotografią znalezioną przez autora w Fińskim Muzeum Sportu. Zdjęcie 
przedstawiające młodą nordycką tenisistkę stało się przyczynkiem do wykreowa-
nia jednej z głównych postaci książki25. Jednakże opis przytoczony powyżej 
bazuje na percepcji wnętrza zakładu fotograficznego i poczucia alienacji spowo-
dowanego obecnością w atelier, pośród sprzętu fotograficznego. Chociaż narrator 
ukazuje tę scenę, uwaga odbiorcy tekstu zwrócona jest na Mandi i jej spojrzenie. 
Czytelnik patrzy na zebrany w pokoju fotograficzny sprzęt z emocjonalnego 
i czysto fizycznego punktu widzenia Mandi. Niemniej pozycja obserwatora kieru-
je się na powrót w stronę narratora w momencie, kiedy pojawia się fragment 
mówiący o lampach. Najpierw czytelnik dowiaduje się, jaki rodzaj sprzętu oświe-
tleniowego stoi przed oczami Mandi, ale to narrator relacjonuje efekty świetlne, 
jakie daje ów sprzęt: „oślepiające flesze, różnorodność żółtych niuansów, różno-
rodne nastroje, z których pochodziły świetlne kombinacje”26, mówi narrator, 
którego subtelne spostrzeżenia na temat oświetlenia tłumią uwagi Mandi oparte 
na samej rejestracji rzeczywistości i emocjonalnych reakcjach. Powyższy cytat 
jest dobrym przykładem przeniesienia punktu widzenia, a zarazem zaznaczeniem 
różnicy w sposobie komentowania zjawisk wzrokowych. Narrator w wyrafino-
wany sposób opisuje kolorystyczne detale, co zdecydowanie wykracza poza bier-
ne relacjonowanie faktów, a wchodzi na poziom metaforycznego opisu artystycz-
nych czy malarskich wartości. To światło bowiem stanowi fundament fotografii, 
a jak widzimy powyżej, również i fundament literackiego opisu.    
bländade blixtarna, de flödande gula nyanserna, de olika stämningarna som de varierande ljuskombina-
tionerna manade fram”. K. Westö, Där vi en gång gått, Helsinki: Söderströms, 2006, s. 190.  

24 „Jawny system wymiany” („Explicit system exchange”) wg. K. Hockenjosa i W. Schrödera: Hi-
storisierung und Funktionalisierung… 

25 K. Westö, rozmowa z autorem przeprowadzona 25 maja 2010, rozmawiała Martyna Markowska.  
26 Oryg.: „De bländade blixtarna, de flödande gula nyanserna, de olika stämningarna som de varierande 

ljuskombinationerna manade fram”. K. Westö, Där vi en gång gått…, s. 190. 
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Uwagi na temat światła pojawiają się nader często na kartach powieści Kjella 
Westö. Spostrzeżenia pisarza, zwłaszcza te sytuujące się w ściśle fotograficznym 
kontekście, są dobrym argumentem potwierdzającym wizualność Där vi en gång 
gått (celowo nie używam jeszcze terminu „piktorialny”, ponieważ wymagałby on 
osobnego i bardziej rozwiniętego wytłumaczenia dotyczącego piktorializmu 
w literaturze). Fotograficzna percepcja jest, moim zdaniem, częścią lub sposobem 
ujmowania percepcji w ogóle. Nie skłaniałabym się bowiem w tym momencie ku 
pojmowaniu fotograficznej percepcji jako odrębnego sposobu widzenia ze ści-
słymi i nienaruszalnymi regułami, ale raczej mówiłabym o percepcji fotograficz-
nej w sensie antropologicznym i uniwersalnym, choć oczywiście biorąc pod uwa-
gę technologiczny charakter i technologiczne uzależnienie tej sztuki. Praktyczne 
użycie światła dało podwaliny istnieniu sztuki reprodukowanych obrazów. 

Pragnę odwołać się do kilku fragmentów poświęconych Eccu, jednej z głów-
nych postaci powieści, który – jak wiemy – jest fotografem. Cytaty na temat tego 
bohatera, które bezpośrednio dotyczą jego aktywności fotograficznej, często 
zawierają spostrzeżenia na temat światła. Może to być albo szczególne ciemne 
światło charakterystyczne dla burzy, jasne dzienne światło na niebie nad Helsin-
kami, czy też zachód słońca jesiennego wieczoru. Podkreślę, że w tych scenach to 
Eccu określa punkt widzenia, to on fokalizuje – czytelnik rozpoznaje i widzi teren 
oczami Eccu. Natomiast obserwacja światła naturalnego (w opozycji do tego 
sztucznie wywołanego w studiu fotograficznym) ma również swoje konsekwen-
cje dla samego tekstu. Światło jest bowiem nie tylko fizycznym warunkiem po-
wstania zdjęcia i jego wywołania, ale jest również naturalnym elementem krajo-
brazu, także krajobrazu miejskiego. W przypadku Eccu z kolei znaczenie światła 
jest jeszcze bardziej skomplikowanym zadaniem interpretacyjnym, ponieważ 
staje się stopniowo metaforą złożonej ewolucji psychiki bohatera. Jeden z cyta-
tów oddaje stosunek Eccu do fotografii jako swoistej terapii światłem prowadzo-
nej przeciwko lękom: „Bał się Mroku i próbował się jej poddać. Pożyczył sprzęt 
fotograficzny Jalego i wyszedł na zewnątrz robić zdjęcia wyzwolonemu miastu 
i jego mieszkańcom”27. 

Aby skomentować powyższy cytat, pragnę przywołać jeden szczególny termin 
wspomniany wcześniej bez dodatkowego tłumaczenia zasadności jego użycia: 
„fototerapia”, który zgodnie z teorią Rosy Martin i Jo Spence, ma swoją genezę 
w psychologicznym problemie spojrzenia. Eccu, czując lęk przed niezidentyfi-
kowanym Mrokiem, traktuje fotografię jako narzędzie pomagające mu przezwy-
ciężyć swoje obawy. Spojrzenie poprzez soczewki aparatu fotograficznego i swo-
iste „naświetlanie” nim ludzi i miejsc prowokuje Eccu do tworzenia opowieści, 
   

27 Oryg.: „Han var rädd för Mörkret, och han försökte karska upp sig. Han lånade Jalis ka-
merautrustning och gick ut för att ta bilder av den befriade staden och dess människor”, K. Westö, 
Där vi en gång gått…, s. 146,. 
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także o nim samym. Jak piszą Spence i Martin: „aby zaadoptować pracę nad 
tożsamością, by zredefiniować samego siebie. Stajesz się potem aktywnym pod-
miotem swej własnej fałszywej historii”28. Eccu odkrywa swą historię dzięki 
fotografowaniu, jednak ta jednostkowa opowieść o fikcyjnym bohaterze splata się 
z politycznym i historycznym kontekstem fińskiej rzeczywistości we wczesnych 
latach niepodległości republiki. Z kolei w tym kontekście za drugiego ważnego 
bohatera powieści Westö trzeba by uznać miasto – Helsinki. 

W przypadku fotograficznej reprezentacji to światło tworzy obraz. Kreatywna, 
techniczna siła światła użyta do produkcji obrazów ma szczególny charakter 
sprawczy. Samo słowo „obraz” posiada przynajmniej trzy znaczenia: 1) ikonicz-
ne, 2) mentalne, 3) retoryczne: obraz jako metafora. Postać Eccu reprezentuje 
przynajmniej dwa znaczenia „obrazu”. Jako fotograf tworzy on obrazy miasta 
i samego siebie (znaczenie ikoniczne), jednakże przypominają one w pewien 
sposób mentalne obrazy, które nękają umysł Eccu, a które są bądź przez niego 
widziane, bądź wykreowane. Nieco dłuższy cytat stanowi potwierdzenie mojej 
tezy i doskonały fragment do interpretacji: 

Dzień po dniu Eccu leżał na swoim łóżku z zamkniętymi oczami i widział przed sobą ob-
razy. (…) Widział przed sobą najpierw Zvigę i jego rozczarowanie, kiedy oznajmił mu, że 
powinni jechać na narty poza Helsinki i przyłączyć się do opozycji przeciwko Czerwonym. 
I przypomniał sobie tę pewność malującą się na twarzy Zvigi, kiedy wyruszyli spod kościoła 
Świętego Henryka. Eccu leżał na swoim materacu, godziny leniwie płynęły, a światło, które 
przedostawało się przez wysokie okno, przynosiło już powiew wczesnego wieczoru i Eccu 
przypomniał sobie wietrzne dni latem w Björknäs29. 

Te wspomnienia zajmowały Eccu w czasie jego pobytu w więzieniu. Jednakże 
narrator nie używa słów: „wspomnienia” czy „myśli” (ani żadnego adekwatnego 
synonimu), ale wyrazu „bilder” („obrazy”). Eccu doświadcza świata w sposób 
wizualny, a fotografując otaczający go świat, także zamienia go w obrazy gotowe 
do powielenia, drukowania i mogące przetrwać bardzo długo. Intymne obrazy 
mentalne oraz zdjęcia robotników czy samego miasta mogą być rozpoznane jako 
dwa przeciwstawne rodzaje obrazów, mimo to zawsze są związane z jednym 
określonym miejscem. Eccu przywołuje w pamięci swego przyjaciela Zvigę    

28 Oryg. „To engage work on your identity to redefine yourself. You then become the active subject 
of your own dissonant history”. R. Martin, J. Spence, Photo-Therapy: Psychic Realism as a Healing 
Art?, in: The Photography Reader, ed. by L. Wells, New York: Routledge, 2010, s. 404.  

29 Oryg.: „Den ena dagen följde på den andra, och Eccu låg på sin bädd och slöt ögonen och såg bilder 
framför sig. (…) Han såg framför sig Zvigas först förvårande och sedan ogillande min när Eccu föreslog 
att de skulle skida ut ur Helsingfors och bli en del av det väpnade motståndet mot de röda , och han 
mindes vissheten som funnits i Zvigas ansikte när de skildes utanför S:t Henrikskyrkan (…). Eccu låg där 
på sin tuna madrass och timmarna släpade sig fram och ljuset som rann in genom de höga fönstren blev 
först eftermiddagsfylligt och sedan vermodigt av kväll, och medan han låg där mindes han de blåsiga 
veckorna ute på Björknäs sommaren innan”. K. Westö, Där vi en gång gått…, s. 129–130. 
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w konkretnej sytuacji i w konkretnym miejscu w Helsinkach, naprzeciwko kate-
dry. Innymi słowy: nawet pamięć indywidualna nie może mieć charakteru abs-
trakcyjnych śladów przeszłości. Przestrzenna forma nie może zostać zaprzeczona. 
Parafrazując słowa Italo Calvino z jego powieści Niewidzialne miasta, nie może-
my powiedzieć, że jeden obraz miasta jest bardziej prawdziwy od drugiego. Där 
vi en gång gått zdaje się powtarzać intuicyjnie to stwierdzenie, a mentalny i iko-
niczny obraz posiadają ten sam status ontologiczny w momencie, kiedy oba 
współistnieją w ramach jednego dzieła literackiego i jednego opisu. 

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

The main aim of my article is comparison of two novels: Henryk Waniek’s Finis Silesiae and Kjell 
Westö’s Där vi en gång gått and their descriptions of the urban regions of Upper Silesia (Poland) and 
Uusimaa (Finland). These two novels can be treated as similar on several levels. First of all, their main 
plots take place in the same historical time. Secondly, the city plays an important role in the story and 
becomes on of the main character of the novel. Thirdly, the main characters of both stories are the 
photographers. However, photographic inspirations are not limited only to the creation of the characters, 
but are much more advanced in creating the literary fiction, also in the literary description of the city. 

Martyna Markowska – absolwentka filozofii i kulturoznawstwa w ramach MISH na Uniwersytecie 
Śląskim. Obecnie doktorantka na Wydziale Literatury Porównawczej Uniwersytetu w Helsinkach. 
Głównie zainteresowania naukowe to estetyka obrazu, intermedialność, związki fotografii i literatury. 
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U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  
P o l s k a  

„ŚW I A T O W OŚĆ”  P O L S K I C H  N O B L I S T Ó W   
( W  K O N T E K ŚC I E  K A N O N U  L I T E R A T U R Y  Z A C H O D N I E J )  

 
I  

SWEGO CZASU JERZY ŚWIĘCH, PRÓBUJĄC USYSTEMATYZOWAĆ KANON, SUGERO- 
wał, że niezależnie od tego, jakie ograniczenia mu narzucimy, innym badaczom 
wydadzą się one niewystarczające1. Termin, który miał uporządkować literaturę, 
sam nie poddawał się temu kryterium, ponieważ jedyną wspólną restrykcją dla 
wszystkich kanonów był perspektywizm ich definiowania. 

Obserwacja uczonego okazuje się szczególnie istotna w kontekście transfor-
macji kulturowych ostatnich kilkunastu lat, kiedy kategoria kanonu zrobiła 
w naszym kraju podobną karierę, jak niegdyś pojęcia „literackości” czy „struk-
tury”. Trudno się temu dziwić: przemiany rzeczywistości kulturowej ery infor-
macji, zmierzające – jak mogłoby się wydawać – w stronę kosmopolitycznej 
globalizacji, nieuchronnie „dehermetyzują” kultury narodowe. Ponieważ jednak 
owa „dehermetyzacja”, z różnych względów, nie gwarantuje dwustronnego 
przepływu wartości między kulturami-donorami a kulturami-akceptorami, py-
tania o miejsce literatury jako formy komunikacji ponad podziałami, o jej war-
tość, hierarchiczność, „światowość”, ale również o jej target i promocję poja-
wiają się coraz częściej. 

W moim artykule chciałbym jednak ograniczyć się tylko do próby odpowie-
dzi na pytanie o czynniki, jakie decydują o kształtowaniu się i rewizjach aksjo-
logicznych dyskursów wokół literatury w perspektywie takich – pozornie 
współzależnych – pojęć, jak: „kanon literatury światowej”, „kanon Zachodu” 
i „kanon narodowy”. 
   

1 J. Święch, Burze wokół kanonu/kanonów, w: Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Czerska, Kra-
ków: Universitas, 2005, s. 17. 
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I I  

W reakcji na postmetafizyczny charakter przełomu XX i XXI wieku, ale także 
w bezpośrednim efekcie „wojen kulturowych” lat 80. ubiegłego stulecia, wołanie 
o Comte’owskie wartości zderzyło się z poststrukturalną postawą nieufności 
wobec wszelkich podziałów. W kulturze Zachodu przedefiniowało, niegdyś 
„oczywisty”, kanon. Wraz z pojawieniem się nowych metodologii ― studiów nad 
rasą, klasą i genderem, studiów postkolonialnych czy poststrukturalnych badań 
historycznych ― pojęcie, które jeszcze nie tak dawno nie budziło naukowych 
emocji, wyszło z podziemi i stało się punktem centralnym akademickiej (i ideo-
logicznej) debaty. 

Kanon jako koncept okazał się nieredukowalny do „przestrzeni wspólnoty i po-
rozumienia”, reprezentowanej przez dorobek przeszłości, arcydzieła, postacie 
historyczne i mityczne, jak definiował go ― za Piotrem Kowalskim ― Piotr 
Śliwiński2. W rozumieniu współczesnym owa przestrzeń wydaje się raczej swoi-
stym „poligonem idei”. Kanon staje się obszarem dynamicznej interakcji literatu-
ry i sztuki z dyskursami polityki i ekonomii. Miejscem radykalnych rewizji war-
tości, choć warto zauważyć, że nie tylko tych estetycznych. 

Ten stan rzeczy trafnie obrazuje występująca w języku angielskim homofonia 
rzeczowników canon i cannon. Po angielsku „kanon” to jednocześnie „działo”: 
niebezpieczna broń, przy której pomocy można odesłać dzieło do lamusa historii, 
lub ― pośród huku i błysku ― wynieść je na piedestały. Przenikając do polskie-
go obiegu naukowego, nowe metodologie spowodowały, że pojęcie kanonu, które 
legitymizowało pewną selekcję wśród tekstów kultury, a następnie ich systema-
tyczną weryfikację, utraciło bezpowrotnie „niewinność”. 

Jeżeli zgodzić się z twierdzeniem Itamara Evena-Zohara i Gideona Toury’ego, 
że dzieła kanoniczne to te, które wykazały „produktywność kulturową”, wywiera-
jąc w danym momencie tradycji wymierny wpływ na inne elementy kulturowego 
„polisystemu” oraz uznając za niekwestionowany fakt, że kanony podlegają rewi-
zjom i zmieniają się w czasie, nie sposób uniknąć pytania o ich uwikłanie w dys-
kursy zgoła pozaliterackie: polityczne, społeczne czy te związane z akademickim 
autorytetem metodologii3. Systematyczne poszukiwanie odpowiedzi na takie 
pytania pozwala tworzyć teorie rzucające nieco światła na kulturowe losy „kano-
nicznych” dzieł, na procesy odpowiedzialne za wprowadzanie dzieł zapoznanych 
do kanonu w wyniku rewizji, na znikanie z kanonu dzieł niegdyś uznawanych za 
   

2 P. Śliwiński, Kanon, hipoteza konieczna, w: Kanon i obrzeża…, s. 85–86. 
3 Odsyłam tutaj do publikacji z szerszego kręgu badań literackich nazywanych „Polysystem stud-

ies” ze szczególnym uwzględnieniem: G. Toury, In Search of a Theory of Translation, Tel-Aviv: The 
Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv University, 1980 oraz I. Even-Zohar, Papers in 
Historical Poetics, Tel-Aviv: The Porter Institute, 1978. 
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„kanoniczne”, czy w końcu na stałą w nim obecność dzieł istotnych dla kolejnych 
pokoleń czytelników. 

Wydaje się jednak, że w kontekście problematyki „światowości” oraz uwarun-
kowanej przez nią recepcji istotniejszym problemem jest „rozszczepienie się 
kanonu” na liczne ― paralelne lub pozornie inkluzyjne ― kanony. Pozostawiając 
na uboczu dyskursy wiążące pojęcie kanonu z triadą rasy, klasy i gender, chciał-
bym się skoncentrować jednak na relacji pomiędzy „kanonem narodowym” 
i „kanonem zachodnim”, aby podjąć próbę zrozumienia, czym jest „światowość” 
twórczości polskich noblistów w kontekście płynności pojęcia, które miało sta-
nowić synonim niezmienności i trwania. 

I I I  

Nakreślenie takiej relacji nie jest możliwe bez postawienia pytania o teoretycz-
ne związki, zachodzące między pojęciami „kanonu narodowego” i „kanonu za-
chodniego” bądź „światowego”. Jeżeli bowiem przyjąć, iż na „kanon światowy” 
składać się będą poszczególne „kanony narodowe”, to nieuchronnie spotkamy się 
z pytaniem o faktyczną kulturową produktywność „kanonicznych” dzieł poszcze-
gólnych narodów w globalnym kontekście kultury zachodniej czy światowej. 
Jeżeli natomiast uznać, iż „kanon światowy” to zbiór dzieł, które okazały się 
„produktywne” ponadnarodowo ― wyeliminujemy z niego literatury małe i te, 
które nigdy nie były tłumaczone na języki o dużym zasięgu. 

Ideologiczne pobudki wskazywałyby, iż należałoby przyjąć „demokratyczną” 
definicję kanonu, jednak praktyka kulturowa wskazuje wyraźnie, że takie myśle-
nie byłoby w najlepszym wypadku życzeniowe, a jego wyjaśniająca moc okazuje 
się nikła. „Światowość” twórcy i dzieła, mierzona stopniem kanonizacji tego 
dzieła w kulturze z definicji ponadnarodowej, okazuje się funkcją ich aksjologi-
zacji w perspektywie hegemonii kultur-donorów wartości, a więc kultur o szero-
kim zasięgu. Nie sposób też nie zauważyć, że kultury-donory, jako kultury „moc-
ne”, to także kultury determinujące polityczny i ekonomiczny kształt globalnej 
rzeczywistości, produkując wzorce aksjologiczne (w tym także estetyczne) inkor-
porowane w kulturach-akceptorach. To zaś skutkuje przekształceniami systemu 
wartości wyznacznikowego dla takiej kultury, a w konsekwencji rewizją rozpa-
trywanego z punktu widzenia kulturowej produktywności „kanonu narodowego”. 

Oczywiście, proces przebiegający według przeciwnego wektora jest zdecydo-
wanie „słabszy”: kultura-donor wchłania wybiórczo wartości, jakie wykształciły 
się w kulturach słabszych ― i je „naturalizuje” na własnym gruncie, by następnie 
je rozprzestrzeniać. 

Jeżeli przyjąć powyższy tok rozumowania, usytuowanie polskiego kanonu lite-
rackiego w kontekście kanonu „zachodniego” ― zdominowanego historycznie 
przez literatury o szerokim zasięgu ― to usytuowanie marginalne. W kanonie 
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rozumianym pragmatycznie jako wynik oddziaływań sił pozaestetycznych, nie 
ma miejsca dla demokracji. Jego kształt, w pewnym uproszczeniu, determinują 
obecnie trzy czynniki. Pierwszy to ― znajdująca się w The Western Canon Ha-
rolda Blooma, publikacji, która stanowiła punkt zwrotny akademickiej debaty ― 
lista dzieł składających się ― według badacza ― na „kanon zachodni”4. Drugi to 
ekonomicznie zorientowane możliwości wydawnicze oraz translatorskie, dzielące 
kultury literackie danych narodów na marginalne bądź centralne. To właśnie ten 
aspekt „produktywności kulturowej” wyjaśnia, dlaczego, po wcześniej dominują-
cej literaturze francuskojęzycznej, przeżywamy teraz hegemonię literatur anglo-
języcznych. Ostatnim zaś z czynników jest wspomniana już kierunkowość prze-
pływu wartości. Determinowana jest ona przez kontekst historyczno-kulturowy, 
w którym istnieją konkretne dzieła oraz zależy od przekładalności tegoż kontekstu na 
ich recepcję poza granicami państw rodzimych (bądź też jej kompletny brak). 

I V  

Śledząc zatem dynamiczną historię Polski i stopniowe przechodzenie polskiej kul-
tury narodowej z pozycji centralnej w renesansie i baroku do pozycji marginalnych 
w wieku XVIII, XIX i XX, a wobec tego rozumiejąc także przyczyny słabości nasze-
go języka narodowego jako silnie hermetycznego, nietrudno zrozumieć, że polska 
kultura narodowa nie jest kulturą-donorem. Nawet uwzględniając symboliczną istot-
ność naszego kraju w pewnych momentach ewolucji zachodnich dyskursów społecz-
no-politycznych, literatura polska jawi się jako literatura zamknięta. Z tego powodu 
jedynie nieliczne dzieła „polskiego kanonu narodowego” współtworzyć mogą „kanon 
zachodni”, a i tak ich włączenie w ów kanon wydaje się niezupełnie zależne od przy-
czyn, dla których znalazły się one w „kanonie narodowym”. 

Bez wątpienia „kanonicznym działem”, które zdolne jest wstrzelić dzieło na li-
teracki firmament kultury Zachodu, jest Nagroda Nobla w dziedzinie literatury. 
I choć dla wielu twórców reprezentujących kulturę języka dominującego, była 
ona jedynie potwierdzeniem kanoniczności ich dzieł i zwieńczeniem działalności 
artystycznej, dla innych przyznanie jej stanowiło bilet wstępu do „kanonu zachodnie-
go”. To zaś rozpoczyna proces „zamkniętego koła”: w momencie przyznania 
nagrody na całym świecie rozpoczyna się prawdziwa wojna między wydawnic-
twami. Dzieła laureata są tłumaczone na wiele języków, antologizowane, ponow-
nie wydawane. Napędzana jest potężna, ekonomiczna machina utwierdzająca, 
słusznie bądź nie, pozycję nagrodzonego. 

Czy taka pozycja jest nienaruszalna? Jeżeli prześledzimy listę Blooma, odnaj-
dziemy tam następujących Polaków: Bruno Schulz, Czesław Miłosz, Witold 
   

4 H. Bloom, The Western Canon: The Books and School of the Ages, New York, San Diego, Lon-
don: Harcourt Brace & Company, 1994, s. 531–567. 
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Gombrowicz, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Adam Zagajewski. W rozmowie 
z Piotrem Wilczkiem Adam Czerniawski tłumaczy ten dobór nazwisk tak: 

On po prostu nie zna naszej literatury, zaledwie tych kilka nazwisk obiło mu się o uszy. 
Naturalnie, nie można go winić za to, że jej nie zna, bo wszystkiego wiedzieć nie może, ale 
można za to, że udaje, że wszystko wie. Do kanonu wcisnął prawie całą brytyjską poezję 
XIX wieku, więc wedle takich kryteriów zmieściliby się tam nie tylko Mickiewicz, Słowacki 
i Norwid, ale także Malczewski, Lenartowicz i Asnyk. A gdyby Krasiński był Niemcem, 
a Prus Francuzem, Nie-Boska i Lalka dawno figurowałyby w każdym kanonie europejskim. 
Na naszą literaturę XIX w. nikt nie zwracał uwagi dlatego, że nie istnieliśmy wówczas jako 
państwo. O politycznych aspektach kanonizacji nigdy nie należy zapominać5. 

Fakt, że Bloom literatury polskiej nie zna, można wyjaśnić mechanizmem „za-
mkniętego koła”. Wolno jednak spekulować, że o ile brak Szymborskiej można 
tłumaczyć tym, że w trakcie pisania książki nie była jeszcze laureatką (książka 
została wydana po raz pierwszy w roku 1994), to gdyby The Western Canon 
ukazał się kilka lat później, na pewno by się tam znalazła „za poezję, która 
z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać 
się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości6”. 

Szymborską, zresztą tak samo jak Miłosza, z punktu widzenia zachodniego od-
biorcy z łatwością daje się zakorzenić w kanonie zachodnim. Ich twórczość jest 
ponadnarodowa, ponieważ unika hermetycznych kontekstów, które mogłyby 
ograniczyć jej potencjał interpretacyjny wyłącznie do „narodowego” systemu 
wartości. Jeżeli przyjąć perspektywę „hegemona”, to ich teksty wpisują się 
w długą tradycję Eliota, Goldinga czy nawet Becketta. Taki stan rzeczy potwier-
dzają wypowiedzi Komitetu, który uzasadnia nagrodzenie Czesława Miłosza tak: 
„za bezkompromisową wnikliwość w ujawnianiu zagrożenia człowieka w świecie 
targanym gwałtownymi konfliktami”7. 

Odpolitycznienie samej nagrody, oczywiście, nie wchodzi w rachubę. Z jednej 
strony centralność kultur dominujących nie jest od polityki niezależna. Z drugiej, 
należy być jednak świadomym wpływów, jakie na przyznanie Nagrody Nobla dla 
Szymborskiej mógł mieć upadek PRL-u, zaś na nagrodzenie Miłosza zarówno 
jego kariera akademicka, jak i fakt, że stał się ikoną myślenia opozycyjnego wo-
bec komunistycznej ideologii i zniewolenia narodów pod sowieckim zarządem. 
   

5 Hierarchie, kanony, wartości. Z Adamem Czerniawskim rozmawia Piotr Wilczek, „Opcje” 2001, 
nr 5, s. 34. 

6 „The Nobel Prize in Literature 1996 was awarded to Wislawa Szymborska for poetry that with 
ironic precision allows the historical and biological context to come to light in fragments of human 
reality”. Uzasadnienie pochodzi ze strony: www.nobelprize.org [dostęp: 26.09.2011]. 

7 „The Nobel Prize in Literature 1980 was awarded to Czeslaw Milosz who with uncompromising 
clear-sightedness voices man’s exposed condition in a world of severe conflicts”. Uzasadnienie po-
chodzi ze strony www.nobelprize.org [dostęp: 26.09.2011]. 
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W oczach profesjonalnego odbiorcy, ignorującego nawet zewnętrzne konteksty 
polityczne, dzieła Miłosza i Szymborskiej „bronią się” jednak w kategoriach 
filozoficznych i estetycznych tak samo, jak dzieła Yeatsa, Brodskiego czy 
Marqueza. Warto także tutaj przywołać jeszcze jeden czynnik, decydujący, jak 
się wydaje, o „akceptowalności” dzieła spoza kultury dominującej w „kanonie 
zachodnim”. Mimo swoistego dla obojga autorów podejścia do formy (czy 
w przypadku Miłosza ― wielości form), ich twórczość pozostaje zakorzeniona 
w stosunkowo „klasycznych” nurtach. 

Proza czy poezja, która w czasie jej powstawania uznawana jest za awangar-
dową, obojętnie czy pod względem tematycznym, czy formalnym, ma szansę 
znaleźć miejsce w kanonie dopiero wtedy, kiedy przestaje nią być. Z drugiej 
jednak strony o dziełach awangardowych również nie sposób mówić bez 
uwzględnienia samych dyskursów „kanonotwórczych”. German Ritz, przypomi-
nając losy naszej rodzimej Awangardy krakowskiej, podkreśla, że została ona 
zupełnie niezauważona w obiegu zachodnim, przyćmiona przez ekspansję rosyj-
skiego futuryzmu8. O ile w oczach polskojęzycznego czytelnika projekt Peipera 
pozostaje rozwinięciem myśli futurystycznej i dojrzałą refleksją na jej temat, 
o tyle nigdy nie otrzymał on możliwości wystarczająco silnej promocji. 

Nie można tego powiedzieć o konwencji przyjętej przez Władimira Majakow-
skiego. Rewolucja w obrębie państwa rosyjskiego, ściągająca na siebie wzrok 
całej Europy, wysoka pozycja teoretyków formalistycznych, a także samo uwi-
kłanie intertekstualne nurtu zza miedzy (mam tutaj na myśli prace m.in. Filippa 
Tommasa Marinettiego czy Guillaume’a Apollinaire’a) wskazują pozaseman-
tyczne przyczyny jego zadomowienia się w kulturze zachodniej. Tutaj wciąż 
pozostaje wątpliwość, czy futuryzm rosyjski pozostaje istotny w kontekście ka-
nonu światowego ze względu na reprezentantów czy samo znaczenie ruchu. 

Pozostawiając jednak tę kwestię na uboczu, nasuwa się pytanie o pozycję pozosta-
łych naszych noblistów? Dlaczego twórczość Władysława Stanisława Reymonta 
czy Henryka Sienkiewicza w oczach zachodniego czytelnika nie przetrwała próby 
czasu? Komitet nie ułatwia odpowiedzi na to pytanie, uzasadniając nominację 
autora Trylogii po Gombrowiczowsku: „za jego wybitny kunszt pisarski”9. 

Rozważając losy Sienkiewicza w kontekście „kanonu zachodniego”, należy się 
zastanowić nad tym, które z jego dzieł z perspektywy zachodniego czytelnika 
spełnia kryteria ponadnarodowej „istotności” i wpisuje się jednocześnie w dys-
kursy istotne dla kultur dominujących. Quo vadis ― bez wątpienia ― takim 
dziełem było i można przypuszczać, że to ono właśnie wpłynęło na wyróżnienie    

8 G. Ritz, Kanon i historia literatury widziane z zewnątrz, w: Kanon i obrzeża…, s. 36. 
9 „The Nobel Prize in Literature 1905 was awarded to Henryk Sienkiewicz because of his outstand-

ing merits as an epic writer”. Uzasadnienie pochodzi ze strony www.nobelprize.org [dostęp: 
26.09.2011]. 
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Sienkiewicza literackim Noblem. Zwłaszcza, że inne teksty „dyskwalifikują” go 
jako twórcę „ponadnarodowego”. Większość z nich jest silnie zakorzeniona 
w realiach historycznych Polski z czasów jej świetności, która przecież za życia 
Sienkiewicza już nie istniała, a dla odbiorcy reprezentującego kultury dominujące 
― nie ma znaczenia. Nie negując jego wartości, pisarstwo „ku pokrzepieniu serc” 
jest silnie hermetyczne. Znajduje ono odbiorców głównie w obiegu rodzimym 
oraz wśród narodów o podobnych odczuciach historycznych, czego dowodem jest 
np. recepcja Sienkiewicza w Chinach10. 

Trafność roboczej hipotezy związku „ponadnarodowego charakteru dzieła” 
i wpisywania się wartości, na których ono bazuje, w wartości tworzące podstawy 
kultury-hegemona, relatywizuje jednak uzasadnienie przyznania Nagrody Nobla 
Reymontowi. Tu sprawa jest bardziej skomplikowana. Laureat nagrodzony został 
bowiem wyłącznie „za wielki narodowy epos ― Chłopów”11. 

W powieści funkcjonują dwa mocno marginalizujące ją zabiegi: po pierwsze, 
centralny dla jej narracji jest bohater zbiorowy, którego obraz silnie osadzony jest 
w zjawisku ludomanii, ta zaś ― w wypadkach z okresu rabacji galicyjskiej czy 
powstania styczniowego oraz, a właściwie przede wszystkim, w unarodowieniu 
chłopów polskich12. Po drugie ― sensotwórczą wartość ma Reymontowskie 
wykorzystanie języka rodzimego, spotęgowane dodatkowo wieloma typami narracji 
w powieści. Typowy modernistyczny język literacki przełomu XIX i XX wieku 
miesza się tutaj z licznymi archaizmami czy elementami gwarowymi13. Taki me-
lanż czynników powołuje do istnienia dyskurs, który nie poddaje się przekładowi 
na języki dominujące. Wartość słowa samego w sobie, która była dla wielu pol-
skich komentatorów Chłopów najistotniejszym elementem powieści, zostaje zastą-
piona zgoła inną i inaczej zakorzenioną wartością w procesie tłumaczenia. 

Tekst ― jak pisze Tadeusz Sławek ― zostaje wchłonięty przez język tłumaczenia, oto-
czony przez inne dźwięki i słowa, które są zarazem słowami opłakującymi śmierć tekstu. 
Tekst zostaje złożony w trumnie języka ojczystego tłumacza14. 

O ile w kontekście przewartościowań doby naturalizmu Chłopi stanowią dla 
intelektualnego odbiorcy „ponadnarodowy” manifest deterministycznie pojmo-
wanej ludzkiej kondycji właśnie dlatego, że jest „narodowy” (czyli stosujący się 
tak samo do każdego „narodu”, każdej „soli ziemi”), o tyle jego „kulturowa pro-   

10 Por. Y. Lijun, Twórczość Henryka Sienkiewicza w Chinach, „Postscriptum Polonistyczne” 2010, nr 2.  
11 „The Nobel Prize in Literature 1924 was awarded to Wladyslaw Reymont for his great national 

epic, The Peasants”. Uzasadnienie pochodzi ze strony www.nobelprize.org [dostęp: 26.09.2011]. 
12 F. Ziejka, Wstęp, w: W.S. Reymont, Chłopi. Oprac. F. Ziejka. T. 1. Wrocław: Ossolineum, 1999, 

s. XIX–XXXII. 
13 Tamże, s. XCIII–XCIV. 
14 T. Sławek, Kalibanizm. Filozoficzne dylematy tłumaczenia, w: Przekład artystyczny. T. 1: Pro-

blemy teorii i krytyki, red. P. Fast, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991, s. 17. 
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duktywność” w epokach kształtowanych przez inne dominanty filozoficzne male-
je. Raz zapoznany, Reymont nie wrócił dotąd do panteonu twórców wznawianych 
i komentowanych poza Polską ― i wydaje się, że właśnie to jest sedno klęski, 
jaką ponosi w starciu z kanonem światowym. 

V  

Jakie wnioski wysnuć można na podstawie przedstawionych dotąd rozważań? 
Niestety, z punktu widzenia narodowej dumy, nie najweselsze. Śledząc losy pol-
skich noblistów, okazuje się, że choć teoretycznie mniej nawet ekspansywne, 
często hermetyczne kultury, mają prawo zakorzenić się w ksenofobicznym za-
chodnim kanonie, to trwałość ich „światowej pozycji” uzależniona jest od zja-
wisk, jakie można by określić mianem działań promocyjnych. Nawet najbardziej 
opiniotwórcza dziś nagroda ― literacka Nagroda Nobla ― jako zjawisko o naj-
silniejszym potencjale promocyjnym może ponieść porażkę w walce z czasem. 
Światowość literatury polskiej, jeżeli definiować ją funkcjonalną obecnością 

w ponadnarodowych kanonach ― zachodnim i światowym ― trzeba mierzyć jej 
„kulturową produktywnością”, która, jeżeli zanika, pozostawia jedynie wzmiankę 
w akademickich podręcznikach i historiach literatur. Nieubłagany test czasu po-
woduje, że „światowość” dzieł ― nawet tych uznawanych przez Polaków i polo-
nistów „za wielkie”, nawet tych nagrodzonych Noblem ― zrewiduje ich moc 
inspirowania twórców i fascynowania autorytetów akademickich, reprezentują-
cych kultury dominujące. 

O ile jednak wiersze Miłosza, Szymborskiej i kilku innych polskich twórców 
trafiają czasami do akademickich antologii, a więc mogą stanowić podstawę dla 
uniwersyteckiej dydaktyki i źródło inspiracji, o tyle dzieła innych polskich pisa-
rzy i poetów, w tym pozostałych noblistów ― antologizowane nie są. O ich świa-
towości decyduje nie tyle ich „kanoniczność” w rozumieniu dominującej kultury 
Zachodu, ile ekonomia: Nobel Sienkiewicza dał efekt w postaci wzmożonej 
„produktywności kulturowej” jego dzieła, która objawiła się w filmowych adap-
tacjach Quo vadis. Film zainspirował czytelników do lektury, a lektura akade-
micka, zwrotnie, zainteresowała się wartościami, które przyczyniły się do przy-
znania twórcy Nagrody Nobla. Ale przecież na tej samej zasadzie buduje się 
„światowość” niewpisywanego do „kanonu zachodniego” Wiedźmina Andrzeja 
Sapkowskiego czy nienagrodzonego Noblem Stanisława Lema. Bez wątpienia, 
obaj twórcy wywierają „wpływ” na kształt estetycznej rzeczywistości kultur 
dominujących, a wobec tego także małych kultur. Probierzem ich „światowości” 
jest jednak nie tyle dyskurs akademicki czy zakorzenienie w ponadnarodowych 
wartościach, ile czynniki ekonomiczne. 

Czy polscy twórcy wrócą kiedyś do obiegu kultury dominującej, czy nowi pisa-
rze okażą się pionierami nowych trendów estetycznych w kulturze literackiej 
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Zachodu? Nie sposób wyrokować. Na ile współczesne studia nad zjawiskiem 
kanonu okażą się miarodajne, zadecyduje o tym zespół czynników: politycznych, 
estetycznych i ekonomicznych, które z coraz większą mocą decydować będą 
o kształtach kanonów definiowanych przez kolejne pokolenia. 

Proces trwa. 

 
O N  “ W O R D L I N E S S ”  O F  T H E  P O L I S H  N O B E L  P R I Z E  W I N N E R S   

( I N  T H E  C O N T E X T  O F  T H E  W E S T E R N  L I T E R A R Y  C A N O N )  

The general aim of this paper is to examine what relations occur between the processes which create 
the so-called Western canon and the power of authority in the context of the Nobel Prize in Literature 
and therefore, what is the status of the awarded polish writers (Henryk Sienkiewicz, Władysław 
Stanisław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska) in global culture. The starting point of 
these considerations is an analysis of the Western literary canon contextual conditions in relation to 
the notion of academic authority and Anglo-normativity of dominating cultures as the indicators of 
values within broadly defined western culture. The aim of the proposed discussion is to emphasise 
differences between canon-creating mechanisms in Polish culture and those in Anglo-normative 
transatlantic one, with special reference to discourses of power and economy juxtaposed with ideolog-
ically influenced discourses or these which prefer equality of the national canons and the local ones. 

Michał Kisiel – (ur. 1991) jest studentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humani-
styczno-Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe obej-
mują teorię literatury ze szczególnym uwzględnieniem różnych strategii czytania, dekonstrukcji oraz 
badań nad wyobraźnią poetycką. 



L U C Y N A  S P Y R K A  
 

 

U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  
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PO L S K I  D R A M A T  D Z I E W IĘT N A S T O W I E C Z N Y   
W  K O N T E KŚC I E  K U L T U R Y  SŁO W A C K I E J  

 

„POLSKI DRAMAT DZIEWIĘTNASTOWIECZNY” TO OKREŚLENIE BARDZO POJEMNE,  
obejmujące dramat tzw. postanisławowski, którego znakomita większość twór-
ców jest już dzisiaj zapomniana, a który pod względem estetyki i formy oznacza 
zarówno utwory klasyczne, jak i preromantyczne; dalej dramat romantyczny 
z czołowymi utworami Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i klasycyzują-
cymi komediami Fredry; następnie dramat pozytywistyczny, a wreszcie pierwsze 
utwory modernistycznej twórczości przedstawicieli Młodej Polski. Tak zakreślo-
ne ramy czasowe dają więc duży wybór autorów i utworów, o których można tu 
mówić. Obecność dzieł jednej literatury w kręgu literatury i kultury drugiej rów-
nież jest efektem wyborów dokonywanych w różnym czasie: kultura przyjmująca 
wybiera z literatury wyjściowej niekoniecznie dzieła powstałe tu i teraz, ale może 
czerpać z całego jej dorobku artystycznego. 

Dramat może istnieć jako tekst literacki lub jako tekst przeznaczony do insce-
nizacji. Wydaje się, że dana kultura sięga po dramat z innego kręgu z reguły 
w celu wzbogacenia własnego repertuaru inscenizacyjnego, rzadziej – i tylko 
w odniesieniu do utworów uznanych, zaliczanych do dziedzictwa światowego, 
które po prostu należy udostępnić własnym odbiorcom – tłumaczy się dramaty 
wyłącznie z myślą o tym, że będą funkcjonowały w obiegu czytelniczym. Insce-
nizacyjne aspekty dramatu sprawiają też, że o wyborze w dużym stopniu decydu-
je kształt życia teatralnego w kręgu kultury przyjmującej. Tak więc o tym, że 
dany utwór zostanie wybrany do przekładu i udomowienia w kulturze przyjmują-
cej, decydują – oprócz ewentualnych innych czynników kontekstowych – zarów-
no poziom rozwoju dramatu w kręgu przyjmującym, jak i poziom rozwoju teatru. 

Kultura słowacka uważana jest za najbliższą polskiej wśród wszystkich kultur 
słowiańskich, zaś zainteresowanie Słowaków literaturą polską już od początku 
XIX stulecia jest bardzo wysokie. Dla naszych sąsiadów zza Tatr wiek ów był 
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czasem budzenia się ich świadomości narodowej, kodyfikacji języka, narodzin 
narodowej literatury. Dążyli do uznania własnych praw narodowych przez mo-
narchię austro-węgierską, w której skład wchodzili, zwłaszcza zaś opierali się 
madziaryzacji. W sferze ideowo-politycznej głosili panslawizm, a na płaszczyź-
nie kultury ich ideą była wzajemność słowiańska z utopijną koncepcją, by każdy 
wykształcony Słowianin umiał swobodnie czytać we wszystkich językach sło-
wiańskich; dlatego też intensywnie interesowali się kulturami i literaturami innych 
Słowian, zwłaszcza najbliższych sąsiadów. Literatury te – w tym polską – czyty-
wali, a nawet publikowali często nie w przekładzie, lecz w oryginale. 

D Z I A D Y  A D A M A  M I C K I E W I C Z A  

Twórczość Adama Mickiewicza w kręgu kultury słowackiej już wiele lat temu 
opisał Józef Magnuszewski w książce Mickiewicz wśród Słowaków1. Badacz 
zwrócił uwagę, że dzieła naszego wieszcza w XIX wieku były dla Słowaków nie 
tylko natchnieniem i inspiracją do ich własnej twórczości, a wręcz obiektem 
kultu, który narodził się w 2. połowie lat 20. XIX stulecia za pośrednictwem 
Pragi i Wiednia. Filomaci nawiązali kontakt z Pragą już w 1822 roku, zaś proces 
młodzieży wileńskiej odbił się echem również w Wiedniu. Przy tej okazji w ów-
czesnej wiedeńskiej prasie pojawiły się informacje o Mickiewiczu i jego szkole. 
Dotarły one stąd do jednego z dwóch wielkich słowackich budzicieli narodo-
wych: Pavla Šafárika (1795–1861). W 1826 roku zamieścił on wiadomości 
o Mickiewiczu w swojej Historii języków i literatur słowiańskich, pisząc tam, że 
jest to poeta uznawany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli młodego 
pokolenia polskiego, wymienił również ballady jako arcydzieła poezji liryczno-
-epickiej2. Nie zamieścił natomiast znanych mu z lektury wiedeńskiego periodyku 
literackiego informacji o Grażynie i o Dziadach3. Drugi natomiast z wielkich 
budzicieli narodowych – Ján Kollár (1793–1852), choć doceniał wielkość arty-
styczną pisarstwa Mickiewicza, jako zagorzały głosiciel panslawizmu uznał go za 
niewrażliwego na sprawy słowiańskie, zwłaszcza że kiedy w 1842 roku napisał 
do polskiego poety list z propozycją nawiązania współpracy, nie uzyskał nań 
żadnej odpowiedzi4. Po opowiedzeniu się poety po stronie Węgier w czasie Wio-
   

1 J. Magnuszewski, Mickiewicz wśród Słowaków. Wrocław: Ossolineum, 1956. 
2 P.J. Šafárik, Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí, prel. V. Betáková a R. Beták, 

Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963. Fragment dotyczący literatury polskiej 
dostępny w: J. Hvišč, Slovensko-poľské literárne vzťahy (1815–1918), Bratislava: Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, 1991, s. 70–82. 

3 J. Magnuszewski, Mickiewicz wśród Słowaków…, s. 7. 
4 J. Hvišč, Slovensko-poľské literárne vzťahy…, s. 21, 96.  
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sny Ludów – zdecydowanie odrzucił jego twórczość i zawarte w niej idee5. I to 
właśnie słowackie rozdarcie w stosunku do dzieła naszego wieszcza będzie wi-
doczne przez cały XIX wiek. 

Ambiwalencja recepcji twórczości Mickiewicza dotyczyła jednak przede 
wszystkim ideologii, natomiast pod względem artystycznym Słowaków zachwy-
ciły przede wszystkim oparte na motywach ludowych ballady. Świtezianka i Po-
wrót taty były pierwszymi utworami, które przetłumaczono, jeszcze na język 
czeski, używany przez część Słowaków jako literacki aż do chwili ostatecznej 
kodyfikacji słowackiego w 1843 roku. Przekładów tych dokonał zaliczany do 
preromantyków pisarz Karol Kuzmány (1806–1866), a opublikował je w 1836 
roku, w pierwszym roczniku wydawanego przez siebie pisma literackiego „Hron-
ka”. Kuzmány, który znał język polski, zetknął się z Polakami prawdopodobnie 
podczas studiów w Jenie, zapewne utrzymywał też kontakty z Adamem Junoszą 
Rościszewskim i to od niego otrzymywał polskie książki oraz informacje o pol-
skiej literaturze. Tą drogą zapewne poznał też Dziady. Jako preromantykowi 
dramat nie przypadł mu jednak zbytnio do gustu, choć doceniał piękno języka. 
W drugim roczniku „Hronki” (1837) znajduje się nawet króciutki cytat z czwartej 
części dramatu, zamieszczony w języku polskim6. Generalnie jednak słowacki 
pisarz miał do Dziadów stosunek krytyczny, czemu dał wyraz w opublikowanym 
w „Hronce” w 1838 roku opowiadaniu Ladislav, również pełnym polskich cyta-
tów utworów naszego wieszcza, m.in. fragmentów Wielkiej Improwizacji. Bohaterem 
utworu jest Polak Ladislav, który przeżywa tragiczną miłość do córki postępowego 
ziemianina. Miłość tragiczną z powodu przedwczesnej śmierci ukochanej kobie-
ty. Ladislav ma przyjaciela – malarza Konrada Sandomirskiego, który ukazany 
jest jako osoba egzaltowana. Poważnie zaziębiony, w trakcie choroby wpada 
w szał, cytuje polskich poetów, śpiewa, płacze, cieszy się z obecności jakiejś 
dziewicy, bredzi, chce wyskoczyć oknem, powstrzymany awanturuje się, po 
czym znowu deklamuje poezję – właśnie fragmenty Wielkiej Improwizacji. 
W dalszej części utworu znowu próbuje popełnić samobójstwo, gdy powstrzymu-
jący go pytają „A znasz ty ewangelię?”, odpowiada „A znasz ty nieszczęście?” 
Ostatecznie umiera obłąkany. W rysunku tej postaci Kuzmány nie tylko sparafra-
zował, ale właściwie nawet sparodiował Dziady, którymi, jak widać, najwyraźniej 
nie był zachwycony7. 

Bardziej pozytywny stosunek do utworu mieli słowaccy romantycy z kręgu tzw. 
szturowców, grupy twórców skupionych wokół Ľudovíta Štúra (1815–1856), chary-
   

5 J. Magnuszewski, Mickiewicz wśród Słowaków…, s. 8. 
6 Tamże, s. 14–15. 
7 Szczegółową analizę utworu przeprowadził J. Magnuszewski, Mickiewicz wśród Słowaków…, 

s. 17–23. Opowiadanie Kuzmány’ego zawiera liczne odwołania także do innych utworów polskiego 
wieszcza, nas jednak interesuje to, co dotyczy Dziadów. 
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zmatycznego działacza narodowego, pisarza, kodyfikatora języka, uznawanego za 
ojca narodu. Dla nich najważniejszym utworem Mickiewicza była Oda do młodości, 
którą czytali i recytowali w oryginale, której poświęcali komentarze, zaś jej zwroty, 
obrazy, porównania nieustannie cytowali i na stałe włączyli do swojej twórczości. Ale 
znali też inne teksty polskiego wieszcza, w 1839 roku złożyli się na zakup ośmioto-
mowego wydania paryskiego dzieł Mickiewicza, z których utwory przepisywali, 
tworząc kolejne zbiorki, by tą drogą je między sobą popularyzować. W żadnym 
z zachowanych zbiorków jednak ani jedna część Dziadów nie znalazła się w całości8. 
Do dzisiaj nie powstał słowacki przekład żadnej z części dramatu. Fragmenty jedynie, 
a dokładnie 132 wiersze II części przetłumaczył jeden ze szturowców – Janko Ma-
tuška (1821–1877). Przekład ten opublikowano dopiero w 1921 roku w Utworach 
zebranych tego pisarza. Niemniej dramat wielokrotnie odbija się echem w twórczości 
XIX-wiecznych pisarzy słowackich, także po 1848 roku, który mocno zaciążył na 
ocenie twórczości Mickiewicza przez Słowaków. Fakt, że polski poeta opowiedział 
się po stronie węgierskiej, sprawił, że fascynacja jego twórczością przestała być tak 
ostentacyjna, a pod koniec stulecia zaczęto pod adresem pisarza formułować różne 
oskarżenia, np. w związku z Konradem Wallenrodem oskarżono Mickiewicza o nie-
moralne wspieranie zdrady. Negatywny stosunek prezentowano również w stosunku 
do Dziadów, które postrzegane były jako przejaw separatyzmu polskiej kultury szla-
checkiej od kultury ogólnosłowiańskiej9, co oczywiście pozostawało w sprzeczności 
z koncepcją panslawizmu. Choć, za pośrednictwem licznych nawiązań w postaci 
identyczności lub podobieństwa motywów czy też cytatów pojedynczych wersów lub 
dłuższych fragmentów (zwłaszcza z Wielkiej Improwizacji) obecnych w utworach 
słowackich romantyków10, Dziady na stałe wpisały się w kanon tamtejszej literatury 
i kultury, to jednak dzisiaj w świadomości słowackiej Mickiewicz pozostaje autorem 
Ody do młodości, ballad, ewentualnie jeszcze Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa 
polskiego. O tym, że napisał Dziady, u naszych sąsiadów nikt – poza wąskim gronem 
specjalistów-filologów − nie pamięta. 

N I E - B O S K A  K O M E D I A  Z Y G M U N TA  K R A S IŃ S K I E G O  

Mogłoby się wydawać, że w kontekście kultury słowackiej lepiej potoczyły się 
losy Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. Słowacy doceniali ten utwór, 
interesowali się nim już szturowcy. Dramat jednego z nich, Viliama Pauliniego-Tótha 
   

8 Por. M. Magnuszewski, Mickiewicz wśród Słowaków…, s. 45, J. Hvišč, Slovensko-poľské li-
terárne vzťahy…, s. 25. 

9 S.H. Vajanský, Adam Mickiewicz. „Národnie noviny” 1890, č. 79. Tekst dostępny w: J. Hvišč, 
Slovensko poľské literárne vzťahy…, s. 120–121.  

10 J. Magnuszewski w przywoływanej tu już wielokrotnie publikacji Mickiewicz wśród Słowaków 
wymienia bardzo wiele przykładów. 
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(1826–1877), Ľudská komédia z 1846 roku jest inspirowany Nie-Boską, zaś Jozef 
Miloslav Hurban (1817–1888) w opublikowanym w „Slovenských Pohľadach” 
w 1851 roku artykule Obozrenie novších literatúr slovanských obszernie omawia 
polską tragedię, tłumacząc tytuł jako Pekelná komédia, nie podając wszakże nazwiska 
autora i odwołując się prawdopodobnie do wydania niemieckojęzycznego11. 

Natomiast już w XX wieku, w sezonie teatralnym 1933–1934 Nie-Boską 
umieszczono w zapowiedziach repertuarowych Słowackiego Teatru Narodowe-
go12 (w tym czasie kierownikiem artystycznym „pierwszej sceny” w Bratysławie 
był Ján Sedlák, w późniejszych latach tłumacz i popularyzator literatury polskiej), 
jednakże plany spełzły na niczym z powodu braku przekładu. Tłumaczenie powstało 
i zostało opublikowane dopiero 10 lat później; jego wydanie w 1943 roku13 jest 
jednym z bardziej zaskakujących wydarzeń w dziejach polsko-słowackiej komu-
nikacji literackiej. W czasie drugiej wojny światowej Słowacja była państwem 
satelitarnym wobec faszystowskich Niemiec, a zatem i na jej terenie obowiązy-
wała Goebbelsowska teza o tym, że takie zjawisko, jak kultura polska, nie istnieje. 
Niemniej w słowackich wydawnictwach w tamtym czasie ukazały się 23 przekła-
dy z literatury polskiej14. Jednym z nich było właśnie dzieło Krasińskiego. Publi-
kację tego przekładu Pavol Winczer uzasadnia odmiennym od polskiego sposo-
bem interpretowania utworu przez wydawcę i tłumacza. Pisze: 

Jeżeli tu [na Słowacji – L.S.] interpretowano Krasińskiego w kręgu myśli katastroficznej, 
to nie romantycznej, lecz dwudziestowiecznej. W tekście na skrzydełku wydania słowackie-
go (…) mowa o zmaganiu się dwu światów, pojawia się też myśl o tym, że być może przeciw 
zwycięzcom powstanie w myśl innej, lepszej sprawiedliwości nowa siła społeczna i wyłoni 
kolejną formację. 

Autor tekstu podkreśla też, zgodnie z zakończeniem utworu, że ostatecznym 
zwycięzcą zostaje duch absolutny. Nie ma tu zatem upraszczających bezpośred-
nich powiązań utworu z aktualną rzeczywistością historyczną: „Niemniej poczu-
cie ogólnego kryzysu świata, będące wynikiem kataklizmu wojny światowej, 
było żywe również na Słowacji. (…) Pewne treści utworu, odpowiednio sprepa-
rowane, mogły współgrać w odbiorze ze sloganami ówczesnej propagandy”15. 
   

11 J.M. Hurban, Obozrenie novších literatúr slovanských, „Slovenské pohľady II”, 1851, zv. 5, 
s. 145–157. Tekst dostępny w: J. Hvišč, Slovensko-poľske literárne vzťahy…, s. 101–106. Por. rów-
nież: tamże, s. 26, 28.  

12 Informację podaję za: Encyklopédia dramatických umení Slovenska, red. R. Mrlian, t. 2, Bratisla-
va: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1990, s. 205. 

13 Z. Krasiński, Ne-božská komédia, prel. A. Žarnov, Turčianský sv. Martin: Matica slovenská, 
1943. 

14 P. Winczer, Literatura polska w Słowacji w latach 1945–1949, „Pamiętnik Słowiański” 1990, 
z. XL, s. 150–158. 

15 Tamże, s. 153–154. 
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Analiza przekładu w kilku miejscach potwierdza, iż tłumacz czy może wydaw-
ca przystosowywał tekst dla odbiorcy sekundarnego. Niewykluczone, że przy-
czyną niektórych zabiegów translatorskich była odpowiedź na wymagania sta-
wiane przez cenzurę. Ingerencją światopoglądową w tekst jest ukazanie reprezen-
tantów obozu rewolucjonistów w lepszym świetle niż czyni to oryginał. W wersji 
słowackiej nie dochodzi do zabicia pana przez lud, lokaje okazują się bardziej 
humanitarni, nie mordują swoich panów, ale szukają ich w rewolucyjnej zawieru-
sze (choć cel tych poszukiwań jest w słowackim przekładzie Nie-Boskiej sprawą 
otwartą). Zmiany te można odczytać przez pryzmat wymogów cenzorskich, jeśli 
uświadomimy sobie, że państwo słowackie księdza Tisy opierało się na założe-
niach narodowo-socjalistycznych, a jedyną partią działającą legalnie była Sło-
wacka Partia Ludowa (Hlinkova slovenská ľudová strana). Koncepcja narodu 
słowackiego jako dobrego, łagodnego, prostego ludu ma korzenie dziewiętnasto-
wieczne, kiedy to rodzima szlachta poddała się madziaryzacji, zaś nosicielem idei 
narodowych pozostały niższe warstwy społeczne. Jako próbę przystosowania 
utworu do wymogów ówczesnego odbioru sekundarnego można potraktować 
również tłumaczenie imion: Orcio to w wersji słowackiej Jurko, Poliszynel – 
Gašpárko, Pankracy – Pankrác, zaś Henryk – Henrich, przy czym dwa ostatnie 
imiona dość rzadko występują w tradycji słowackiej, natomiast w tej samej wersji 
podał je J.M. Hurban we wspomnianym wcześniej omówieniu utworu na łamach 
„Slovenských pohľadov”, opartym na wydaniu niemieckojęzycznym. Nie można 
zatem wykluczyć, że autor przekładu słowackiego celowo odwołał się w swojej 
pracy do wersji niemieckojęzycznej (lub może do artykułu Hurbana). 

Publikacja przekładu nie zaowocowała wystawieniem dramatu przez teatr sło-
wacki ani w czasie drugiej wojny, ani potem. Na jego losach powojennych zawa-
żyła osoba tłumacza. Był nim Andrej Žarnov (właśc. František Šubík, 1903–
1982), już w okresie międzywojennym zajmujący się – obok własnej twórczości 
poetyckiej – tłumaczeniem literatury polskiej. Międzynarodową sławę zyskał 
jednak jako lekarz-patolog, profesor medycyny Uniwersytetu w Bratysławie. 
Właśnie dlatego został członkiem międzynarodowej komisji, która w kwietniu 
1943 roku badała groby katyńskie. Za podpis złożony pod protokołem z przepro-
wadzonych ekshumacji Žarnov zapłacił wysoką cenę: w kwietniu 1945 roku 
ewakuował się wraz z innymi działaczami państwa słowackiego do Niemiec i to 
uratowało mu życie, był bowiem usilnie poszukiwany przez NKWD. Po trzech 
miesiącach został deportowany do Bratysławy i postawiony przed sądem, już 
cywilnym, który go skazał na kilka lat więzienia. Po odbyciu kary – pozbawiony 
w tym czasie profesury i wszystkich funkcji publicznych (m.in. członkostwa 
w Związku Pisarzy) – pracował jako lekarz w Trnawie. Pozostawał jednak pod 
stałym dozorem służby bezpieczeństwa, a prześladowania dotykały nawet jego 
pacjentów. W 1952 roku, przy pomocy przyjaciół, przekroczył nielegalnie z żoną 
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i synem rzekę Morawę i uciekł na Zachód16. Losy Žarnova podzieliła jego twór-
czość, także przekładowa, a więc i Nie-Boska komedia, która nigdy nie została 
przez Słowaków wystawiona na scenie, zaś wydanie książkowe dramatu przez 
wiele dziesiątków lat należało do prohibitów w Słowackiej Bibliotece Narodowej 
i nie było udostępniane czytelnikom. 

B A L L A D Y N A  J U L I U S Z A  SŁO WA C K I E G O  

Obecnością twórczości Juliusza Słowackiego w kontekście słowackim zajął się 
Peter Káša, wyniki swoich badań publikując w posłowiu do wydania przekładu 
Beniowskiego17. Pierwsze tłumaczenia utworów drugiego z polskich wieszczów 
powstały dopiero w latach 70. XIX wieku. Czasopismo „Orol” opublikowało 
przekłady kilku tekstów poety (w latach 1874–1879), poprzedziwszy te publika-
cje króciutką informacją o autorze w kontekście innych poetów słowiańskich, 
w której Słowacki nazwany został „geniuszem hieroglificznym” i w której 
wspomina się, że współzawodniczył o palmę pierwszeństwa z „samym Mickie-
wiczem”18. Prezentacja ta nie doczekała się jednak żadnej reakcji ze strony ów-
czesnej krytyki, a była to jedyna w ciągu całego XIX stulecia próba ukazania 
twórczości i sylwetki Słowackiego. Przyczyną tego braku zainteresowania naszym 
wieszczem po drugiej stronie Tatr był „prawdopodobnie zbyt wysoki artyzm jego 
dzieł, w którym idea społecznej funkcji poezji nie była wystarczająco widoczna 
i wyraźna”19, jak na zapotrzebowania głoszone przez słowackich patriotów z grona 
szturowców. Nota bene z podobnych przyczyn szturowcy odrzucali twórczość Byro-
na. Słowacki wydawał im się zbyt „byronowski”. Poezją polskiego wieszcza zaintere-
sował się dopiero na początku XX wieku słowacki wieszcz – Pavol Országh-
-Hviezdoslav (1849–1921), znakomity poeta realistyczno-modernistyczny i równie 
dobry tłumacz. Jednakże części słowackiej krytyki literackiej twórczość Słowackiego 
w dalszym ciągu nie przypadła do gustu; w tym czasie Słowaków bardziej intereso-
wała twórczość Konopnickiej, a z modernistów – swojsko brzmiącego Tetmajera. 
O tym, że Słowacki jest też autorem utworów dramatycznych, słowacka publiczność 
   

16 J. Hvišč, V. Marčok, Andrej Žarnov, w: J. Hvišč, V. Marčok, M. Bátorová, V. Petrík, Biele mie-
sta v slovenskej literatúre, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991, s. 125–138; 
Slovník slovenských spisovateľov, red. V. Mikula, Praha: Libri, 1999, s. 513.  

17 P. Káša, Słowacki medzi Slovákmi, w: J. Słowacki: Beniowski a iné básne, prel. J. Andričík, Bra-
tislava: Kalligram, 2010, s. 2. 

18 Tamże, s. 2. 
19 Oryg.: „Na príčine bol vari prílišný artizmus jeho diel, v ktorom myšlienka sociálnej funkčnosti 

poézie nebola taká zreteľná a výrazná”. P. Káša odwołuje się do wypowiedzi J. Bánskiego. Por. 
J. Bánsky, Doslov, w: J. Słowacki, Anhelli, prel. J. Holly, Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1949, s. 93. 
Cyt. za: P. Káša, Słowacki medzi Slovákmi…, s. 279. 
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literacka mogła się dowiedzieć właściwie dopiero w 1909 roku, kiedy to w czasopi-
śmie „Prúdy” ukazał się artykuł odnotowujący polskie obchody stulecia urodzin poety 
i prezentujący jego sylwetkę oraz twórczość. W artykule znalazło się jedno zdanie 
informujące o jego twórczości dramatycznej: „Dramaty Słowackiego, które dumny 
poeta pisał bez względu na wymagania teatru, stają się fundamentem polskiego reper-
tuaru klasycznego, wskrzeszając i odnajdując echa idei poety”20. 

W latach międzywojnia poezje Słowackiego tłumaczył Andrej Žarnov21, zaś 
twórczość Polaka omawia szczegółowo polonofil Stanislav Mečiar (1910–1971), 
wskazując na zachodnie wpływy w poezji autora Beniowskiego – od Dantego do 
Szekspira22. Natomiast już po wojnie, w jubileuszowych latach 1949 i 1959 pol-
skiego twórcę przypomniało ponad 10 artykułów w różnych słowackich dzienni-
kach i tygodnikach. Sporadycznie ukazywały się też przekłady jego poezji. 

Z dramatów Słowackiego zainteresowanie wzbudziła Balladyna. Na potrzeby 
Teatru Narodowego przetłumaczył ten utwór Vojtech Mihálik (1926–2001), sło-
wacki poeta i tłumacz związany z rządzącą Partią Komunistyczną. Przekład po-
wstał w roku jubileuszowym (1959) i był realizacją planowanych odgórnie – 
w ramach dobrosąsiedzkich stosunków kulturalnych z Czechosłowacją – obchodów 
150 rocznicy urodzin poety. W roku następnym przekład opublikowano. Wydanie to 
przeszło bez echa, właściwie tylko polonista Pavol Winczer poświęcił mu uwagę, 
publikując w „Slovenských pohľadach” analityczno-interpretacyjny artykuł, w któ-
rym dostrzega nietypową dla romantyzmu estetykę utworu23. 

22 października 1960 roku odbyła się słowacka prapremiera inscenizacji dra-
matu. Wydarzenie to było planowane jeszcze na rok 1959, reżyserem spektaklu 
miał być Bronisław Dąbrowski z krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego. 
Jednakże „z powodu wielu zajęć” reżysera, premiera przesunęła się w czasie 
i ostatecznie przygotował ją słowacki aktor Mikuláš Huba, który zaplanował 
inscenizację jako syntezę „szekspirowskiej tragedii i komedii z baśnią ludową 
o romantycznym klimacie, ze słowiańską miękką i pełną zadumy malowniczo-
ścią”24. Taka Balladyna nie spodobała się słowackiej publiczności teatralnej ani 
   

20 Oryg.: „Drámy Słowackého, ktoré hrdý básnik písal bez ohľadu na požiadavky divadla, stávajú 
sa základom poľského klasického repertoáru, a tiež kriesia sa a nachodia ohlasy idey básnikovej”. 
J. Sávik-Neresnický, Juliusz Słowacki, „Prúdy I”, 1909–1910, č. 3, s. 58–61. Tekst dostępny 
w:. J. Hvišč, Slovensko-poľské literárne vzťahy…, s. 150–152. 

21 W 1936 roku opublikował antologię poezji polskiej U poľských básnikov, we własnym wyborze 
i przekładach, w której znalazły się m.in. utwory Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Asnyka, 
Staffa, Tuwima i Słonimskiego. 

22 S. Mečiar, Poézia a život, Turčianský sv. Martin: Matica slovenská, 1936. 
23 P. Winczer, Básnický svet Słowackého Balladyny, „Slovenské pohľady” 1961, č. 9, s. 99–100 i 102. 
24 Oryg.: „Shakespearovskej tragédie a komédie s ľudovou rozprávkou romantického oparu, so slo-

vanskou mäkkou a hĺbavou malebnosťou”. [Biuletyn Słowackiego Teatru Narodowego do przedsta-
wienia Balladyny J. Słowackiego, 22.10.1960]. Cyt. za: P. Káša, Słowacki medzi Slovákmi…, s. 285. 
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krytyce. Jak zwraca uwagę Peter Káša, w recenzjach wskazywano co prawda, że 
w ten sposób teatr słowacki „spłaca dług wobec polskiej klasyki”, ale jednocze-
śnie pisano, że w ówczesnej dobie słowacka publiczność nie potrzebowała 
romantycznej baśni, ale dramatu o aktualnych problemach społecznych25. 

Niemniej Balladyna pozostaje do dzisiaj jedynym polskim dramatem roman-
tycznym, który został przez Słowaków zinscenizowany. Można to tłumaczyć tym, 
że dramaty te pisane były raczej jako utwory do czytania niż do wystawienia na 
scenie, a przynajmniej nie w czasach, kiedy powstawały. Ale wiemy też, że np. 
Mickiewicz nie odrzucał możliwości wystawienia Dziadów w przyszłości, kiedy 
teatr będzie dysponował odpowiednimi środkami realizacyjnymi. W XIX wieku 
stan rozwoju teatru słowackiego z pewnością nie umożliwiał realizacji nie tylko 
dzieła Mickiewicza, ale w ogóle wielu innych, mniej wymagających pod wzglę-
dem inscenizacyjnym utworów. Był bowiem dopiero na etapie swoich narodzin, 
nie istniały żadne sceny profesjonalne, a życie teatralne opierało się wyłącznie na 
działalności grup amatorskich tzw. ochotnickich, z których pierwsze powstają 
w latach 30. XIX stulecia. Słowacki Teatr Narodowy w Bratysławie rozpoczyna 
działalność dopiero w 1919 roku, początkowo wyłącznie jako scena czeska (reży-
ser Czech, aktorzy Czesi). I dopiero w 1930 roku następuje podział na scenę 
czeską i słowacką. Ponadto, ten rodzący się przed blisko 200 laty teatr słowacki 
miał problemy ze znalezieniem odpowiedniego repertuaru dla siebie i dla swojej 
niewyrobionej publiczności. Polskie tragedie romantyczne z pewnością być 
w nim nie mogły. Inaczej rzecz się miała z komediami. 

K O M E D I E  A L E K S A N D R A  F R E D R Y  

Na Słowację komedie Aleksandra Fredry trafiają za pośrednictwem czeskim. 
Szturowcy, którzy uważali, że dramat powinien spełniać wobec narodu funkcje 
narodowo-budzicielskie, nie cenili twórczości tego typu. Pewnym paradoksem 
jest zatem fakt, że właśnie wśród nich utwory Fredry znalazły swoich pierwszych 
tłumaczy, przy czym przekłady te tworzone były wyłącznie dla celów insceniza-
cyjnych, nie dla lektury. 

Pierwsza wzmianka o Fredrze pojawia się na Słowacji w 1851 roku, w związku 
z wystawieniem przez teatr amatorski w Breznie komedii pod tytułem Peter Čapek, 
czyli czeskiego tłumaczenia jednoaktówki Nikt mnie nie zna. W dwa lata później 
ten sam teatr wystawia Damy i huzary, tym razem już w słowackim przekładzie. 

Pierwszymi znanymi z nazwiska słowackimi tłumaczami komedii Fredry są: 
wspominany już Viliam Pauliny-Tóth oraz inny ze szturowców – Ján Francisci 
(1822–1905), który jako pracownik Macierzy Słowackiej (Matica slovenská),    

25 P. Káša, Słowacki medzi Slovákmi…, s. 286. 
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najważniejszej instytucji życia narodowego i kulturalnego Słowaków w tamtych 
czasach, w latach 80. XIX wieku opiekował się teatrami amatorskimi i przygoto-
wywał dla nich repertuar. Obaj pisarze tłumaczyli komedie Fredry nie z orygina-
łów, ale na podstawie przekładów czeskich, utwory pisane wierszem tłumaczyli 
prozą, skracali je lub dopisywali do nich nowe epizody, niekiedy piosenki, co 
powodowało, że dramaty przybierały formę farsy, ulubionej wówczas przez sło-
wacką publiczność. Bardziej przeróbce niż przekładowi poddana została jednoak-
tówka Nikt mnie nie zna (Pán Tomáš, 1871)26, w mniejszym stopniu komedie 
Damy i huzary (Dámy i husáry) oraz Gwałtu, co się dzieje (Hrúza, čo sa robí), 
opublikowane w 1880 i 1900 roku w broszurach repertuarowych i wystawione 
przez amatorskie zespoły teatralne w kilku słowackich miejscowościach (oprócz 
Brezna były to m.in Banská Štiavnica, Martin, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, 
Ružomberok). Kontynuatorem działalności Francisciego był Andrej Halaša 
(1852–1913), autor dwóch przekładów: Ślubów panieńskich (Panenské sľuby, 
1889) oraz Consilium facultatis (Dobrá bolesť, čo dá pojesť, 1901), również 
wystawianych przez sceny ochotnickie, przy czym – jak podaje Encyklopédia 
dramatických umení Slovenska – na inscenizację Dam i huzarów czy Ślubów 
panieńskich mogły sobie pozwolić tylko bardziej doświadczone zespoły27. Insce-
nizacjom tym, a tym samym także twórczości Fredry, krytyka słowacka w zasa-
dzie nie poświęcała uwagi. Jak pisze Hvišč, przyczyną tego było postrzeganie 
wystąpień teatrów amatorskich jako wydarzeń o zasięgu lokalnym28. Dlatego 
jakiekolwiek informacje o inscenizacjach komedii Fredry odnaleźć można 
w ówczesnych periodykach w formie lakonicznych „doniesień z terenu”. Bodaj jedy-
ną obszerniejszą publikacją, traktującą o komedii Fredry Dobra bolesť, čo dá pojesť, 
był artykuł Jána Kvačali w periodyku „Časopis pre evanjelické bohoslovie”, w któ-
rym pochwalona została żywa, pełna zwrotów akcja utworu, jednak jego zakończenie 
oceniono jako sztuczne i nieprawdziwe. Jak sugeruje Hvišč, Kvačala oceniał komedię 
Fredry z perspektywy zawężonej profilem ideowym czasopisma29. 

Komedie Fredry były ulubionymi pozycjami repertuarowymi wśród słowackich 
teatrów amatorskich30, jednak na scenę profesjonalną trafiły dopiero po II wojnie 
   

26 Szczegółową analizę tłumaczeń utworów przeprowadził J. Sedlák. Zob. Tenże, Komédie Alexan-
dra Fredru v slovenskej prekladovej tvorbe a v divadelnej kultúre, w: Vzťahy slovenskej a poľskej 
literatúry, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1972, s. 141–161. 

27 Encyklopédia dramatických umení Slovenská…, s. 205.  
28 J. Hvišč, Slovensko-poľské literárne vzťahy…, s. 38. 
29 Tamże. 
30 Ciekawostką jest fakt, że komedie Fredry na przełomie XIX i XX wieku Słowacy grywali rów-

nież za granicą, m.in. w USA i na terenach Vojvodiny. W swoim repertuarze utwory te miały działa-
jące tam amatorskie zespoły, założone przez słowackich emigrantów. Por. L. Čavojský, Slovenské 
divadlo do roku 1919. Súpisy N–Ž, Predstavenia mimo Slovenska, Bratislava: Národné Divadelné 
Centrum, 1998. 
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światowej. Pierwszą komedią inscenizowaną przez teatr profesjonalny były Śluby 
panieńskie (teatr w Nitrze, 1955), pierwszą wystawioną przez Słowacki Teatr 
Narodowy – Pan Jowialski (1956). W latach następnych Słowacy wystawiali 
również sztuki takie jak: Damy i huzary, Mąż i żona, przy czym te same utwory 
wystawiały różne teatry. Wszystkie te inscenizacje powstawały na podstawie 
nowych przekładów, które zostały opublikowane jedynie jako wydawnictwa 
o charakterze propozycji repertuarowych. Oprócz wymienionych tytułów w tej 
formie ukazały się też słowackie tłumaczenia Zemsty, Pana Geldhaba, Dyliżansu, 
Wielkiego człowieka do małych interesów. Wydania książkowego komedii Fredry 
po stronie słowackiej nie ma do dzisiaj, choć utwory te zaliczane są przez na-
szych sąsiadów do klasyki teatralnego repertuaru, a ich rola w kształtowaniu 
życia scenicznego w kraju po drugiej stronie Tatr jest niezaprzeczalnie bardzo 
duża, zwłaszcza w czasach, gdy profesjonalnej sceny słowackiej jeszcze nie było. 
Utwory autora Pana Jowialskiego przygotowały wtedy grunt dla utworów innych 
polskich dramatopisarzy, przede wszystkim Michała Bałuckiego. 

D R A M AT Y  M I C H AŁA  B AŁU C K I E G O  

Komedie Michała Bałuckiego pod koniec XIX wieku były wśród Słowaków 
niemal równie popularne jak utwory Fredry. Teatr amatorski w Martinie spopula-
ryzował kilka z nich: przede wszystkim Grube ryby (Tažké ryby, inscenizacje 
w 1886, 1894; później wystawione również w Liptovskim Mikulášu, 1899 i w Dol-
nym Kubinie, 1909), dalej Krewniaki (Príbuzní, insc. 1887, 1893), Gęsi i gąski (Husi 
a husičky, insc. 1887), Teatr amatorski (Ochotnícke divadlo, insc. 1888, 1893; później 
w miejscowościach Modra, 1895, 1911; Mošovce, 1902; Liptovský Mikuláš, 1904; 
Dolný Kubín, 1907). Wystawienie w 1890 roku przez amatorski teatr w Liptovskim 
Mikulášu komedii Emancypowane (Emancipované ženy) wywołało skandal obycza-
jowy, wobec czego sztuki więcej już nie grano31. O samych utworach nie pisano 
z tych samych powodów, dla których nie pisano o komediach Fredry. Dopiero w roku 
1901, po samobójczej śmierci lubianego przez Słowaków autora, w czasopismach 
słowackich ukazały się obszerniejsze artykuły, przedstawiające w publicystycznym 
ujęciu wyłącznie sylwetkę twórczą Bałuckiego. W jednym przypadku uwagę poświę-
cono inscenizacji Grubych ryb w teatrze amatorskim w Dolnym Kubinie32. 

Teatr profesjonalny sięgnął po komedie Bałuckiego wcześniej niż po utwory 
Fredry: w 1941 roku Słowacki Teatr Narodowy wystawił Klub kawalerów (Klub 
   

31 Encyklopédia dramatických umení Slovenska… 
32 Informację podaję za: J. Hvišč, Slovensko-poľské literárne vzťahy…, s. 39. Autor ma na myśli 

artykuł Michał Bałucki, autorstwa prawdopodobnie S.H. Vajanskiego, opublikowany w czasopiśmie 
„Národnie noviny” 1901, č. 124, s. 4. 
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gavalierov). W okresie postalinowskiej odwilży powstały nowe przekłady Gru-
bych ryb (Veľké ryby, 1956) oraz Gęsi i gąsek (Husi a húsky 1961). 

Komedie Bałuckiego, podobnie jak Fredry, przez lata stanowiły dla Słowaków 
klasykę teatralnego repertuaru, zapewne też można zgodzić się z sugestią, że na 
tych komediach wychowała się grupka słowackich dramatopisarzy, tworzących 
na początku minionego stulecia: Ján Hollý, Ferko Urbánek, Vladimir Hurban 
Vladimírov, Pavol Socháň. Nigdy jednak słowackie przekłady utworów Bałuc-
kiego nie były publikowane poza wydaniami w formie propozycji repertuaro-
wych. Dziś trudno ich szukać na scenach słowackich33. 

D R A M AT Y  J Ó Z E FA  K O R Z E N I O W S K I E G O  

W tym samym czasie, gdy Słowacy zainteresowali się komediami Fredry, ich 
uwagę zwrócił też inny polski dramatopisarz, Józef Korzeniowski. Jego jednoak-
tówkę Piaty akt wystawił teatr amatorski w Banskej Štiavnici w 1851 roku (wte-
dy też na scenie słowackiego teatru pojawiła się pierwsza sztuka Fredry). W 1866 
zaś teatr w Breznie zaprezentował komedię Korzeniowskiego Stara zamiast mło-
dej. Jednakże ten preromantyczny (postanisławowski)34 twórca swoje miejsce 
w kulturze słowackiej zyskał dzięki temu, że na podstawie jego dramatu Okrężne 
w 1862 roku Ján Palárik (1822–1870) napisał swoją komedię Dobrodružstvo pri 
obžinkoch (Przygoda podczas dożynek). Utwór ten uznawany jest przez Słowa-
ków za kanoniczny dla ich historii twórczości dramatopisarskiej, zaś Palárika 
uważają za jednego z ojców słowackiego dramatu. Dobrodružstvo to typowa 
komedia omyłek: młoda hrabina zamienia się ze swoją panną do towarzystwa, 
żeby sprawdzić uczucia starającego się o jej rękę kawalera. Kawaler również 
z tych samych powodów zamienia się rolami ze swoim przyjacielem. Akcja roz-
grywa się podczas przygotowań do dożynek. Po licznych perypetiach, w trakcie 
których ujawniają się charaktery wszystkich postaci utworu, dochodzi do szczę-
śliwego rozwiązania tego zapętlonego who is who, sztuka kończy się szczęśliwie. 
Komedia została napisana przeważnie wierszem, uzupełniają ją ludowe tańce 
   

33 Słowackie losy twórczości Bałuckiego w czasach najnowszych nie różnią się od polskich losów 
jego dramatopisarstwa: przechodzi do kręgu twórców zapomnianych. Por. Z. Poznański, Stan badań 
nad dramatem polskim okresu pozytywizmu, w: Dramat i teatr pozytywistyczny, red. J. Błoński, 
J. Degler, J. Popiel, D. Ratajczak, Wrocław: Wiedza o Kulturze, 1992, s. 10, 18, 21. 

34 Na problemy z jednoznacznym zakwalifikowaniem pisarstwa J. Korzeniowskiego wskazuje 
Z. Przychodniak w artykule Badania nad dramatem polskim okresu 1795–1830 (dokonania i perspek-
tywy), w: Dramat i teatr postanisławowski, red. J. Błoński, J. Degler, J. Popiel, D. Ratajczak, Wro-
cław: Wiedza o Kulturze, 1992, s. 9–24, 35. Autor artykułu sugeruje, że J. Korzeniowskiego można 
uznać za przedstawiciela tzw. komedii biedermeierowskiej – późnoromantycznej odmiany komedii 
obyczajowej.  
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i śpiewy, mimo sporej dawki satyry i ukrytej za komicznymi sytuacjami krytyki 
postaw i zachowań, można stwierdzić, że jest po prostu lekką komedią o miłości. 

Od czasu do czasu sztuka ta wraca na scenę któregoś słowackiego teatru jako 
rodzima klasyka. Twórczość Józefa Korzeniowskiego zaś jest dziś w Polsce abso-
lutnie zapomniana, a sam utwór Okrężne przez znawców już dawniej był uzna-
wany za drugorzędny wśród dzieł pisarza35. Skąd wszakże Palárik i Słowacy znali 
w XIX wieku jego komedie? W swoim czasie był to autor popularny, często 
wystawiany w Polsce, jego dramaty, zwłaszcza tragedie, znane były zarówno 
Mickiewiczowi, jak i Słowackiemu36, a być może i Krasińskiemu, którego przez 
krótki czas Korzeniowski nauczał języka i literatury polskiej, zatrudniony jako 
nauczyciel domowy37. Słowacy, w myśl koncepcji wzajemności słowiańskiej 
zainteresowani kulturą i literaturą innych Słowian, musieli dostrzec tę popular-
ność polskiego dramatopisarza. Nie dziwi też, że wystawili Piąty akt, dramat 
napisany w 1833 roku. Jak pisze Stefan Kawyn: 

zastanawia jako ciekawy eksperyment dramatopisarski, w którym zrealizowana – choć przesadnie 
– zasada koncentracji mówi przecież dobitnie o przezwyciężeniu u Korzeniowskiego tradycji reto-
rycznych dramatu klasyczno-francuskiego. Wprowadzenie zaś silnie zarysowanych charakterów, 
dążenie do uzyskania napięcia dramatycznego dzięki posuwającemu szybko akcję dialogowi, wy-
posażenie wreszcie utworu w efekty teatralne – wszystko to wynika z coraz to dokładniejszego 
uświadomienia sobie przez pisarza zadań i potrzeb sceny, z którą kontakty jego stawały się coraz 
ściślejsze, a współpraca coraz intensywniejsza. Nie dziw więc, że Piąty akt wywołał szeroką dys-
kusję, zwłaszcza we Lwowie, gdzie w roku 1836 był po raz pierwszy grany, i odtąd na długie lata 
przeszedł do żelaznego repertuaru teatru lwowskiego i innych polskich scen38. 

Z kolei Palárik w latach 1850–1851 jako katolicki ksiądz działał w okolicach 
Banskej Štiavnici, gdzie z powodzeniem wydawał tygodnik „Cyril a Method”. 
Nie mógł zatem nie obejrzeć inscenizacji Piątego aktu, wystawionego przez tam-
tejszy teatr amatorski. I to prawdopodobnie zwróciło jego uwagę również na inne 
utwory polskiego dramatopisarza. Zresztą Palárik w ogóle miał do Polaków stosunek 
bardzo pozytywny: interesował się polską koncepcją dziejów i w odróżnieniu od    

35 Tamże. Artykuł wymienia niektóre tytuły utworów dramatów, ale interesujący nas tekst w ogóle 
nie jest wspominany. Z kolei znawca twórczości J. Korzeniowskiego, Stefan Kawyn, w monografii 
poświęconej autorowi wymienia Okrężne jako jedną z nielicznych komedii, które korzystnie wyróż-
niają się wśród wielu innych w dorobku pisarza. Pisze: „Spośród licznych komedii Korzeniowskiego 
(…) niektóre tylko przedstawiają się interesująco, nie tyle jako skończone całości, ile z powodu 
uderzających szczegółów: czy to dla dobrze postawionej postaci (Stara elegantka, Majster i czelad-
nik), czy dla znamiennie ukazanej problematyki społecznej, np. w Okreżnem (1851), gdzie wyśmiane 
zostało chłopomaństwo, lud sam jednak przedstawiony został konwencjonalnie, w stylu dawnych 
obrazków z dobrym panem i wiernymi poddanymi”. S. Kawyn, Józef Korzeniowski. Studia i szkice. 
Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1978, s. 89. 

36 Pisze o tym S. Kawyn, Józef Korzeniowski…, s. 24, przypis nr 40.  
37 Tamże, s. 14. 
38 Tamże, s. 35. 
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wielu szturowców wykazywał zrozumienie dla polskiej wrogości wobec Rosjan, 
a tym samym dla polskiego oporu wobec tak popularnej wśród słowackich patriotów 
idei panslawizmu39. W innym ze swoich utworów – komedii Drotár (Druciarz, 
1860), wprowadził postać pozytywną: polskiego hrabiego, który prześladowany przez 
policję carską, ukrywa się jako wychowawca domowy. Nic zatem dziwnego, że inspi-
rował się twórczością popularnego w tamtym czasie dramatopisarza polskiego. 

Z tej perspektywy zaskakujące może się wydawać, że zapomniany dziś w Pol-
sce dramatopisarz dla kultury słowackiej okazał się twórcą ważniejszym niż Sło-
wacki, Krasiński, a w samej sferze teatru – także niż Mickiewicz. Dla słowackie-
go dramatu ważniejsze też okazały się polskie XIX-wieczne komedie niż wielkie 
tragedie polskich romantyków. Po drugiej stronie Tatr uznania doczekały się 
niekoniecznie te utwory, które w kręgu kultury wyjściowej – polskiej – cenione 
są najwyżej czy, mówiąc innymi słowy, uznawane są za kanon naszego dramatu. 
Nie powinno nas to jednak dziwić. Jak pisze Gideon Toury, autor manipulistycz-
nej teorii przekładu (opierającej się na założeniach polisystemowej koncepcji 
literatury Itamara Evena-Zohara, zgodnie z którą literatura w danym społeczeń-
stwie to niestatyczny zbiór różnych systemów, podlegający wewnętrznym opozy-
cjom między szkołami i tendencjami, przesunięciom i zmianom), punktem wyj-
ścia przy wyborze tekstu / utworu, jakiego dokonuje jedna kultura z innej, jest 
zawsze pewien niedobór / zapotrzebowanie w kręgu kultury docelowej: „kultury 
odwołują się do przekładania jako podstawowego sposobu wypełniania luk (…). 
Innymi słowy, punktem wyjścia jest zawsze jakiś niedobór w kulturze docelowej”40. 
Tekst w kręgu kultury przyjmującej nigdy nie zajmuje takiej samej pozycji, jak 
w kręgu kultury wyjściowej, bowiem „pozycja (i funkcja) danego tekstu – włą-
czając w to pozycję i funkcję tekstu uważanego za przekład – są determinowane 
przede wszystkim przez uwarunkowania tej kultury, w której on aktualnie funk-
cjonuje”41. Dlatego nie możemy wymagać, by kultura słowacka za najważniejsze 
z własnej perspektywy uznawała te same utwory polskie, które kanoniczne są dla 
Polaków. A przy odmiennej optyce – nawet jeśli dla Słowaków ważniejszy okazuje 
się marginalny w naszym kontekście dramat zapomnianego twórcy – nie możemy 
też negatywnie oceniać stanu rozwoju tejże literatury i kultury, uznawać ją za gor-
szą czy zapóźnioną w rozwoju w stosunku do naszej. Światowość bowiem nie 
polega na tym, że świat – chociażby tak geograficznie bliski, jak Słowacja – zaak-
ceptuje bez reszty to, co my chcemy mu zaproponować, ale że w naszej kulturze 
znajdzie w ogóle coś dla siebie, co skłoni go, by szukał również w przyszłości. 
   

39 Por. J. Palárik, O vzájomnosti slovanskej, w: „Lipa III”, 1864, s. 290–293. Tekst dostępny w: J. Hvišč, 
Slovensko-poľské literárne vzťahy…, s. 112–114. 

40 G. Toury, Pojęcie „domniemanego przekładu”. Zaproszenie do nowej dyskusji, w: Komparaty-
styka literacka a przekład, red. P. Fast, K. Żemła, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 2000, s. 23–24. 

41 Tamże, s. 22. 
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P O L I S H  1 9 T H  C E N T U R Y  D R A M A  I N  T H E  C O N T E X T  O F  S L O V A K  C U L T U R E  

The presence of works of one literature in the circle of the other literature and culture is the result of 
the election. A host culture chooses from the whole output of literature. Drama can exist as a literary 
text and/or as a text designed for staging. The fact that the text will be chosen for translation and 
domestication in the culture of the host is caused by the level of development of drama in the host 
range and level of development of the theater. The article presents literary works of the most outstand-
ing Polish playwrights from the 19th century in the context of Slovak culture: plays written by Mic-
kiewicz, Słowacki, Krasinski, Fredro, Bałucki and Korzeniowski. 19th century Polish comedies, 
including works today forgotten in Poland, proved to be more important for Slovak culture than the 
great romantic tragedies included in the canon of Polish literature. 

Dr Lucyna Spyrka – pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Słowacystka, autorka prac z zakresu współczesnej literatury i kultury słowackiej, teorii przekła-
du i recepcji. Autorka książki Radošinské naivné divadlo, redaktorka trzeciego tomu Spotkania Sło-
wacystów Polskich; publikowała w Studiach o przekładzie (red. P. Fast) oraz w Przekładach literatur 
słowiańskich (red. B. Tokarz), w rocznikach Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych 
„Kontakty”, „Pamiętniku Słowiańskim”, „Slovak Review of World Literature Research”, tomach 
zbiorowych publikowanych w Polsce i na Słowacji. 
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Pamięć jest – między innymi – również politycznym narzędziem kształtowania narodów. 

Lisa Appignanesi 

MOJE UWAGI O „POLSKOŚCI” W FORMACIE TRANSKULTUROWYM ZOSTAŁY ZAINSPI- 
rowane lekturą dwóch powieści: The Memory Man (Człowiek pamięci) autorstwa 
Lisy Appignanesi1 oraz The Necessary Lies (Konieczne kłamstwa) pióra Ewy / Evy 
Stachniak2. Obie anglojęzyczne publikacje zostały nagrodzone: w roku 2000 Ko-
nieczne kłamstwa zostały wyróżnione jako najlepszy kanadyjski debiut powieściowy 
roku, a 5 lat później Appignanesi otrzymała nagrodę za powieść roku podejmującą 
tematykę Holocaustu. Obie książki zyskały uznanie czytelników i krytyków, i choć 
Człowiek pamięci nie ukazał się jeszcze w polskim tłumaczeniu, Appignanesi 
znana jest w kraju jako autorka pamiętnika rodzinnego pt. Żegnając umarłych3. 

Wybrane przeze mnie powieści są raczej niszowe, ale dość powszechnie czy-
tane, np. Człowiek pamięci miał na przestrzeni pięciu lat dwa brytyjskie wyda-
nia. W obu tekstach przeważa narracja trzecioosobowa, zaś akcja rozgrywa się 
w dwóch planach czasowych: jeden odnosi się do czasów II wojny światowej, 
a drugi do współczesności, czyli Polski lat 90. lub do wczesnych lat wieku 
obecnego. Taka konstrukcja jednoznacznie potwierdza ważność pamięci okresu    

1 L. Appignanesi, The Memory Man, London: Arcadia Books, 2004. 
2 E. Stachniak, Necessary Lies. Toronto-Oxford: Simon & Pierre, 2000; E. Stachniak, Konieczne 

kłamstwa, przeł. K. Bogucka-Krenz, Warszawa: Twój Styl, 2004. Autorka używa dwóch różnych 
zapisów swojego imienia w zależności od języka publikacji.  

3 L. Appignanesi, Żegnając umarłych, przeł. M. Ronikier, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007. 
Wydanie brytyjskie: Loosing the Dead, London: Vintage, 1999. 
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wojennego w procesie tożsamotwórczym, który stanowi główną oś moich roz-
ważań. 

Korzystając z wcześniejszych ustaleń takich badaczy jak Danuta Mostwin, 
Władysław Panas, Kwiryna Ziemba, Azade Seyhan, Jean-François Lyotard oraz 
Benedict Anderson4, analizę swoją opieram, między innymi, na następujących 
pytaniach: na ile oba światy przedstawione, które stanowią bogatą płaszczyznę 
rozważań dotyczącą efektów losowych przeniesień i intensywnych podróży, są 
koniecznym warunkiem osiągnięcia odmiennej perspektywy poznawczej? Co 
nowego wnoszą do tradycyjnego rozumienia polityki tożsamości i pamięci – 
zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej? Jakim subwersjom podlegają lokalne 
polskie paradygmaty zmitologizowanej kultury, jeśli spojrzy się na nie z czaso-
wo-przestrzennego dystansu? Czy „zmitologizowane alfabety” (Seyhan) wymie-
szanych języków i kultur oraz ich odrębne akcenty lokalne tworzą jakąś nową 
„trzecią wartość / trzecią przestrzeń / trzecią geografię?”5 Co na temat „polsko-
ści” wynika z tych powieści dla czytelnika polskiego i interkulturowego jedno-
cześnie, jeśli założymy, że taki czytelnik istnieje? 

        

W udzielanych wywiadach Ewa Stachniak, która mieszka w Kanadzie od roku 
1981, wielokrotnie podkreśla, że impulsem do napisania Koniecznych kłamstw 
było bezustannie zadawane jej pytanie: skąd jest? Z jakiego świata przybyła6? 

Moje wrocławskie dzieciństwo – wyznaje w wywiadzie udzielonym Agacie Tuszyńskiej – nie 
miało wiele wspólnego z wielokulturową przeszłością. Nieczęsto mówiło się o niemieckim obliczu 
Wrocławia, choć śladów Breslau trudno było nie zauważyć. Dla nas, urodzonych po wojnie, Wro-
cław nie miał przeszłości, zaczął się wraz z pionierami i polskością tych terenów. (…) Odkryłam 
go i zrozumiałam w Montrealu. To fascynujące miejsce, którego nie potrafiłam dostrzec, będąc je-
go mieszkanką. A jak już odkryłam, musiałam się tym odkryciem podzielić z innymi7.    

4 Terminologia, do której się odwołuję w dalszej części artykułu, pochodzi z różnych źródeł i choć nie 
sposób przywołać tu ich wszystkich, podaję skróconą listę kluczowych dla mojego wywodu prac: 
D. Mostwin, Trzecia wartość, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1995; 
K. Ziemba, Projekt komparatystyki wewnętrznej, „Teksty Drugie” 2005, nr 1/2; W. Panas, Pismo i rana, 
Lublin: Wydawnictwo DABAR, 1996; A. Seyhan, Writing Outside the Nation, Princeton: Princeton 
University Press, 2001; J. Lyotard, The Postmodern Condition, trans. by. G. Bennington, B. Massumi, 
Manchester: Manchester University Press, 1986; B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania 
o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków: Znak 1997. 

5 „Trzecia przestrzeń” i „trzecia geografia” to pojęcia wypracowane przez krytykę postkolonialną, 
zob. np. H. Bhabha, The Third Space oraz prace innych badaczy w: The Postcolonial Studies Reader, 
red. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, London & New York: Routledge, 1995.  

6 Więcej informacji na ten temat można znaleźć na internetowej stronie autorskiej Ewy Stachniak, 
zob: http://www.evastachniak.com [dostęp: 2.11.2011]. 

7 Cyt. za: M. Jentys, Fikcja i pamięć. O Ewie Stachniak, pisarce z Toronto, „Twórczość” 2006, nr 
1, s. 124. Zob. też M. Orski, Ironia losu, „Nowe Książki” 2005, nr 5, s. 56; M. Cybulska, Miasto, 
„Fraza” 2006, nr 3, s. 286–288. 
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Nie bez znaczenia jest w tym kontekście fakt, że językiem nowych przemyśleń 
autorki nie był rodzimy język polski, ale angielski, który będąc drugim językiem 
– jak sama to ujęła – „w pewnym momencie ją zaadoptował”. Wybrała go na 
narzędzie swej twórczości, ponieważ „daje poczucie kulturowego dystansu, po-
zwala na »metaspojrzenie«”8. 

Postacią reprezentującą centralną świadomość Koniecznych kłamstw jest Anna 
Cywińska, primo voto Nowicka, która – jak wynika z pierwszych zdań powieści – 
zdradzając Polskę solidarnościową podczas stypendialnego pobytu w Kanadzie – 
zdradza także męża. Znamienne dla jej genderowego istnienia i myślenia jest 
postrzeganie świata przez pryzmat partnera i związanych z nim kwestii narodo-
wych: najpierw robi wszystko, by sprostać oczekiwaniom Piotra (męża w Polsce), 
potem w Montrealu patrzy na świat oczami drugiego męża, Williama Herzmana, 
poślubionego w Kanadzie, ale pochodzącego z Breslau. Paradoksalnie, to właśnie 
nagła śmierć drugiego męża jest jej inicjacją w poznanie i samopoznanie. Dopiero 
wtedy Anna osiąga samoświadomość. Wtedy też doznaje bolesnego konfliktu postaw, 
kiedy – odwiedzając Polskę – konfrontuje je w rozmowie z pierwszym mężem: 

Mój Boże, ależ ty się zmieniłaś – mówi nagle Piotr. W jego ustach brzmi to jak oskarżenie. 
Tak jakby najważniejsze było to, żeby pozostać takim samym. Czy ona też by tak myślała, gdy-
by nie wyjechała? Jakoś wydaje jej się to mało prawdopodobne, lecz może tylko się łudzi?9 

Odmiennemu sposobowi myślenia w planie osobistym odpowiada także inna 
perspektywa widzenia spraw narodowych. W powieści obie te kwestie ściśle się 
ze sobą wiążą. Myślenie męsko- i polonocentryczne, znamienne dla polskiej 
obyczajowości „mainstreamowej”, zastępuje refleksja transgenderowa i transkul-
turowa. Oto jak wyjaśnia intencje tego zabiegu sama autorka: 

Jej [Anny] historia, historia miłości i zdrad, tajemnic długo ukrywanych, a teraz odkrywa-
nych, jest historią nowej Europy i jej nierozwiązanych konfliktów. Jest historią o zdradzie 
miłości, kraju, ideologii i historii, ale także o godzeniu się i przebaczaniu10. 

Kiedy Anna Herzman (secundo voto Cywińska) wraca do Wrocławia w 1991 
roku, rozczulają ją rodzinne spotkania i wspomnienia, ale teraźniejszość ją głów-
nie irytuje, czasem niepokoi lub wydaje się wręcz groźna – ucieka wtedy do świa-
ta Breslau, który z kolei cała jej polska rodzina jednomyślnie odrzuca jako obcą 
przeszłość, nie mającą z ich historią nic wspólnego. Wątek rodzinnego miasta 
Anny ilustruje kolejne przesunięcie świadomościowego punktu ciężkości. To 
opowieści jej nowej montrealskiej rodziny budzą ciekawość Breslau, jego miesz-
kańców zróżnicowanych etnicznie i kulturowo, swoistej mieszanki niemiecko-
   

8 Tamże, s. 124–125. 
9 E. Stachniak, Konieczne kłamstwa…, s 264–265. 
10 Cyt. za: J. Wolski, Proza Ewy Stachniak, „Fraza” 2006, nr. 3, s. 39. 
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-żydowsko-polskiej. Nie dziwi zatem fakt, że przyjeżdżając do Wrocławia, Anna 
odwiedza jednocześnie dwa miejsca, bo oprócz swojego domu rodzinnego odnaj-
duje też dom rodzinny Williama. Dopiero te dwa, należące do różnych tradycji domy, 
zestawione razem tworzą swoistą całość, zastępując połowiczną i fragmentaryczną do 
tej pory świadomość Anny. Są metaforą pełniejszego ludzkiego zrozumienia bez 
zbędnej idealizacji i patosu. Ot, po prostu, ludzkie losy wplątane w bolesną histo-
rię, na którą nakładają się narodowe i wykluczające się nawzajem narracje. 

Frau Strauss, będąca przyjaciółką niemiecko-kanadyjskiej teściowej Anny, 
wspomina traumatyczne wojenne dni. Jej opowieść jest jedną z tych, które nigdy 
nie weszły do podręczników polskiej historii i które są wiedzą o tym, jak w ra-
mach „odwetu” za Auschwitz polscy i rosyjscy żołnierze gwałcili Niemki: 

Później, dużo później dowiedziałam się, że zanim tym żołnierzom pozwolono wejść do 
wioski, w której się schroniłyśmy, najpierw zawieziono ich do obozu koncentracyjnego, żeby 
zobaczyli stosy trupów, okularów i włosów. A z drewnianych słupów wołały na nich napisy: 
„Żołnierze Auschwitz nie wybaczą! Odwet będzie bezlitosny!”11 

Opis bestialstwa, jaki następuje po tym fragmencie, jest druzgocący. Warto za-
tem w jego kontekście przypomnieć tezę Primo Leviego, który analizując wspo-
mnienia z Auschwitz, pokazał, że w przeciętnym człowieku poddanym brutalnym 
próbom losu kryje się potencjał czynienia dobra i zła jednocześnie, w dodatku 
w tym samym momencie. To, który z elementów ma przewagę – przekonuje Levi 
– zależy od okoliczności, w jakich znajduje się człowiek i jest tym samym zupeł-
nie nieprzewidywalne12. Wspomnienia Frau Strauss można odczytać także jako 
przykład ilustrujący tezę Leviego, chociaż odnoszą się do innego kontekstu. Tego 
typu doświadczenia nie znalazły miejsca w zmitologizowanej wersji polonocen-
trycznej historii, jaką bohaterka powieści, Anna Nowicka, poznawała w szkole. 
Postaci Koniecznych kłamstw przewartościowują kulturowe paradygmaty boha-
terki, ukazując mity wojenne z innej perspektywy, uświadamiając wymownie 
fakt, że każda historia zależy od punktu widzenia. 

Można zatem powiedzieć, że transformacja świadomości bohaterki jest efektem 
konfrontacji ze społecznością danego miejsca „wyobrażonej inaczej”, by posłu-
żyć się tu zwrotem Andersona z innego kontekstu13. Jej refleksja jest próbą scale-
nia nieprzystających do siebie narracji. Stachniak obrazuje ów proces przewarto-
ściowań bez żadnej agresji, bez nawoływania do wzajemnej miłości lub wyba-
czenia. Powieść Konieczne kłamstwa jest powieścią ujawnień – nie rozstrzygnięć.    

11 E. Stachniak, Konieczne klamstwa…, s. 312. 
12 Tę słynną, acz kontrowersyjną dla wielu tezę rozwija w eseju The Grey Zone, zamieszczonym 

w: P. Levi, The Drowned and the Saved, trans. by R. Rozental, Londyn: Abbacus, 1989, s. 22–51. 
13 W ostatnim rozdziale swego studium Anderson demaskuje mechanizmy, które tworzą pamięć 

narodową, zaznaczając, że pamiętanie jest tak samo ważne jak zapominanie i że obie te funkcje 
kształtowania pamięci kolektywnej mają charakter polityczny.  
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Podejmuje ona odważną próbę zastąpienia narodowej monolityczności transkul-
turową hybrydycznością, jeden powszechnie uznany i tradycyjnie uprzywilejo-
wany punkt widzenia zostaje zakwestionowany po to, aby wprowadzić inną per-
spektywę. Ta swoista transgresja poznawcza bardziej niepokoi niż koi (zarówno 
bohaterów, jak i czytelników), ale jej istnienie wydaje się być koniecznym ele-
mentem rozwojowo-twórczym wielu powieściowych postaci. Anna dojrzewa 
historycznie, świadomościowo, kulturowo. Doświadczenie to wyzwala ją z mito-
logii rodzinnej i narodowej jednocześnie. Nie jest jednak do końca pewne, czy 
każdy jest w stanie osiągnąć takie wyzwolenie, ani też czy każdy powinien o nie 
zabiegać. Kwestię tę czytelnik musi rozważyć sam. 

Stachniak otwarcie wyznaje, że impulsem tak skonstruowanej fikcyjnej narracji 
były jej własne doświadczenia emigracyjne i swoisty dysonans poznawczy, który 
towarzyszył jej przemyśleniom w czasie wizyty we Wrocławiu. Tak oto wspomi-
na autorka pobyt w rodzinnym mieście, które odwiedziła dziesięć lat po jego 
opuszczeniu: 

Myślałam wtedy dużo o Wrocławiu po trosze dlatego, że moja kanadyjska sąsiadka była 
Niemką, która jako sześcioletnia dziewczynka uciekła z matką i czwórką sióstr z pożarów 
Festung Breslau. W jej opowieściach Breslau prezentowało się jako niemieckie miasto 
z pięknymi bulwarami, pełne rodzinnych legend. Miasto jej dzieciństwa i młodości jej matki. 
W moich wspomnieniach Wrocław był miastem niemieckich ruin i bawiących się na nich 
polskich dzieci. Miastem uchodźców, utraty i wypędzenia. Poniemieckich domów pozbawio-
nych rodzinnej pamięci, miejsc odartych z przeszłości. Byłam dzieckiem Ziem Odzyskanych, 
dzieckiem przemilczeń i niepokoju. Wrocław to miasto, w którym moja babka nie chciała 
pochować ani syna, ani męża, bo Wrocław, mówiła, to nie Polska, to nie jej dom. W polskich 
księgarniach nie było wtedy książek o takich doświadczeniach. 

W 1991 roku, we Wrocławiu, oglądałam to, co przetrwało zniszczenia wojenne, starając 
się wpisać w tę przestrzeń relacje mojej kanadyjskiej sąsiadki. „Jesteśmy z tego samego 
miejsca – powiedziała kiedyś do mnie – z tego samego Heimatu”. Miała rację14. 

Powieściowa Anna, poznając Williama i Kathe – a przez to poznając ich Bre-
slau – lepiej poznaje także siebie samą. Na początku tkwi w niej przekonanie, że 
każda emigracja przesycona jest nostalgią (bada nawet jej formę literacką, studiu-
jąc literaturę emigracyjną). Emigracyjne kontakty uświadamiają jej jednak, że 
istnieje także „antynostalgia” i że jej istnienie w „gobelinie pamięci” jest tak 
samo ważne. Będąc naznaczona polskością, Anna sama nie tęskni za Polską. 
Konstruuje swoją „polskość” na nowo, w miarę upływu czasu i życiowych do-
świadczeń. Może z niej różnorodnie korzystać, konstruując coraz to nowe jej 
oblicza, zarówno wobec siebie samej, jak i wobec innych. Takie przewartościo-
wania są kluczowe, bo uświadamiają nam, że za każdą tożsamością kryje się 
jakaś historia i polityka. Ujawniają także proces powstawania płynnego paradyg-
   

14 E. Stachniak, Odnaleziona w przekładzie, „Odra” 2009, nr 4, s. 92. 
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matu tożsamościowego, który uosabia wiele omawianych tu postaci w relacji np. 
do „niemieckości” czy też „kanadyjskości”. 

        

Interkulturowy krajobraz powieści Lisy Appignanensi Człowiek pamięci jest 
pod wieloma względami podobny do wizji Ewy Stachniak. Wydarzenia i w tym 
przypadku nawiązują do czasów wojny oglądanej oczami odzyskanej raczej niż 
ujawnionej pamięci. Także tutaj występuje motyw powrotu: główny bohater, 
profesor Bruno Lind – będący dzieckiem austriackiego Żyda i polskiej Żydówki – 

pomimo swych europejskich korzeni mieszka w Stanach Zjednoczonych. 
W wieku 70 kilku lat przyjeżdża do Wiednia na konferencję poświęconą pamięci, 
na której ma wygłosić wykład inauguracyjny. Tutaj poznaje polską dziennikarkę 
Irenę Davies (rozwódkę, z nazwiskiem po mężu Brytyjczyku). Poznaje też profe-
sora Aleksandra Tarskiego, polskiego naukowca-neurologa z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, który zajmuje się fenomenem pamięci. Pobyt Brunona w Wiedniu 
nieco się komplikuje, gdy w wyniku niegroźnego wypadku zamiast na salę wykłado-
wą trafia do szpitala, w którym odwiedza go powiadomiona o tym zajściu córka 
Amelia. Amelia przylatuje ze Stanów do Wiednia, by towarzyszyć ojcu i w rezul-
tacie tych nieprzewidzianych komplikacji namawia go na krótką podróż po Pol-
sce, głównie po okolicach Krakowa, gdzie wiele lat temu cudem przeżył wojnę. 
Zarówno Irena Davies, jak i Aleksander Tarski biorą udział w tej nieoczekiwanej 
wyprawie, ale wbrew czytelniczym oczekiwaniom to nie oni pełnią rolę prze-
wodników po Polsce. Bruno – ze swoim czasowo-przestrzennym dystansem do 
rodzinnego kraju – staje się wiodącą świadomością powieści, która z czasem 
przemienia się w pamięć „odnalezioną”, i – co ciekawe – zabarwioną jednocze-
śnie tak historią Jedwabnego15

, jak i wrześniową katastrofą nowojorską. W czasie 
pamięciowej eskapady Brunona Tarski wyznaje: 

Pana udział w tej wycieczce to dla mnie zaszczyt, a także lekcja. Żyjemy w kraju, w którym 
pełno blizn, jedne są lepiej widoczne niż inne. Nad tymi ukrytymi głęboko w przeszłości nie za-
stanawiamy się zbyt często, chyba, że chodzi o takie dramaty jak ludobójstwo w Jedwabnem. 
Wtedy blizny nabierają cech wydarzeń narodowych, a nas poddaje się presji, aby zająć jedną ze 
stron konfliktu. Mimo to, historie osobiste – takie jak pańska – są bliższe niż narodowe16. 

   
15 Bohater jest postacią, która zna historię Jedwabnego. Zob. J.T. Gross, Sąsiedzi, Sejny: Pograni-

cze, 2000. Na bardzo istotny fakt związany z datą tej publikacji w Polsce zwróciła mi uwagę Halina 
Filipowicz. Filipowicz słusznie podkreśliła, że dopiero książka amerykańskiego badacza przerwała 
ciszę wokół tragedii Jedwabnego. A zatem temat mrocznych aspektów polsko-żydowskich kontaktów 
był w Polsce tematem tabu długo po roku 1989 i nie można obarczać winą za ten stan rzeczy wyłącz-
nie rządy komunistyczne, co stało się powszechnym zwyczajem. Streszczam tu anglojęzyczny list 
Filipowicz z dnia 2.09.2011 r.  

16 Oryg.: „It was an honour. And for me, in some ways, also an education. We live with all these 
scars in our country, but more recent ones have displaced them, so we don’t pause to think back that 
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Znamienne, że to właśnie historia Brunona wydaje się Tarskiemu bliższa niż 
podręcznikowe dzieje. Jego wojenne losy naznaczone są bolesnym dualizmem: 
jako dziecko był świadkiem brutalnej śmierci matki i młodszej siostry. Obie zo-
stały rozstrzelane w wyniku donosu złożonego na żydowską rodzinę Brunona 
przez sąsiada, pana Mietka. Ambiwalencja Brunona wobec Polaków wynika 
z faktu, że doznając od nich tyleż dobrego, co i złego, sam przeżył wojnę dzięki 
pomocy młodej Polki. Jest to romantyczna historia powielająca schemat fabular-
ny Angielskiego pacjenta. W kluczowej scenie powieści Bruno rozpoznaje w pani 
Marcie (a jest nią cierpiąca na chorobę Alzheimera matka Ireny) swoją wojenną 
„pielęgniarkę” i kochankę jednocześnie. Okazuje się także, że jest on biologicz-
nym ojcem Ireny, choć o tym, że posiada córkę, nigdy wcześniej nie wiedział. 
Ten splot losów polsko-żydowskich stanowi centralny element powieści, autorka 
operuje nim na wielu różnych płaszczyznach. 

Związki między „żydowskością” i „polskością” podlegają tu swoistej osmozie, 
w której nie ma miejsca na egzotyzację Żydów czy też idealizację Polaków. 
O tym, jak często taka osmoza jest w kulturowym dyskursie ignorowana, świad-
czy także fragment wspomnień autorki, która odwiedziła Polskę ze swoją przyja-
ciółką pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia: 

Oznajmiam Monice, iż zawsze myślałam, że słowo „cham” pochodzi z języka jidysz. Ale ona 
mówi, że używali go bardzo często jej rodzice, którzy nie znali jidysz. (…) Po powrocie do Londy-
nu sprawdzam, kto miał rację. Słowo to istotnie pochodzi z języka jidysz i oznacza prostaka albo 
nieokrzesanego gbura. W liczbie mnogiej brzmi „chamoyn” i odnosi się do tłumu lub tłuszczy. To 
zapożyczenie językowe jest kolejnym przykładem przenikania się polskiej i żydowskiej kultury, 
osmozy, której istnieniu zaprzeczają puryści lub nacjonaliści, znajdujący się po obu stronach17. 

Nieco wcześniej, dzieląc się refleksją ze swojej pierwszej wizyty w Polsce 
w roku 1988 i obejrzawszy filmy dokumentalne poświęcone tematyce żydow-
skiej, Appignanesi stwierdza: 

Dla mnie był to tylko przykład mitologizowania dziejów. Doszłam do wniosku, że Żydzi 
mogą liczyć w Polsce na życzliwość, pod warunkiem iż można ich wtłoczyć w ramy egzoty-

   
far. Until there are dramas, like over the massacre at Jedwabne, and then it becomes a national event 
and we’re pressed to take sides. But somehow the individul stories touch one more nearly”. L. Ap-
pignanesi, The Memory Man…, s. 191. Tłumaczenia z j. angielskiego – jeśli nie zaznaczono inaczej – 
EG. Więcej informacji na temat pisarki i jej książek podaje oficjalna strona autorki: 
http://www.lisaappignanesi.com/ [dostęp: 2.11.2011]. Niezwykle ciekawą refleksję dotyczącą historii 
i pamięci oferuje francuski historyk Pierre Nora, który pisze: „Pamięć i historia nie tylko nie są już 
synonimami, ale ukazują się dziś jako fundamentalnie sobie przecistawne pojęcia. (…) Pamięć jest 
fenomenem wiecznie aktualnym, więzami łączącymi nas z wieczną teraźniejszością, historia stanowi 
natomiast reprezentację przeszłości”. Cyt. za Pamięć zbiorowa i kulturowa, red. M. Saryusz-Wolska, 
Kraków: Universitas, 2008. s. 126.  

17 L. Appignanesi, Żegnając umarłych…, s. 120. 
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ki, niemającej nic wspólnego ani ze złożonością najnowszej historii, ani z bieżącymi wyda-
rzeniami18. 

Powieść Człowiek pamięci jest najwyraźniej próbą przewartościowania tego 
sposobu myślenia, pokazania owej osmozy z perspektywy wydarzeń codzien-
nych, tych, które miały miejsce ponad 50 lat temu oraz tych rozgrywających się 
obecnie. Kiedy staruszka rozpoznaje Brunona ku ogólnej konsternacji wszystkich 
uczestników tego przejmującego epizodu, losy Amelii, Ireny, pani Marty i Bru-
nona (a nawet Tarskiego), zadziwiająco się ze sobą wiążą. Tak skonstruowana 
fabuła nie tylko łączy teraźniejszość z przeszłością, ale także pieczętuje brak 
dominującego schematu przypisanego jakiejkolwiek etniczności czy narodowości 
w obu planach czasowych. „Amerykańskość” miesza się tu z „afrykańskością” 
(bo przybrana córka Brunona, Amelia, jest czarnoskóra) i „żydowskością”, „ży-
dowskość” z „polskością” i „austriackością”, „niemieckość” z „żydowskością”, 
„polskością” i austriackimi korzeniami tychże. Staje się jasne, że wszyscy są tu 
mieszańcami tradycji, korzeni i pamięci, że pomieszane są języki, tak jak pomie-
szane mogą być doświadczenia, z których wyrastamy i które nas kształtują. Do-
minujące jest tu przekonanie, że otaczający nas świat nie jest, nie był i nigdy nie 
będzie światem monolitów, których istnienie podtrzymują tylko i wyłącznie ży-
czeniowe mity. Warto tu również zaznaczyć, że wzajemne zrozumienie – dużo 
bardziej w wizji Appignanesi niż u Stachniak – zdaje się istnieć poza płaszczyzną 
językową, np. poprzez dotyk, spojrzenie, gest, język ciała lub przez doznania 
zmysłowe uaktywniające pamięć. Dominuje tu Proustowskie rozumienie pamięci, 
choć nie jest ono jedyne. Język (w oryginale lub tłumaczeniu) raczej dopełnia to 
głębsze zrozumienie niż je inicjuje. 

        

W obu powieściach pamięć jednostkowa kontestuje politycznie skonstruowa-
ną pamięć zbiorową, ujawniając jej złożoność i kompleksowość. Oba światy 
przedstawione ilustrują tezę o doniosłości indywidualnych wspomnień, swoi-
stych mikronarracji, jak nazwał je kiedyś Lyotard. Zarówno Stachniak, jak 
i Appignanesi kwestionują uznany za oczywisty „alfabet kulturowy”, ostrzega-
jąc, że pamięć indywidualna nie zawsze jest z nim zgodna, że często do niego 
nie przystaje. A jeśli jest poddana stereotypizacji i kulturowej mityzacji, za-
ciemnia bardziej niż pogłębia wiedzę i samopoznanie. Idąc tropem Lyotarda, 
można powiedzieć, że w obu powieściach makronarracje nie przystają do mi-
kronarracji, że przekaz ustny indywidualnych doświadczeń podważa w dużym 
stopniu historię usankcjonowanego zapisu, kontestując kolektywnie dotychczas 
powielane dzieje wydarzeń. 
   

18 Tamże, s. 87. 
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Znamienne i z całą pewnością nieprzypadkowe jest to, że na zapisaną formę hi-
storii nikt w obu powieściach się nie powołuje. Czytelnik zatem może odnieść 
wrażenie, że albo bywają one mało wiarygodne, albo po prostu nie oddają do-
świadczeń jednostkowych. W obu powieściach punkt ciężkości z oficjalnej lektu-
ry źródeł przesuwa się w stronę jednostkowej pamięci i form, które pozwalają ją 
ocalić jak np. wspomnienia i opowieści naocznych świadków wydarzeń19. 

Zarówno Konieczne kłamstwa, jak i Człowiek pamięci tworzą w pewnym sensie 
formułę symbolicznej postpamięci20. Hirsch nazywa postpamięcią przyswojoną 
formę wydarzeń, których dana osoba nie może pamiętać ze względu chociażby na 
wiek. Anna nie może pamiętać Breslau, ale dzięki podjętej podróży i rozmowie 
z Frau Strauss oraz Kathe Hertzman, Breslau staje się także częścią jej nowo 
nabytej pamięci. Amelia, Tarski i Irena nigdy nie doświadczyli Krakowa, Prze-
myśla czy tarnowskiej wsi z czasów wojny. Wspomnienia Brunona wpisują się 
jednak i w ich paradygmat pamięciowej wiedzy. W obu przypadkach nie jest to 
ani pamięć łatwa, ani kojąca. Jej najwyższą wartością jest jednak to, że dochodzi 
do głosu, że zostaje ujawniona i właśnie w tym ujawnieniu tkwi jej największa 
moc. Konsekwencja tej ujawnionej siły to wyzwanie dla polskiej mitycznej, 
a więc monolitycznej tożsamości. Transkulturowe spojrzenie na „polskość” włą-
cza w obszar rozważań pierwiastki „żydowskości” i „niemieckości”, które formę 
tożsamości zmitologizowanej wyraźnie kwestionują lub ją komplikują. „Pamięć 
to również forma negocjacji” – przekonuje Lisa Appignanesi w pamiętniku ro-
dzinnym, zaznaczając: „Przypomina ona często wyprawę archeologiczną, bo 
przedmioty poszukiwań wcale nie muszą zostać odnalezione. Bywają tak znie-
kształcone przez opowieści i bieg historii, że możemy jedynie domyślać się ich 
pierwotnego kształtu i przeznaczenia”21. 

Taką rodzinną „wyprawę archeologiczną” uosabiają Bruno i Anna. Łączą oni 
różne narracje ujawniające historyczne aspekty, które w „mainstreamowym” 
ujęciu krajowym albo podlegały wykluczeniu, albo radykalnej marginalizacji aż 
do wczesnych lat 90. Transkulturowa „polskość” obu protagonistów jest zatem 
„polskością” in statu nascendi, kategorią płynną, podlegającą ciągłym impulsom, 
zmianom i przemyśleniom. Często funkcjonuje ona w obszarze „trzeciej geogra-
fii”, dla której nie ma jednoznacznego terytorialnego odpowiednika, bo jedne 
   

19 Schemat ten w ogólnym zarysie potwierdza obserwacje Marii Janion, która upatruje źródło „od-
nowienia literatury i humanistyki” w opowieści, będącej sposobem orientacji w świecie. Janion za-
znacza, że „energia opowieści to energia wrażliwości na Innego, na tego, któremu się opowiada 
i którego się słucha, tworząc krąg zrozumienia i współczucia, będącego szczególną formą rozumie-
nia”. Zob. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2007, s. 10.  

20 M. Hirsch, Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of Postmemory, w: Visual 
Culture and the Holocaust, ed. by B. Zelizer, New Brunswick – New Jersey: Rutgers University 
Press, 2000, s. 215–246. 

21 L. Appignanesi, Żegnając…, s. 13, 14. 
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granice uległy przesunięciu, a inne zatarciu. Lokalizacją tej „płynnej polskości” 
jest świadomościowy ląd pomiędzy różnymi czasami i przestrzeniami. Dochodzi 
do niej wielokrotnie przez inaczej odczytaną historię, przez sumę różnorodnych 
doświadczeń jednostkowych nawzajem się kwestionujących, sprzecznych, para-
doksalnych. Owa „płynna polskość” może – choć nie musi – podlegać konfronta-
cji z krajem początku i powrotu; jej istnienie jest jednak niepodważalne. 

Obie powieści ilustrują to w sposób bardzo przekonujący, choć symboliczny. 
Ujawniają, jak kulturowa nomadyczność zmienia tożsamościowy krajobraz lo-
kalny i globalny. Pokazują efekt czasowego i przestrzennego przesunięcia: to, co 
było w centrum przesuwa się na margines, zaś spojrzenie na całość kultury przez 
pryzmat jej peryferii daje nową perspektywę. W omawianych przeze mnie powie-
ściach jest to spojrzenie na polskość przez pryzmat historii Breslau (polskiego 
miasta bez polskiej historii), a w drugim przypadku przez pryzmat hybrydycznej 
żydowskości zrodzonej w Polsce. Obie powieści negocjują „polskość” z perspek-
tywy peryferii, odrzucając narrację usankcjonowaną przez krajowe Centrum22. 
Stawiając polską tożsamość w płynnym kontekście transkulturowym, oferują 
cenne uzupełnienie zmitologizowanej narracji polonocentrycznej. Warto jest więc 
pamiętać o literaturze transnarodowej także wtedy, kiedy badamy polskość w jej 
wymiarze krajowym. Myślę, że obie symboliczne prezentacje raczej się uzupeł-
niają niż wykluczają i być może z tego też powodu powieści transkulturowe po-
winny wejść do tradycyjnego kanonu polskich lektur uzupełniających. Fakt, że 
nie powstały one w języku polskim, nie powinien z góry rozstrzygnąć tej propo-
zycji na ich niekorzyść, zwłaszcza w epoce globalizacji, której perspektywa tran-
skulturowa staje się udziałem coraz większej ilości polskich obywateli. 

 
T R A N S C U L T U R A L  N O T I O N  O F  ‘ P O L I S H N E S S ’   

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

Eva Stachniak and Lisa Appignanesi have authored many works that defy clear classification criteria 
when national literatures are concerned. Most of their works belong to a broad category of writing that 
could be defined as ‘transcultural’, ‘nomadic’, ‘intercultural’, ‘the writing for a new belonging’, ‘the 
third value or third space’ as well as ‘the grey zone writing’. All these terms have been coined by 
different scholars in order to capture a literary phenomenon that belongs simultaneously to two or 
more ethnic spheres of influence and constructs dual (or multiple) identities for their characters 
against diverse cultural backgrounds. The article analyses the notion of ‘Polishness’ as it is negotiated 
in two such novels The Necessary Lies (2000) by Eva Stachniak and The Memory Man (2004) by Lisa 
Appignanesi. Although both novels were originally written in English, their fictional worlds centre on 
Poland and feature characters affected by both their memories of World War Two and their post-   

22 Przykładem tak konstruowanych monolitycznych i polonocentrycznych narracji wykluczających 
jest m.in. rozprawa R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2008. 
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-communist experiences. Grossman’s main concern is how these novels compare with the home-born 
notion of monolithic ‘Polishness’ and what benefits such a comparison can offer to contemporary 
readers of Polish literature. 

Dr Elwira Grossman – pracuje na stanowisku Stepek Lecturer in Polish Studies na Wydziale Slawi-
styki i Komparatystyki Uniwersytetu w Glasgow. Autorka prac z zakresu metodologii badań literac-
kich (Navigating the New Landscape for Slavonic/Polish Studies, 2005); literatury porównawczej 
(Polonistyka w badaniach komparatystycznych, 2009), polskiej literatury XX wieku ze szczególnym 
uwzględnieniem metodologii gender studies (Who’s Afraid of Gender and Sexuality? Plays by Wom-
en, 2005) oraz dramatu i teatru (Gender Dynamics in Polish Drama after 2000, 2010). Autorka haseł 
opublikowanych w Dictionary of Literary Biography oraz Literary Encyclopedia on-line. Inicjatorka 
i redaktorka tomu zbiorowego pt. Studies in Language, Literature and Cultural Mythology in Poland. 
Investigating the ‘Other’ (2002). Obszarami jej zainteresowań naukowych są także: polskie kino, 
studia nad Holocaustem i stosunkami polsko-żydowskimi oraz nauczanie języka polskiego jako 
obcego. Obecnie jest koordynatorką interdyscyplinarnego projektu badawczego opartego na storytel-
lingu w kontekście wielokulturowym. 



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

 

U n i w e r s y t e t  W a r s z a w s k i  
P o l s k a  

LI T E R A T U R A  P O L S K A   
P I S A N A  W S P ÓŁC Z EŚN I E  W  NI E M C Z E C H   

–  R E C E P C J A,  S P O S O B Y  F U N K C J O N O W A N I A  

 
Bo mi, polskiemu pisarzowi z Niemiec, żyje się w Polsce stosunkowo lepiej niż polskiemu 

pisarzowi w Polsce. (…) A w Niemczech żyje mi się lepiej niż niemieckiemu autorowi. Bo 
niemiecki autor w Niemczech, omijając, oczywiście, wielkie nazwiska, jest tylko niemieckim 
autorem w Niemczech. Ja zaś wzbudzam tu zainteresowanie, gdzieś tak około dziesięć razy 
w roku. Wtedy, kiedy jakiś tam dom literatury lub tego typu instytucja dostanie na coś takie-
go jak ja pieniądze. Na polskiego wschodnioeuropejskiego pisarza. Dobrze mnie można użyć 
dla niemiecko-polskiego pojednania1. 

Liczba sprzedanych książek? Toż moja pierwsza tu książka ledwo co wyszła. Ale nie są-
dzę, że dużo się zmieni, jeśli o to samo zapytasz mnie za parę miesięcy. Bez reklamy, konek-
sji co ja tu? Zostanie ten mój zbiór igłą w tym olbrzymim tu wydawniczym stogu2. 

POLSCY AUTORZY, KTÓRYCH UTWORY POWSTAJĄ WSPÓŁCZEŚNIE W NIEMCZECH 

w ich języku ojczystym, zdają się być niewidzialni. Dla czytelników niemieckich, 
a często i polskich. A przebywa ich tam wielu. Podobnie jak Polaków w Niem-
czech, których liczba szacowana jest na dwa miliony3. Basil Kerski pisze w od-
niesieniu do nich o trzeciej drodze integracji4: czymś pośrednim między pełną 
integracją a odstawaniem od niemieckiego, wielokulturowego zresztą, społeczeń-
stwa. Drodze, która czyni ich niewidocznymi. A jaką drogą czy też może ścieżką 
idą/szli polscy autorzy w Niemczech? Zanim przyjrzę się warunkom funkcjono-
wania literatury polskojęzycznej w Niemczech obecnie, spróbuję zarysować 
przebieg uwarunkowań powstawania jej tam w przeszłości.    

1 J. Rudnicki, …jestem głuchy na pozaziemskie tam-tamy, rozm. przepr. K. Niewrzęda, w: Piastów 
75, red. J. Eysymont, P. Krupiński, K. Niewrzęda, Szczecin: 13 Muz, 2005, s. 83. 

2 Tamże, s. 85.  
3 Z.T. Klimaszewski, Emigracja polska w Niemczech, Białystok: Libra s.c., 2007. 
4 B. Kerski, Hybride Identitäten. Migrationen aus Polen – Geschichte und Gegenwart, „Inter Fi-

nitimos, Jahrbuch Polen”, 2010. 
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Przez wieki wraz z kolejnymi falami migracyjnymi, warunkowanymi czynni-
kami historycznymi, politycznymi czy ekonomicznymi, do Niemiec przybywali 
polscy pisarze i artyści. Bliskość geograficzna wzmacniała kontakty na płasz-
czyźnie naukowej czy kulturowej i wręcz narzucała podjęcie dialogu, nierzadko 
trudnego i naznaczonego stereotypami, który wydaje się bardziej zakorzeniony 
w świadomości społecznej obu narodów niż jasne karty, i co sprawia, że „Polacy 
są ze względu na swoje doświadczenia historyczne szczególnie uwrażliwieni na 
przejawy pogardy czy wręcz nienawiści”5. Za pozytywny przykład z historii wza-
jemnych stosunków może chociażby posłużyć niemieckie zainteresowanie spra-
wą polską po upadku powstania listopadowego, którego owocem były należące 
do kanonu literatury polonofilskiej słynne Polenlieder i powstanie wielu opraco-
wań krytycznych dotyczących naszej literatury6. 

Pierwsze kontakty polsko-niemieckie datują się już na okres średniowiecza, 
jednak nie doszło jeszcze wtedy do powstania polskich diaspor. Dopiero w okre-
sie polsko-saskiej unii personalnej w latach 1697–1763 w królestwie Saksonii 
ukształtowały się „kolonie polskie”7. Pierwsze polskie ośrodki wychodźcze po-
jawiły się w XVIII stuleciu w Dreźnie i Lipsku, gdzie osiedlali się magnaci 
i wojskowi związani interesami z panującą w Polsce dynastią Wettinów. Saksonia 
stała się również w latach późniejszych ośrodkiem emigracyjnym dla konfedera-
tów barskich, a następnie centrum zarówno politycznej, jak i publicystycznej 
kampanii antytargowickiej, prowadzonej m.in. przez Hugona Kołłątaja, Juliana 
Ursyna Niemcewicza czy Ignacego Potockiego. W latach 20. XIX wieku studen-
tów polskich przyciągał Uniwersytet Berliński, który tym samym stał się punk-
tem stycznym obu kultur, a studenci – emisariuszami sprawy polskiej. Tematykę 
polską na gruncie niemieckim szerzył, związany z Dreznem, pisarz Aleksander 
August von Oppeln-Bronikowski, sięgający do motywów z historii naszego kraju. 
Po 1830 roku Drezno stało się ponownie ważnym adresem dla polskich uciekinie-
rów. Przez jakiś czas przebywał tu Adam Mickiewicz i tu także powstały Reduta 
Ordona i trzecia część Dziadów. W saksońskiej metropolii przez wiele lat miesz-
kał Józef Ignacy Kraszewski, który we własnej drukarni w latach 1868–1871 
wydał aż siedemdziesiąt cztery książki, w tym wiele swoich własnych dzieł. 

Migracje zapoczątkowane w latach 70. XIX stulecia miały charakter głównie 
ekonomiczny. Pruscy poddani pochodzenia polskiego emigrowali do rozwijają-
cego się przemysłowo Zagłębia Ruhry, a także miast portowych: Hamburga, 
Bremy i Lubeki. Z końcem XIX wieku Zagłębie Ruhry stało się pod względem 
   

5 C. Kleßmann, Polacy w Niemczech, w: Polacy i Niemcy. 100 kluczowych pojęć, red. E. Kobyliń-
ska, A. Lawaty, R. Stephan, Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 1996, s. 419. 

6 Więcej na ten temat pisze P. Roguski, Tułacz polski nad Renem: literatura i sprawa polska 
w Niemczech w latach 1831–1845, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. 

7 Z.T. Klimaszewski, Emigracja polska…, s. 34. 
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liczebnym największym skupiskiem ludności polskiej8 i tym samym powstały tu 
liczne stowarzyszenia, głównie o charakterze kościelnym, krzewiące szeroko 
rozumianą polską kulturę. W Berlinie u schyłku wieku przebywał Stanisław 
Ignacy Przybyszewski, będący współtwórcą polskiego życia literackiego, a jed-
nocześnie cieszący się uznaniem jako polski autor piszący po niemiecku. Odro-
dzenie państwa polskiego w 1918 roku spowodowało reemigrację Polaków 
z zachodnich i środkowych rejonów Niemiec, która jednak ze względu na wy-
niszczenie kraju podlegała ograniczeniom. Dlatego też tysiące rodaków udały się 
do Francji i Belgii. 

Dorobek kulturalny Polonii poniósł znaczny uszczerbek w wyniku drugiej woj-
ny światowej, a oficjalne kontakty polsko-niemieckie przyporządkowane zostały 
podziałowi Niemiec. Po drugiej wojnie światowej w Niemczech znalazły się duże 
grupy Polaków wywiezionych przymusowo, którzy łaknęli wydawnictw w języku 
ojczystym. To zainteresowanie przyczyniło się do powstania w latach powojen-
nych wielu drukarni i wydawnictw oraz do kontynuacji działalności księgarni, 
istniejących już od połowy XIX wieku, głównie w ośrodkach akademickich, 
gdzie studiowali Polacy9. Należy jednak zaznaczyć, że to nie Niemcy Zachodnie 
były w latach powojennych forum wymiany kulturowej między Polską a Niem-
cami. Polskie wychodźstwo kierowało się głównie do Anglii i Francji, na RFN 
patrzono z dystansem. Wyjazd do tego kraju mógł skutkować posądzeniem 
o zdradę i akceptację zbrodni hitlerowskich10. Jedynym ważnym ośrodkiem emi-
gracji niepodległościowej było wówczas Monachium, gdzie 3 maja 1952 roku 
założono Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa. Jednym z pierwszych Pola-
ków, którzy nawiązali kontakty ze środowiskami intelektualistów i pisarzy 
o rodowodzie antyhitlerowskim, był Tadeusz Nowakowski. Kolejną inicjatywą, 
która przyciągnęła Polaków do Niemiec, a dokładniej do Berlina Zachodniego, 
było utworzenie z inicjatywy amerykańskiej Fundacji Forda specjalnego progra-
mu pomocy dla berlińskich instytucji naukowo-kulturalnych. Zaproszeni przez 
fundację byli: Witold Gombrowicz, Witold Wirpsza, Włodzimierz Odojewski, 
Adam Zagajewski, Witold Woroszylski i wielu innych. Motywy berlińskie mo-
żemy odnaleźć potem w ich twórczości. 

Zręby polskiego środowiska emigracyjnego w Berlinie Zachodnim powstały 
pod koniec lat 60. i na początku 70. ubiegłego wieku. Wówczas to do miasta 
przybyli Maria Kurecka i Witold Wirpsza, Chrystian Skrzyposzek oraz Włodzi-   

8 J. Kozłowski, Rozwój organizacji społeczno-narodowych wychodźstwa polskiego w Niemczech 
w latach 1870–1914, Wrocław: Ossolineum, 1987, s. 130–132. 

9 M. Kalczyńska, Polsko-niemiecki leksykon biograficzny, Opole: Państwowy Instytut Naukowy – 
Instytut Śląski, 2001, s. 9–10. 

10 L. Szaruga, Berlin Zachodni jako centrum emigracyjnego życia literackiego (wstęp do opisu), w: tegoż, 
Węzły polsko-niemieckie, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, s. 47.  
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mierz Odojewski, który wkrótce opuścił miasto w celu objęcia funkcji kierownika 
działu literackiego Rozgłośni Polskiej RWE. Dopiero jednak w latach 80. Berlin 
stał się prawdziwym centrum polskiego życia emigracyjnego, co związane było 
z przybyciem tu dużej grupy wychodźców wywodzących się ze środowiska „So-
lidarności”. Wśród nich było wielu ludzi kultury, którzy podjęli szereg inicjatyw 
i stworzyli sieć organizacji postsolidarnościowych, a ich działalność była akcep-
towana przez władze niemieckie11. Jedną z nich było „Towarzystwo Solidar-
ność”, prowadzone przez Edwarda Klimczaka i wydające pismo „Pogląd” (1982–
1990), na którego łamach publikowali m.in. Ewa Maria Slaska czy Janusz Rudnicki. 
Nakładem wydawnictwa o tej samej nazwie ukazały się: powieść Skrzyposzka Wolna 
trybuna, tom esejów Wirpszy Polaku, kim jesteś? oraz inne publikacje. Obok „Po-
glądu” wychodził tu także w latach 1983–1987 miesięcznik Andrzeja Więckow-
skiego „Archipelag”. Zgromadził on pisarzy emigracyjnych nie tylko z terenu 
Niemiec – pisywali do niego przebywający w innych krajach Henryk Grynberg 
czy Tymoteusz Karpowicz. Z inicjatywy „Archipelagu” zorganizowana została 
w Berlinie w 1983 roku konferencja polskich i niemieckich autorów, na której 
dyskutowano o sytuacji literatury polskiej podczas stanu wojennego, a udział 
w niej wzięli tacy twórcy, jak Günther Grass, Gustaw Herling-Grudziński czy 
Witold Wirpsza12. Kolejnymi instytucjami, z którymi współpracowali polscy 
emigranci były: „Veto Verlag” (1986–1990), stworzone przez Wojciecha Drozd-
ka, będącego jednocześnie kierownikiem pierwszej polskiej księgarni w Berlinie 
Zachodnim, w której pomieszczeniach odbywały się wieczory autorskie zarówno 
pisarzy emigracyjnych, jak i gości z kraju oraz powstałe w 1987 roku przy Pol-
skiej Misji Katolickiej wydawnictwo „Słowo”. Warto wspomnieć, że obok przy-
kładowo wymienionych instytucji wydawniczych ważną rolę odgrywało powoła-
ne do wspierania literatury Polsko-Niemieckie Towarzystwo Literackie „WIR” 
oraz wydawana pod taką samą nazwą seria pod redakcją Ewy Marii Slaskiej, 
która zaczęła ukazywać się już w latach 90. Nazwa „WIR” w swojej znaczenio-
wej złożoności zdaje się stanowić potwierdzenie kompleksowości celów tej ini-
cjatywy. „WIR” w języku niemieckim nawiązuje do wspólnoty, w polskim zaś 
oznacza „wsysający w głąb ruch wokół własnej osi”. Czasopismo „WIR” miało 
być zatem czymś więcej niż tylko grupą redaktorów i autorów: Slaska określiła je 
jako „grupę literacką” i jako „związek” autorów, stawiających sobie bardzo am-
bitne i szeroko zakrojone cele. Czasopismo ukazywało się dwujęzycznie, przy 
czym oryginały i tłumaczenia wcale nie odpowiadały sobie w pełni. Wprost prze-
ciwnie: autorki dwujęzyczne, jak Britta Wuttke, Ewa Maria Slaska czy Iwona    

11 Tamże, s. 52.  
12 E. Behring, A. Kliems, H.-C. Trepte, Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischer Exilliter-

aturen 1945–1989. Ein Beitrag zur Systematisierung und Typologisierung, Stuttgart: Franz Steiner, 
2004, s. 89–90. 
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Mickiewicz pisały swoje teksty dwukrotnie. Edycja „WIR” istnieje do dziś – 
jednakże nie może być już mowy o czasopiśmie, chodzi raczej o tematyczne 
antologie niemieckich i polskich tekstów, w których preferowana jest głównie 
literatura kobieca i literatura tworzona przez autorów młodego pokolenia. 

Wspomniane berlińskie instytucje życia literackiego to tylko przykłady kultu-
ralnej aktywności społeczności polskiej w Niemczech. Chociaż 

Berlin był zawsze niemiecką bramą na świat. Wiele traktów migracyjnych przebiegało przez 
Berlin. Wiele z nich także się tutaj urywało. W czasach NRD do Berlina przybywali ci, któ-
rzy chcieli w jakiś sposób wyemigrować. Stąd łatwiej było przedostać się na Zachód niż 
z pozostałych regionów NRD. Poza tym twórcy bądź ludzie zainteresowani kulturą byli wła-
ściwie zmuszani do tego, by osiedlać się w Berlinie, jeśli nie chcieli zwiędnąć na prowincji – 
tam bowiem nic się nie działo13. 

Należy dodać, że obok tego miasta ważnymi ośrodkami polskiej kultury były: 
Monachium – nie tylko zresztą ze względu na emigrantów zatrudnionych w ra-
diostacji „Wolna Europa” – oraz Hamburg, Kolonia i Düsseldorf. Jako podsu-
mowanie nasuwa się stwierdzenie, że lata 80. były bardzo płodnym okresem, jeśli 
chodzi o działalność polityczną i kulturalną, a „wiele z podejmowanych obecnie 
inicjatyw właśnie z owych działań wyrasta lub stanowi ich przedłużenie”14. 

Przełom 1989 roku stwarza dla pisarza polskiego przebywającego w Niem-
czech lub gdziekolwiek na wychodźstwie sytuację bez precedensu – znika podział 
na literaturę krajową i emigracyjną, a tym samym zmieniają się kryteria ze-
wnętrzne, związane z życiem literackim. Po przełomie demokratycznym w Euro-
pie Wschodniej pisarze emigracyjni przekształcili się w autorów „mieszkających 
gdzie indziej”15. Jak zauważa Janusz Maciejewski: „dzisiejsze wychodźstwo, 
tracąc swój dotychczasowy status, nie wykonuje najważniejszego gestu, jaki 
powinno w tej sytuacji uczynić i nie wraca gremialnie do kraju16. Decyzja pozo-
stania „tam” wydawała się jednak działaniem rozsądnym z kilku powodów. 
Twórcy zdążyli się już w nowym kraju urządzić, przełamać liczne bariery języ-
kowe i kulturowe. Ponadto sytuacja gospodarcza w Polsce początku lat 90. nie 
zachęcała do powrotu i wreszcie, ze względu na bliskość obu krajów, częste od-
   

13 K. Niewrzęda, Czas przeprowadzki, Szczecin: Forma, 2005, s. 141. 
14 L. Szaruga, Życie literackie emigracji w Berlinie Zachodnim, w: Życie literackie drugiej emigra-

cji niepodległościowej, t. 1, red. J. Kryszak, R. Moczkodan, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, 2001, s. 79.  

15 H.-C. Trepte, Alternatywa – Niemcy? Polscy pisarze przed i po roku 1989, przeł. G. Matuszek, 
w: Po(st)mosty: Polacy i Niemcy w nowej Europie, red. G. Matuszek, Kraków: Księgarnia Akademic-
ka, 2006, s. 125. 

16 J. Maciejewski, Czy współczesna literatura na obczyźnie jest jeszcze emigracyjna?, w: Powroty 
w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989–1999, red. B. Klimaszewski, W. Ligęza, Kra-
ków: „Grell”, 2001, s. 19. 
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wiedziny i przyjazdy nie nastręczały trudności. To się zresztą nie zmieniło. Nie-
wielka odległość sprzyja częstym odwiedzinom i podtrzymywaniu, nigdy zresztą 
do końca niezerwanych, więzów z rodzinnymi stronami i środowiskami twór-
czymi. Możemy mówić tu nawet o podwójności biografii, życiu „pomiędzy”. Tak 
dzieje się w przypadku takich pisarzy, jak mieszkająca w Hamburgu Natasza 
Goerke czy Janusz Rudnicki, a spośród starszych – Włodzimierz Odojewski. 
Mieszkający obecnie w Berlinie Krzysztof Niewrzęda przeniósł się tam z Bremy, 
aby mieć bliżej do rodzinnego Szczecina. 

Wymienione nazwiska to tylko nieliczne przykłady autorów, których teksty 
powstają poza granicami kraju. Jeśli chodzi tylko o młodsze pokolenie, tj. auto-
rów polskiej książki w Niemczech, urodzonych w latach 1955–1975, Maria Kal-
czyńska podaje dwadzieścia osiem osób17. Wydawcy antologii Napisane w Niem-
czech mówią ogółem o znacznie liczniejszej grupie liczącej „kilkunastu prozai-
ków, parudziesięciu poetów, sporo tłumaczy, eseistów i krytyków literackich”18. 
Można przypuszczać, że twórców tych jest jeszcze więcej niż wskazywałyby na 
to oficjalne ujęcia, ponieważ wielu, zwłaszcza amatorów i – co znamienne – 
poetów, pisze do szuflady, a dynamika tej grupy jest ogromna: stale pojawiają się 
nowe nazwiska, a autorzy z różnych przyczyn decydują się jednak na powrót do 
kraju, jak uczynił to nie tak dawno temu Krzysztof Maria Załuski. 

Wśród autorów piszących w Niemczech, którzy nie zdecydowali się na zmianę 
języka, odnajdziemy zarówno pisarzy profesjonalnych, jak i hobbystów. Z oby-
dwu tych grup tylko niewielu mogło utrzymać się wyłącznie z pracy twórczej, 
którą i tak zmuszeni byli godzić z innymi zajęciami. Dotyczyło to głównie pierw-
szego okresu na emigracji. Niektórzy, jak np. Załuski czy Niewrzęda, pracowali 
jako dziennikarze i publicyści, ale nie wszystkich dotyczył ten wciąż jeszcze 
optymistyczny scenariusz, alternatywny dla „bycia tylko pisarzem”. W niektó-
rych przypadkach ostatnią deską ratunku było podjęcie pracy fizycznej. Opisane 
trudności nie dotyczyły z pewnością Artura Beckera, urodzonego w 1968 roku 
w Bartoszycach, od 1985 mieszkającego w Niemczech. Jest on laureatem presti-
żowej nagrody im. Adelberta von Chamisso za rok 2009, przyznawanej pisarzom 
niemieckojęzycznym wywodzącym się z innych kultur i cieszy się w Niemczech 
sporą popularnością, o czym może świadczyć wydanie dwunastu książek w nie-
mieckich wydawnictwach „Hoffmann & Campe” oraz „dtv”. W wywiadach sam 
autor określa siebie mianem pisarza zawodowego, czyli takiego, który może 
utrzymać się tylko z pisania książek. Jeśli jednak odwiedzimy chociażby jego 
   

17 M. Kalczyńska, Kultura książki polskiej w Niemczech. Instytucje twórców, produkcji, upo-
wszechniania, promocji i obiegu w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku, Katowice: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, 2004, s. 58. 

18 Napisane w Niemczech, antologia. Geschrieben in Deutschland. Anthologie, wybór i red. 
P. Piaszczyński, K.M. Załuski, Jestetten: „b1”, Köln: IGNIS, 2000, s. 5. 
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stronę internetową, przekonamy się, że Becker nie stroni także od innych przed-
sięwzięć artystycznych, skądinąd bardzo ciekawych19. 

Rodzi się zatem pytanie, czy zmiana języka jest kluczem do sukcesu znaczone-
go wydawaniem książek i uznaniem niemieckiego czytelnika? 

Dariusz Muszer, od 1988 roku mieszkający w Hannoverze i wydający swoje 
książki po polsku i po niemiecku, o kolegach-pisarzach, którzy nie zdecydowali 
się na zmianę języka, a tych jest większość, wypowiada się następująco: 

A jeśli już o polskich pisarzach zamieszkałych na terenie Niemiec mowa (…), to wypada 
wspomnieć, iż przede wszystkim tych z prawdziwego zdarzenia można policzyć na palcach 
jednej ręki (…), a ich aktywny udział w tworzeniu multikulturalnego społeczeństwa jest znikomy. 
(…) Polscy pisarze w Niemczech nie istnieją i nie funkcjonują głównie z tego powodu, że nie mają 
społeczeństwu nic do zaproponowania. Nie starcza im energii, a przede wszystkim chyba chęci na 
to, aby opuścić ciasne ramy własnej tradycji i niechęci do Niemiec jako takich, a do języka nie-
mieckiego w szczególności. Przytłacza ich zarówno ciężar niezwykle niekiedy brutalnej pol-
sko-niemieckiej historii, jak i doświadczenia, jakie zdobyli w PRL. Pomimo długoletniego 
pobytu w Niemczech nie czują się tutaj, choćby po części, jakby byli u siebie. W obawie 
przed utratą narodowej tożsamości zamykają się w kulturowym getcie20. 

W kontekście tych słów można pytać dalej, co tak naprawdę jest przyczyną 
znikomego zainteresowania literaturą niemieckich „kosmopolaków”, jak nazywa 
ich Natasza Stelmaszyk, autorka nieopublikowanej monografii powstałej na uni-
wersytecie w Siegen (2008), poświęconej analizie sytuacji literatury polskiej 
w Niemczech po 1989 roku pod znamiennym tytułem POLONICA nova oder die 
Barbaren sind längst da… (POLONICA nova albo barbarzyńcy już od dawna tu 
są…). Badania przeprowadzone przez Stelmaszyk, pokazują, że literatura polska, 
powstająca po roku 1989, zaznacza w Niemczech swoją obecność, stając się 
częścią składową programów tamtejszych wydawnictw. W tym miejscu warto 
przytoczyć jeszcze jeden pozytywny głos w dyskusji o recepcji. Leszek Szaruga 
w jednym ze swoich szkiców udowadnia mianowicie, że polska literatura dociera 
do czytelników obcojęzycznych właśnie za pośrednictwem języka niemieckiego, 
na który jest tłumaczona21. Podkreślić tu należy rolę znakomitych tłumaczy. Obok 
Karla Dedeciusa, założyciela Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej (Deutsches 
Polen Institut) w Darmstadt, powstałego w 1980 roku i zajmującego się popula-
ryzacją polskiej twórczości w Niemczech oraz kontaktami między oboma naro-
dami, na uwagę zasługują z pewnością takie nazwiska, jak Renate Schmidgall, 
Henryk Bereska czy Joseph Retz. Polaków piszących w Niemczech w języku oj-
czystym zainteresowanie publiczności niemieckiej zdaje się jednak nie obejmować. 
   

19 Zob. więcej na stronie interenetowej: www.arturbecker.de. 
20 D. Muszer, Gastarbeiterski blues, „Bundesstraße 1” 1996, nr 8–9. 
21 Więcej na ten temat zob. L. Szaruga, Język niemiecki jako pierwszy język obcy literatury polskiej 

(uwagi rozpoznawcze), w: tegoż, Węzły polsko-niemieckie… .  
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Wskazują na to stosunkowo nieliczne tłumaczenia bądź ich brak, jak również 
nieliczne opracowania naukowe badaczy niemieckich na ich temat. Wiadomo mi, 
że w Lipsku przygotowywana jest obecnie przez badacza-polonistę, Reinera 
Mende, dysertacja dotycząca tropów autobiograficznych w polskiej literaturze 
współczesnej w Niemczech22. Problematyką dotyczącą twórczości migrantów 
polskich w Niemczech zajmuje się również Dirk Uffelmann, slawista z Uniwer-
sytetu w Passau23. Poza tymi przypadkami trudno usłyszeć o podobnych przed-
sięwzięciach. Problem ten sam w sobie stanowi ciekawe pytanie badawcze, na 
które pełna odpowiedź wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Warto może 
jedynie wspomnieć, że w Niemczech nie istnieją „osobne” katedry polonistyki. 
Niemieckim studentom pozostaje zgłębiać wiedzę o literaturze polskiej na nie-
licznych zresztą wydziałach tzw. slawistyki ogólnej, gdzie pokutuje opinia, że 
jedyną drogą dla kultur słowiańskich o niewielkim zasięgu jest „chowanie [ich – 
K.K.] pod opiekuńczymi skrzydłami rusycystyki, czynienie ich niewidoczny-
mi”24. Jeśli w tym miejscu pokusimy się jeszcze o krótki przegląd prowadzonych 
badań socjologiczno-kulturowych nad migrantami z Polski i Rosji, nie umknie 
nam rozpoznanie, że rosyjscy Niemcy obdarzani są dużo większym zaintereso-
waniem niż przesiedleńcy z Polski. Zdaniem Magdaleny Żakowskiej winę ponosi 
wtopienie się polskich Niemców w niemieckie środowisko oraz brak bariery obcości 
do pokonania, która istnieje w przypadku rosyjskich Niemców, stanowiących tym 
samym atrakcyjniejszy obiekt badań i swego rodzaju wyzwanie dla socjologów czy 
kulturoznawców25. Niemieccy Polacy nie są również obdarzani takim zainteresowa-
niem, jak migranci z Turcji, krajów arabskich, Włoch, Hiszpanii czy Afryki. Potwier-
dzeniem tej tezy może być obszerna pozycja o charakterze podręcznikowym o tytule 
Interkulturelle Literatur in Deutschland (Literatura interkulturowa w Niemczech)26, 
w której wzmianka o Polakach liczy tylko kilka linijek. Niewymienione są żadne 
nazwiska autorów piszących w Niemczech, nawet tych, którzy publikują w języku 
niemieckim, a mianowicie Beckera i Muszera. Pojawia się jedynie informacja o Insty-
tucie Polskim w Darmstadt i działalności Dedeciusa. 

Próbując dociec przyczyn zredukowanej recepcji literatury niemieckich Pola-
ków, należy niewątpliwie dodać, że o ile okres zimnej wojny sprzyjał rozpo-   

22 Zob. więcej: R. Mende, Polnischsprachige Gegenwartsliteratur aus Deutschland – Autobiografi-
sche Spuren, w: „Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte”, 2010. 

23 Zob. m.in. D. Uffelmann, Autoidentyfikacja ze Wschodem w narracjach polskich migrantów, 
w: „Rocznik Komparatystyczny” 2010. 

24 B. Helbig-Mischewski, Bierut z Berlina albo sny o metamorfozach, w: Po(st)mosty…, s. 167. 
Zob. też: P. Roguski, O polonistyce w Niemczech, „Przegląd Humanistyczny” 2003, nr 1, 77–58.  

25 M. Żakowska, Russland- i Polendeutsche. Zaprogramowanie kulturowe niemieckich „późnych 
przesiedleńców” z Rosji i Polski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. 

26 Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch, Carmine Chiellino (Hrsg.), Stuttgart–
Weimar: J.B. Metzler, 2007.  
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wszechnianiu twórczości emigracyjnych pisarzy, to czas po 1989 roku nie daje 
już takiego bonusu. Pisanie poza granicami Polski wiąże się z nieustanną próbą 
zwrócenia na siebie uwagi nie tylko czytelnika niemieckiego, ale i polskiego. 
Oczywiście nie jest tak, że Polacy piszący w Niemczech w ogóle nie są tłuma-
czeni. Dochodzą oni do głosu w antologiach, chociażby wspomnianej już Napi-
sane w Niemczech. Będący jednymi z nich, redaktorzy tomu: Piotr Piaszczyński 
i Krzysztof Maria Załuski, przedstawili wybrane utwory jedenastu poetów i sze-
ściu prozaików, a pozycja jest dwujęzyczna. W tym samym roku (2000), również 
nakładem b1 z Jestetten ukazała się pozycja Neue Geschichten aus der Pollakey – 
Anthologie zeitgenössischer polnischer Prosa (Nowe historie Polaków – Antolo-
gia współczesnej polskiej prozy)27. Kolejnym tytułem jest zbiór Zwischen den 
Linien (Między linami)28, wydany w Hannoverze w 1996 roku przez Sylvię Geist 
i prezentujący polskich autorów mieszkających za granicą, opatrzony posłowiem 
znakomitego tłumacza, nieżyjącego już Henryka Bereski. Czwarty tytuł to wyda-
na również w 1996 roku, poświęcona młodym autorom, antologia o tytule Gren-
zen überschreiten. Polens junge Generation erzählt (Przekraczając granice. Mło-
de pokolenie z Polski opowiada)29. Książki pojedynczych autorów, na przykład 
Janusza Rudnickiego czy Nataszy Goerke, też doczekały się tłumaczeń lub są one 
w toku. Pierwsza książka pisarki ukazała się w 1998 roku w ROSPO, niewielkim 
zresztą wydawnictwie. Warto w tym miejscu wymienić dwie kolejne placówki, 
a mianowicie „Oberbaum” i „Tibor Schäfer”, mające w swoich programach wy-
dawniczych polskich autorów, także tych piszących w Niemczech, jak na przy-
kład nieżyjącego już Skrzyposzka czy Rudnickiego. Wydany w 2002 roku zbiór 
Rudnickiego nosi tytuł Der Grenzgänger i jest tłumaczeniem jego Męki kartofla-
nej, ma tę samą okładkę i posłowie Henryka Berezy30. 

Sami autorzy na temat niszowych wydawnictw wypowiadają się w sposób ironicz-
ny, by zacytować jedną z bohaterek opowiadania Europejczyk Krzysztofa Mika: 

Mój narzeczony jest wydawcą. (…) Siedem lat po urodzeniu, zaraz po tym, jak dowiedział 
się, że jego rodzice byli nazistami, przestał być Niemcem. Od tego czasu uwielbia tylko Po-
laków i Żydów. O Rosjanach też nie pozwoli powiedzieć złego słowa. Zna i wydaje waszą li-
teraturę. Na ładnym papierze i w twardych okładkach. Nierzadko i w tysiącu egzemplarzy! 
Rozdaje je potem znajomym z różnych fundacji i urzędów kultury31. 

   
27 Neue Geschichten aus der Pollakey. Anthologie zeitgenössischer polnischer Prosa, t 1, red. 

B. Helbig-Mischewski, K.M. Załuski, Jestetten: „b1”, 2000.  
28 Zwischen den Linien. Eine polnische Anthologie, red. S. Geist, Hannover: Postskriptum, 1996.  
29 Grenzen überschreiten. Polens junge Generation erzählt, red. Verein zur Förderung deutsch-

-polnischer Kontakte, München: Boer, 1996.  
30 M. Zduniak-Wiktorowicz, Współczesny polski pisarz w Niemczech – doświadczenie, tożsamość, 

narracja, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, s. 67. 
31 K. Mik, Europejczyk, w: Napisane w Niemczech…, s. 139.  
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Z pewnością niemieccy Polacy nie tworzą grupy. Zawartość formalna i tre-
ściowa ich utworów jest różna, nie wydali manifestu literackiego, nie ukazuje się 
żadne pismo, które by było przez nich redagowane i wydają się nie być zaintere-
sowani żadnymi stałymi formami o charakterze zrzeszeń. Publikują głównie 
w czasopismach lub mediach w Polsce. Przykładowo Rudnicki wydaje swoje 
książki w wydawnictwie W.A.B., Goerke w Czarnym, Prószyńskim i s-ce, po-
znańskim Obserwatorze; z kolei piszący po niemiecku Becker w olsztyńskim 
wydawnictwie Borussia. Rudnicki dwukrotnie był nominowany do nagrody lite-
rackiej Nike: w roku 2008 za powieść Chodźcie idziemy i w 2010 za zbiór opo-
wiadań Śmierć czeskiego psa. Elementem scalającym na rynku polskim zdaje się 
szczecińskie wydawnictwo Forma, które za cel stawia sobie promowanie ambit-
nej polskiej prozy współczesnej. W jego seriach znajdują się pozycje Goerke, 
Helbig-Mischewski, Niewrzędy czy Muszera. 

Jednak mimo różnic w twórczości polskich prozaików w Niemczech i braku 
stałych form ich łączących, sieć powiązań między nimi, jak stwierdza autorka 
wydanej w 2010 roku książki Współczesny polski pisarz w Niemczech – doświad-
czenie, tożsamość, narracja, Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, daje się łatwo 
zauważyć: 

tworzą oni swoistą koterię, wspólnotę interesów. Dostrzec ją można, czytając m.in. wywiady, 
których za pośrednictwem publikowanych w Polsce i w Niemczech periodyków udzielają 
sobie nawzajem – Janusz Rudnicki odpowiada na pytania Niewrzędy; Niewrzęda pisze 
o Muszerze; Załuski rozmawia z Malukowem-Daneckim; Muszer tłumaczy Beckera; Helbig 
i Załuski są pospołu wydawcami, a następnie Załuski wydaje Helbig; Niewrzęda współpracu-
je z Załuskim i Goerke; wielu autorów sąsiaduje ze sobą w antologiach; wspólnie wypowia-
dają się na różne tematy; bywa, że podobnie tytułują swoje teksty; wreszcie kierują uwagę 
czytelników na innych, młodszych, mniej znanych polskich twórców w Niemczech32. 

Za przykład niech posłuży nawiązanie Helbig-Mischewski w powieści Anioły 
i świnie. W Berlinie! do książki Leszka Oświęcimskiego Klub Kiełboludów, interpre-
towanej przez niemieckich recenzentów jako powieść fantastyczna. Oświęcimski jest 
jednym ze współzałożycieli Klubu Nieudaczników Polskich, utworzonego przez 
kilku bezrobotnych polskich emigrantów-intelektualistów w 2001 roku w Berlinie. 
Klubu, który przyciąga publiczność niemiecką, o którym chętnie wypowiadają się 
krytycy i którego dokonania artystyczne Dirk Uffelmann nazywa „skutecznym mar-
ketingiem kultury”33. Reprezentowany przezeń surrealistyczny typ poczucia humoru, 
operującego mitem budzącego sympatię „wschodniego barbarzyńcy” zdaje się trafiać 
na podatny grunt, stanowiąc remedium na bolączki racjonalnego, sztywnego Niemca. 
Nawiasem mówiąc, sukces klubu nie pomógł Oświęcimskiemu, którego powieść 
przetłumaczona na język niemiecki nie stała się sukcesem wydawniczym.    

32 M. Zduniak-Wiktorowicz, Współczesny polski pisarz…, s. 131. 
33 D. Uffelmann, Autoidentyfikacja ze Wschodem…, s. 269. 
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Wzajemna „wymiana usług”34 między pisarzami polskimi w Niemczech, 
z pewnością przyczyniająca się do wzbogacenia dorobku omawianej grupy, zdaje 
się dla niej jednym ze sposobów na przetrwanie. Kolejnym jest zaangażowanie 
się pisarzy w różne inicjatywy kulturalne. Niewrzędzie wydają się bliskie 
wszystkie formy zbiorowej działalności artystycznej. W Bremie, gdzie mieszkał 
od 1989 do 2001 roku, działał wraz z innymi twórcami z Polski w ramach inter-
dyscyplinarnej grupy artystycznej NAS-TU. Pisywał także do niektórych czaso-
pism wydawanych w Niemczech, takich jak „b1”, berliński „Kurier Polonica” 
i hamburski „Kurier”. 

Jeśli chodzi o czasopisma polskojęzyczne, które zajmowałyby się kulturą 
i wychodziły regularnie, miały one często krótki żywot i problemy natury fi-
nansowej. Działalność miesięczników lat 80., powiązana ściśle z opozycją 
krajową, przestała mieć rację bytu, a magazyn „Bundesstraße 1” („b1”), ukazu-
jący się w różnych miejscach, oraz berlińskie „Kolano” po paru latach również 
zawiesiły swoją działalność. Próbę dotarcia do nie tylko wykształconej Polonii, 
ale i do niemieckiego czytelnika, zainteresowanego współczesną literaturą 
i publicystyką, podejmują wydawcy dwujęzycznego magazynu kulturalnego 
„Zarys”. Ukazuje się on od roku 2001 corocznie i finansowany jest ze środków 
różnych fundacji oraz datków czytelników, a jego integralną część stanowi 
właśnie literatura. Siedziba redakcji znajduje się w prowincjonalnym mieście, 
jakim jest leżące niedaleko Darmstadt Messel, skąd pochodzi redaktor naczelny 
Roman Ulfik. W magazynie, którego dziewiąty numer niedawno ujrzał światło 
dzienne, chętnie drukowany jest materiał literacki czy publicystyczny, nadsyła-
ny właśnie przez polskich autorów w Niemczech, choć oczywiście nie tylko. 
Jak wspomniałam, magazyn jest dwujęzyczny, a część polska i niemiecka nie 
pokrywają się całkowicie, co jest niewątpliwie próbą lepszego dotarcia do obu 
grup czytelniczych. 

Inne pisma jak „DIALOG” czy „polenPlus” z Berlina zajmują się wprawdzie 
kulturą, ale literatura pełni rolę poboczną. Mające wartość informacyjną i roz-
rywkową ponadregionalne „Info & tips” czy „Samo życie”, skierowane do Polo-
nii, zagadnienia kulturalno-literackie z oczywistych względów pomijają. Do 
czytelników niemieckich dociera również wiele pism wydawanych w języku 
polskim, np. tygodnik „Angora”, ukazujący się równocześnie w Australii, Ame-
ryce i Europie. 

Nie wolno zapomnieć o jeszcze jednym źródle rozpowszechniania, które w ostat-
niej dekadzie nabrało ogromnego znaczenia, a mianowicie o Internecie. Swoje strony 
mają Becker, Helbig-Mischewski i Muszer. Niektórzy autorzy głównie w ten sposób 
docierają do czytelnika. Choć istnieje obawa, że z sieci zawsze może coś zniknąć. 
   

34 M. Zduniak-Wiktorowicz, Współczesny polski pisarz…, s. 131. 
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A co na papierze, to na papierze. W ten sposób „zawiedli” się już raz czytelnicy Zału-
skiego, którego powieść przed kilkoma laty po prostu zniknęła ze strony internetowej. 
Inna sprawa, że po paru latach ukazała się w druku. 

Oczywiście, nie jest tak, że żadne inicjatywy kulturalne z udziałem Polaków 
nie mają powodzenia. Pozytywnym przykładem jest Europejskie Centrum Kultu-
ry IGNIS w Kolonii35, istniejące od 1984 roku, powstałe pierwotnie z myślą 
o emigrantach politycznych i opozycjonistach z Europy Środkowo-Wschodniej 
i mające służyć jako placówka udzielająca im pomocy prawnej czy socjalnej oraz 
wspierająca i rozpowszechniająca kulturę ich krajów. Po przełomie 1989 roku 
centrum przeformułowało swoje cele, definiując pod hasłem interkulturowości 
i budowania mostów między Wschodem i Zachodem. Organizowanych jest tam 
obecnie wiele wystaw, wieczorów poetyckich, jam sessions, odczytów, spotkań 
dla dzieci w języku ojczystym i innych tego typu imprez. Program jest bardzo 
bogaty i różnorodny. Warto zauważyć, że współwydawcą wspomnianej antologii 
Napisane w Niemczech był właśnie IGNIS. 

Patrząc na program i rozmach działania IGNIS, nie odnosi się wrażenia, że 
stowarzyszenie to miałoby mieć problemy finansowe, jak ma je wiele innych 
instytucji. Przykładowo działalność berlińskiego radia Multikulti, istniejącego od 
1994, mimo protestów i zbierania podpisów, z powodu braku środków finanso-
wych została w 2008 roku zawieszona. 

W kontekście powyższych rozpoznań zasadne wydają się postulaty Anneliese 
Danki Spranger: 

Po rozważaniach dotyczących tej rozległej tematyki [życia kulturalnego Polonii w Niem-
czech – K.K.] dochodzę do ważnego hasła, które nazwałabym „solidarność”. Z informacji za-
równo pisemnych, jak i telefonicznych, wyłaniał się obraz skłócenia między poszczególnymi 
organizacjami. Przyniosłoby to też w konsekwencji [gotowość do kompromisu – K.K.] mniej 
problemów w kontaktach z niemieckimi urzędami, decydującymi o przyznawaniu dotacji fi-
nansowych. Naturalnie trzeba przy tym uwzględnić fakt, że Niemcy są państwem federalnym 
i przepisy poszczególnych krajów, z którymi konfrontowani są przedstawiciele „Polonii”, są 
różne. Lepszy przepływ informacji, który przy dobrej woli mogłaby zainicjować niewielka 
grupa dobrze poinformowanych działaczy, byłby bardzo pomocny36. 

Słowa Jana Zdzisława Brudnickiego zdają się ostatecznie potwierdzać, że wy-
zwania, jakie stoją przed twórcami kultury, mają w obecnej rzeczywistości inny 
charakter niż kiedyś: 

Czas sumować to spotkanie się emigracji dawnej i nowej. Zapewne obydwie były bar-
dzo krytyczne wobec swego kraju. Ale te dawne, od Wielkiej Emigracji przez pokolenie 

   
35 Więcej na stronie internetowej: www.ignis.org. 
36 A.D. Spranger, Życie kulturalne Polonii w Niemczech, w: Być Polakiem w Niemczech, red. 

A. Wolff-Powęska, Poznań: Instytut Zachodni, 2000, s. 221. 
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Czapskiego, pytały o sens pojęcia ojczyzny i o rachunki historii. Najnowsze, jak w wy-
wiadzie Załuskiego – na pierwszym miejscu pytają o rynek, bo kultura została bezlitośnie 
poddana jego prawom37. 

Można by postawić tezę, że czynniki takie, jak odpowiednia promocja, zarów-
no w formie informacji w mediach, jak i poprzez finansowanie wydań i tłuma-
czeń, w przypadku niemieckich Polaków, nie działają jak należy lub też nie mogą 
działać ze względu na brak zainteresowania ze strony niemieckiej. I tak koło się 
zamyka, a problem recepcji pozostaje otwarty. 

Artykuł nie ukazuje wszystkich aspektów recepcji pisarzy polskich 
w Niemczech, którzy tworzą w języku ojczystym. Stanowi jedynie próbę 
naszkicowania tego problemu i podkreślenia jego złożoności na tle życia 
kulturalnego Polaków w Niemczech. Z uwagi na szczupłość miejsca nie padły 
tu nazwy wielu źródeł, projektów czy inicjatyw podejmowanych dla rozpo-
wszechnienia literatury niemieckich Polaków. Odniosłam się też głównie do 
twórczości prozatorskiej, kierując się po pierwsze własnymi preferencjami 
badawczymi, a po drugie faktem, że wielu autorów liryki pisze do szuflady 
lub dla lokalnych społeczności. Co znamienne, autorzy często sami finansują 
swoje publikacje. 

Wracając do pytania o drogę polskich autorów piszących w Niemczech, należy 
– może trywialnie – stwierdzić, że nie jest ona łatwa. I że pisarzom tym, mimo 
wspólnoty interesów i „wymiany usług”, rzeczywiście trudno jest zaistnieć 
w życiu literackim, czy to polskim, czy to niemieckim. Opisany w artykule model 
pisarstwa, implikujący niejako zmaganie się z problemem recepcji, zdaje się 
jednak powoli przestawać obowiązywać. Kolejne pokolenie Polaków piszących 
w Niemczech to już bowiem dzieci emigrantów z lat 80., by wspomnieć chociaż-
by o Magdalenie Felixie, Paulinie Schulz czy Adamie Soboczyńskim, którzy bez 
kompleksów wtapiają się w społeczeństwo niemieckie, posługując się językiem 
zarówno polskim, jak i niemieckim, ten drugi wybierają jako język tworzonej 
przez siebie literatury. Pochodzenie zdaje się w ich przypadku pełnić niewielką 
rolę i nie jest przeszkodą w odnoszeniu sukcesów, również literackich, które mają 
na swoim koncie. Może to oni staną się ambasadorami postulowanego przez 
Olava Münzberga europejskiego kanału o nazwie „Literatura”38, który „stworzy 
nie tylko wiele miejsc pracy i da wielu autorom i tłumaczom w całej Europie 
możliwość współpracy, ale będzie realizował podstawową funkcję, jaką jest inte-
gracja Europy poprzez kulturę39. 
   

37 J.Z. Brudnicki, Ćwiczenia z wolności. Polska proza od salonu do supermarketu, Toruń: Adam 
Marszałek, 2007, s. 70. 

38 O. Münzberg, Czy literatura europejska jest sumieniem Europy, w: Po(st)mosty… 
39 Tamże, s. 119.  
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T H E  P O L I S H  L I T E R A T U R E  C R E A T E D  I N  G E R M A N Y  T O D A Y   

–  R E C E P T I O N ,  M A N N E R S  O F  F U N C T I O N I N G  

In the different historical periods Germany attracted the Polish artists and writers, and the close neigh-
bourhood of both states contributed to the tightening of social and cultural dialogue between our 
countries, which was often difficult and marked by stereotypes. After the Second World War for 
obvious reasons important immigration centres were constituted in the United Kingdom and France 
and not in Germany, whose meaning in the literary geography grew not earlier than in the 1980s when 
the last numerous group of authors-immigrants left Poland. It is them who constitute the core of a 
numerous group writing in Polish and they made their debut most often in the new realities of literary 
life after 1989. Grappling with the reduced reception not only in Germany but also in Poland, they 
worked out a series of strategies for surviving on the publishing market, and their status of socialite in 
both cultural circles is documented variously. 

Katarzyna Karwowska – doktorantka w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-
-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski. Zainteresowania naukowe: 
literatura tworzona współcześnie przez Polaków w Niemczech, „późni przesiedleńcy” w literaturze. 



B O Ż E N A  S Z A Ł A S T A - R O G O W S K A  
 

 

U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  
P o l s k a  

„WY P LĄT A N Y  Z  S I E C I  P OŁU D N I K Ó W   
/  O D N A L A ZŁE M  S I E B I E  W  GŁĘB I  O C E A N U” 

–  O  „ K A N A D Y J S K I E J ”  P O E Z J I  R O M A N A  C H O J N A C K I E G O  

 

Z  L E S Z N A  D O  B R A M P T O N  

Myślałem że odbierzesz mnie z lotniska to raptem 
kilkanaście godzin drogi z Pearson do okrągłych 
Włoszakowic kilkanaście niewiele jeśli tylko porównać 
ile lat mamy i ile jeszcze będziemy w okrężnej drodze 

− NAPISAŁ W WIERSZU POWRÓT ZAMIESZCZONYM W TOMIE LEKCJE PRZYRODY  
Roman Chojnacki (LP1, s. 15). Owe „kilkanaście godzin drogi z Pearson” – portu 
lotniczego w Toronto w Kanadzie – do Włoszakowic – wsi położonej w Polsce 
w województwie wielkopolskim − to rzeczywiście w dobie samolotów podróż 
zagarniająca „niewiele” cennego czasu istnienia, kiedy jeszcze jesteśmy 
„w okrężnej drodze”, ale w planie biografii literackiej pisarza to odległość, zna-
cząca na mapie życia i twórczości bardzo wiele. Rozdzielająca lata życia w Pol-
sce i w Kanadzie, zamykająca okres żywiołowej krytyki literackiej uprawianej 
w kraju, wyznaczająca nowe tendencje i tematy poetyckie, otwierająca drzwi 
obcych kultur, weryfikująca stereotypowe poglądy, kojąca rozedrgane nerwy, ale 
także spajająca dwa etapy jednej przecież egzystencji i jednorodnej działalności 
artystycznej. Tak wiele i tak niewiele zarazem, bo też „to raptem kilkanaście 
godzin drogi z Pearson do okrągłych Włoszakowic”, z Kanady do Polski, z To-
ronto do Poznania. 

Toronto stało się miejscem osiedlenia dla wielu polskich twórców, którzy wy-
emigrowali z kraju po drugiej wojnie światowej, np. dla Zofii Bohdanowiczo-
   

1 Wyjaśnienie skrótów – zob. przypis nr 4. 
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wej2, Wacława Iwaniuka, Floriana Śmiei, Danuty Ireny Bieńkowskiej czy Adama 
Tomaszewskiego. W 1988 roku na fali tzw. emigracji solidarnościowej3 dołączył 
do nich także Roman Chojnacki, poeta, krytyk literacki, autor scenariuszy teatral-
nych, redaktor, urodzony 4 maja 1954 roku w Lesznie. W 1977 roku ukończył 
filologię polską ze specjalnością teatrologia na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. W czasie studiów związał się z teatrami studenckimi. Od 
1973 roku należał do Związku Literatów Polskich, a w latach 1980–1981 pełnił 
funkcję prezesa Koła Młodych ZLP. Przez kolejnych osiem lat był sekretarzem 
literackim poznańskiego Teatru Nowego oraz współredaktorem nieregularnika 
teatralnego „Zza kulis”. Należał także do zespołu redakcji warszawskiego kwar-
talnika „Integracje” (1978−1980) oraz był członkiem działu kultury krakowskie-
go dwutygodnika „Student” (1980−1981). Debiutował na łamach „Gazety Po-
znańskiej” w 1972 roku, zaś rok później ukazał się jego arkusz poetycki Głos 
pierwszy4, którego praktycznie cały niewielki nakład zaginął. Szczęśliwie jednak 
większość wierszy z tego zbiorku znalazła się w kolejnej książce poetyckiej 
Chojnackiego wydanej w serii „Pokolenie, które wstępuje”, noszącej tytuł Dla 
tego życia, za którą autor otrzymał w 1979 roku Medal im. Stanisława Grocho-
   

2 O poetach „polskiego” Toronto ciekawie pisze Jan Wolski. Zob. tenże, Poeci „polskiego” Toron-
to, w: Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, red. B. Szałasta-Rogowska, Katowice: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Śląskiego, Oficyna Wydawnicza WW, 2010, s. 34–46. 

3 Do tej grupy pisarzy należą między innymi Edward Zyman, Marek Kusiba, Magdalena Czyżycka, 
Krzysztof Kasprzyk, Aleksander Rybczyński, Radosław Sarnicki i Artur Płaczkiewicz. O nich także 
pisze Jan Wolski we wspomnianym artykule. 

4 Roman Chojnacki jest między innymi autorem dziewięciu tomików poetyckich (w przygotowaniu 
znajduje się duży autorski wybór z całej twórczości zatytułowany Dla tego życia – tomik nosi taki sam 
tytuł jak książka z 1978 roku − ukaże się w 2011 roku nakładem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich). 
Dorobek autora podzielony na grupy gatunkowe w kolejności chronologicznej przedstawia się następują-
co (po tytule książki podaję jego skrót, którym posługuję się w szkicu, liczba po nim następująca oznacza 
stronę, z której pochodzi cytat): 1. Tomy poetyckie: Głos pierwszy, Poznań: Witryna Poetycka „Od 
Nowa”, 1973; Dla tego życia, Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, 
1978 – DTŻ; Z pozoru cisza, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1980 – ZPC; Apel poległych i inne 
wiersze, Poznań: Wydawnictwo „Głosy”, 1983 – AP; Noc. Wiersze 1977–1983, Warszawa: Młodzieżo-
wa Agencja Wydawnicza, 1986 – N; Wiersze nienapisane. Poznań-Toronto: Stowarzyszenie Pisarzy 
Polskich i Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 2000 – WN; Tak, Lublin-Toronto: Norbertinum 
i Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 2003 – T; Lekcje przyrody, Kraków-Toronto: a5 i Polski 
Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 2006 – LP; Aleppo, Toronto-Berlin: Polski Fundusz Wydawniczy 
w Kanadzie, 2010 – A; 2. Szkice literackie: Od „mówienia wprost” do „nowej prywatności”. O poezji 
lat siedemdziesiątych, Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984; 3. Scenariusze teatralne: 
Herody polskie (prapremiera w Teatrze Nowym w Poznaniu, 1980); Herody polskie II (prapremiera 
w Teatrze Nowym, odwołana z powodu wprowadzenia stanu wojennego); 4. Prace redakcyjne: Teatr 
Nowy w Poznaniu 1973–1983, red. R. Chojnacki i M. Kwiatkowski, Poznań: Państwowy Teatr Nowy, 
1984; B. Halicka, Dokąd, wprowadzenie R. Chojnacki, Toronto-Rzeszów: Polski Fundusz Wydawniczy 
w Kanadzie i Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2005; 5. Tłumaczenia: Iratlan versek 
(Nienapisane wiersze), przeł. G. Zille, Budapeszt: Napkut, 2008.  
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wiaka za najlepszy debiut5. Po wydanym rok później przez Wydawnictwo Po-
znańskie tomiku Z pozoru cisza publikował też często w drugim obiegu. 

Dużo więc działo się wówczas w życiu literackim i zawodowym Romana Chojnac-
kiego. Ktoś zapewne uznał, że może nawet za wiele, bowiem w 1982 roku został on 
powołany do wojska w ramach ogólnopolskiej akcji SB wymierzonej w „osoby po-
dejrzane o inspirowanie i organizowanie strajków i zajść ulicznych, druk, kolportaż 
czy tzw. łącznikowanie, a nienadające się (z braku dowodów) do internowania lub 
zatrzymania”6. Po opuszczeniu jednostki wojskowej w Rawiczu pracował jako „nau-
czyciel” w konsulacie USA w Poznaniu. Opublikował wówczas poza cenzurą Apel 
poległych i inne wiersze7, za który przyznano mu podziemną Nagrodę Niezależnych, 
tomik Noc oraz książkę krytycznoliteracką Od „mówienia wprost” do „nowej pry-
watności”8, za którą otrzymał Wawrzyn Radaru. W marcu 1986 roku wyjechał na 
stypendium Agencji Informacyjnej Departamentu Stanu do USA. Podróżując po 
Stanach Zjednoczonych, spotkał się z Zygmuntem Grossem, kolejny raz (po latach) 
ze Stanisławem Barańczakiem, a jego przewodniczką po „Ameryce” była wdowa po 
Aleksandrze Fordzie – Eleonora Griswold. Grossowie zaproponowali mu wówczas 
pozostanie w Stanach Zjednoczonych i objęcie stanowiska ich osobistego sekretarza. 
On jednak wrócił na krótki czas do Polski, znowu miał kłopoty ze Służbami Bezpie-
czeństwa i w końcu w 1988 roku, mając trzydzieści cztery lata, wyemigrował do 
Kanady, gdzie mieszka do dziś w miejscowości Brampton pod Toronto, pracuje jako 
kierowca tira i stanowczo twierdzi, że „nie lubi nocy spędzonej w drodze ani kretyń-
skich mitów o easy rider”9. 

WĘD R U JĄC  P R Z E Z  LĄD Y  

Wyjazd do Kanady i konieczność zorganizowania sobie życia od nowa były 
przyczyną czternastoletniej przerwy w pracy literackiej autora Apelu poległych. Proza 
życia nie zagarnęła jednak wszystkich rejonów egzystencji pisarza. Roman Chojnac-
   

5 W 1978 roku Roman Chojnacki został też laureatem Ogólnopolskiego Turnieju Poezji Społecznie 
Zaangażowanej o Nagrodę „Czerwonej Róży” (otrzymał wówczas nagrodę główną). W 1980 roku 
przyznano mu także nagrodę „Peleryny” za najciekawszy debiut poetycki. 

6 Biogram Romana Chojnackiego sporządzony na podstawie ankiety autorskiej, którą przeprowa-
dziłam w 2008 roku oraz informacji o autorze podanej na stronie Wydawnictwa a5: 
http://www.wydawnictwoa5.pl/autorzy_s.php?id=82 [dostęp 16.03.2011 roku. Biogram został uaktu-
alniony i autoryzowany w kwietniu 2011 roku.  

7 Apel poległych… ukazał się także w całości w monografii Czarny czwartek. Wiersze o poznańskim 
Czerwcu 1956, oprac. S. Drajewski, Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
i Centrum Animacji Kultury, 2006. 

8 Zob. recenzję tej książki: K. Pysiak, Krytyka niecierpliwa, w: tegoż, Przecena dla młodej literatu-
ry, Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 162–167. 

9 Z listu do autorki niniejszego tekstu (z 15.01.2011). 



BOŻENA SZAŁASTA-ROGOWSKA: „Wyplątany z sieci południków…     389 

ki, mieszkając w Kanadzie, opublikował, jak dotąd, cztery tomiki poetyckie 
(wszystkie zostały opatrzone podwójnym adresem wydania): Wiersze nienapisa-
ne (Poznań−Toronto 2000), Tak (Lublin−Toronto 2003), Lekcje przyrody (Kra-
ków–Toronto 2006) oraz Aleppo (Toronto− Berlin 2010). Chojnacki współpracu-
je w Kanadzie także z Polskim Funduszem Wydawniczym, który jest współwy-
dawcą jego „kanadyjskich” tomików poetyckich, od 2000 roku jest członkiem 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a w 2006 roku otrzymał Nagrodę Fundacji 
Władysława i Nelli Turzańskich. 

„Kanadyjska” poezja Romana Chojnackiego wyrasta z jego twórczości „krajowej”, 
kojarzonej zazwyczaj z dorobkiem Nowych Roczników, ale poprzez poetyckie wy-
zyskanie takich pojęć, jak „milczenie – myśl – ból – wina – odpowiedzialność – 
czucie – prawda”10 wydobywa się z matni grupowości i ewoluuje w kierunku 
indywidualnej definicji rzeczywistości skomponowanej raczej z elementów uni-
wersalnych, światowych, humanistycznych, proponujących spersonalizowane 
spojrzenie na człowieka niż narodowych – zarówno polskich, jak i kanadyjskich. 
Emigracja, oczywiście, odcisnęła piętno na tej propozycji twórczej, jednakże 
przyniosła wbrew pozorom więcej zysków niż strat. Próby zakorzenienia w odmien-
nej przestrzeni, nowe doświadczenia dają tej poezji inne, bogatsze możliwości, ła-
twiejszy kontakt z nieznanymi kulturami, otwartość i obiektywizujący dystans. To 
z kolei umożliwia uzmysłowienie sobie, że wymiar polskich spraw i kontekstów jest 
często podstawowym budulcem tej liryki, ale konfrontowanie ich lub postrzeganie 
w nowym otoczeniu poszerza pole widzenia i refleksji11. I choć po wyjeździe z Polski 
nie sposób uciec od pytania o tożsamość, od konieczności zweryfikowania stosunku 
do kraju rodzinnego i nowo wybranego, to psychologia i epistemologia zdecydowanie 
ruguje z poezji Chojnackiego socjologię i politykę, czasem pojawia się w niej predy-
lekcja do ekspresji autotematycznej i metapoetyckiej (np. *** [Kochałem kobiety 
o mocnych nogach…], T, s. 7; *** [Ojciec zabijał…], T, s. 36; *** [Trudniej się 
pisze…], LP, s. 52), z rzadka pobrzmiewają echa wielkiej historii (np. Jeden 
z ostatnich wierszy Emanuela Ringelbluma, LP, s. 35), częstokroć nawiązuje ona 
subtelny dialog z polską tradycją literacką, przywołując np. postacie Zygmunta 
Krasińskiego („Z Zygmuntem Krasińskim / na długim spacerze / gorąca rozmowa 
wczesne lato” Kingston, LP, s. 14), Cypriana Kamila Norwida, Józefa Czechowi-
cza („Zza wzgórza nadlatuje krzykliwy mrok / Józef Czechowicz poprawia koł-
nierz płaszcza” Józef Czechowicz, T, 32), Antoniego Malczewskiego („W małej 
księgarni w zaułku Bloor / znalazłem zniszczoną kopię Marii / Malczewskiego” 
Maria, LP, s. 8) czy Szymona Szymonowica, a niejednokrotnie czerpie inspirację 
ze świata sztuki, kultury, wielu różnych systemów religijnych, w których poszu-
   

10 S. Sterna-Wachowiak, Zbliżając horyzont pod próg swego domu, w: tejże: Głowa Orfeusza. Eseje 
i szkice, Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984, s. 156.  

11 Por J. Wolski, Poeci „polskiego” Toronto, w: Literatura polska w Kanadzie…, s. 44. 
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kuje drogi ku transcendencji (*** [Muzyka Webera i Gorevicia], LP, s. 10; Jubelo, 
LP, s. 17, Poznanie, LP, s. 22). Wydaje się jednak, że „w planie problemowym 
jest to liryka głęboko eschatologiczna, jej definitywne przesłanie okazuje się 
bardzo zasadnicze, bo dotyczące wyłącznie spraw ostatecznych dla egzystencji. 
W tych właśnie kategoriach przedstawia poeta swoją diagnozę rzeczywistości”12, 
nie jest to jednak rozpoznanie pozbawione spojrzenia afirmującego13, dziękczyn-
nego, miłosnego czy z godnością i spokojem akceptującego nieuchronność końca, 
choć, jak czytamy w wierszu Do Adama Liskiewicza (LP, s. 23), „żal byłoby 
opuścić ten świat // Przyjacielu naprawdę niemierzalny już”. 

ŚW I AT  J E S T  I  M I L C Z Y  

Jak więc kształtuje się ścieżka rozwojowa poezji autora Lekcji przyrody od wier-
szy początkowych po te najnowsze, czekające jeszcze na publikację? Otóż, w fak-
tycznym debiucie poetyckim Chojnackiego – tomiku Dla tego życia z 1978 roku14, 
dominują mające jeszcze nowofalowe proweniencje kreacje stanów zagrożenia, 
podejrzliwości czy nieufności o nieuświadomionych jednakże przyczynach (Spacer 
– DTŻ, s. 1115), podział na zmarłych przyjaciół i żywych wrogów (Wszyscy moi 
zmarli przyjaciele wszyscy moi żywi wrogowie – DTŻ, s. 12) oraz zmysłowość 
kamienia będąca synekdochą rzeczywistości (Zmysłowość kamienia – DTŻ, s. 13). 

Z kolei o tomiku Z pozoru cisza16 Andrzej Krzysztof Waśkiewicz napisał, że 
„bardziej idzie tu o danie świadectwa tożsamości niż zmienienie struktury świa-
ta”17. Natomiast Apel poległych i inne wiersze to zbiór mający poświadczać 
zbrodnie popełnione przez bliżej nieokreślone siły komunizmu. Wiersze-głosy 
umarłych / poległych, wyznających okoliczności swojej śmierci, układają się 
w historię ludzi skrzywdzonych przez tych, którzy „już szli”, którzy „kłamią”, 
którzy „od razu pały gaz / potem strzelali”, którzy „bili w pięty fachowo z dużym    

12 J. Drzewucki, W pętli życia, w pętli języka, w: tegoż, Chaos i konwencja, wstęp i red. T. Skoczek, 
Kraków: Alma Art, 1988, s. 56. 

13 Zauważyła to też Joanna Orska: „Twórczość Romana Chojnackiego, (…) pozostaje przy tym ra-
czej afirmatywna – afirmacją skierowaną zazwyczaj ku dalekim horyzontom, korzystającą często 
z oddalonej perspektywy wyabstrahowanej refleksji, by tym lepiej rzucić okiem na doskonałość 
świata”. Zob. J. Orska, Wzniośle w próżnię, „Nowe Książki” 2007, nr 3, s. 56. 

14 Niestety, nawet sam autor nie potrafi już wskazać, które wiersze zamieszczone w tomie Dla tego 
życia były wcześniej drukowane w tomiku Głos pierwszy. 

15 Dziękuję Autorowi za udostępnienie mi maszynopisu zbiorów Dla tego życia (2011) i Do pry-
watnego użytku (2011). 

16 O tomiku Z pozoru cisza pisali m.in. A. Ławniczek, Czy śmierć poety? „Nurt” 1980, nr 12; 
T. Komendant, Zostaje kantyczka, „Integracje” 1981, z. XIII; A.K. Waśkiewicz, „Jeszcze cię zdradzi 
trwoga twojego serca”, „Życie Literackie” 1981, nr 4. 

17 A.K. Waśkiewicz, „Jeszcze cię zdradzi…”, s. 8. 
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wyczuciem”(AP, s. 10, 15, 16). Fikcyjność literatury inspirowanej wydarzeniami 
autentycznymi jest tu skrupulatnie maskowana figurą prozopopei oraz prostotą 
formy i kolokwialnym językiem poetyckich relacji o okrucieństwie, mających 
wywołać gniew i empatię odbiorcy. 

W ostatnim wydanym przed wyjazdem z kraju tomiku Chojnackiego Noc. 
Wiersze 1977–198318 zbliżająca się katastrofa często przybiera wymiar kosmicz-
ny, totalny (Strachy, N, s. 10; Noc, N, s. 12), wszechogarniająca śmierć generuje 
funeralną metaforykę (Ojczyzna, N, s. 47–48; Słowa które się śnią, N, s. 49), 
nadzieja miesza się ze zwątpieniem, zagubieniem, poczuciem osaczenia i goryczą 
(Doznanie, N, s. 13; Ale gubiłem się, N, s. 16; Ezop, N, s. 22). Nihilizm, cisza, 
kłamstwo, niemoc wyrażania myśli, kryzys nieujarzmionego, wieloznacznego 
języka nie deprecjonują jednak okruchu „prawdy / który noszę odtąd w sobie” 
(Retor, N, s. 15), milczenie zawsze jest tu heroiczne, bowiem jest konsekwencją 
wiary poety w niepodważalne podstawy etyczne19, a symbolem pokolenia staje 
się implikujący myśl Cypriana Kamila Norwida i Jerzego Andrzejewskiego „po-
tłuczony diament” (Zmierzcha się i ziemia kuli się, N, 28). 

B YĆ  J A K  M U S Z L A  

Kolejną pozycją bibliograficzną pojawiającą się we wszystkich niemal dość la-
pidarnych biogramach Romana Chojnackiego jest fałszywy tomik poetycki na-
zwany Powrót20. W rzeczywistości to dwustronicowa broszurka zapraszająca na 
zorganizowany w 1986 roku, a więc jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji 
o emigracji, ale po powrocie z zagranicznego stypendium, wieczór autorski. Zna-
lazł się w niej wiersz Wyplątany z sieci, który uznano później za „metaforyczne 
ujęcie kondycji człowieka-Polaka w dzisiejszej, współczesnej rzeczywistości 
obcego kraju, zarazem też symboliczny opis »stanów ducha« emigranta-
-Polaka”21: 

Nie nęciły mnie te rozkosze 
Lecz zwiodły przestrzenie 

Nie ludne ogrody Arlington sady 
Kalifornii 

   
18 O tym tomiku pisali między innymi: M. Kisiel, Usta niech słowom nie wierzą, „Radar” 1987, nr 

21, s. 18–19; W. Oszajca, Kto, komu, który, w: tegoż, Przy świecy i ogarku (rozmowy, eseje, szkice), 
wstęp: S. Sterna-Wachowiak, Poznań: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1995, s. 125–126. 

19 Por. J. Drzewucki, W pętli życia…, s. 57.  
20 Pisze o tym Roman Chojnacki w liście do mnie z 19.03.2011 r. – B.S.-R. 
21 J. Wolski, Poeci „polskiego” Toronto… s. 44. 
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Granat nieba przepaść głosu Pana 

Nie zaznałem lęku ani tęsknoty 
Wzrok syciłem kolorami skóry 

Lecz dłoń tu nie dotyka dłoni 
niczyjej 
i jakże daleko była ściana 
porzuconego domostwa 

Wyplątany z sieci południków 
odnalazłem siebie w głębi oceanu 

Muszlę ślepą i głuchą 
Kształt doskonale niemy 

Której łaskawy Bóg posyła niekiedy 
łagodne kołysanie łuk tęczy miseczkę krwi 
(Wyplątany z sieci WN, s. 23) 

Moment wydania tego utworu (Chojnacki włączył go bowiem do swego pierw-
szego „kanadyjskiego” tomiku – Wierszy nienapisanych z roku 2000), zdetermi-
nował słuszny skądinąd, jednakże niepełny i dość ograniczony model jego kon-
kretyzacji, utożsamiający doświadczenie emigracji z doświadczeniem polskim 
i jednocześnie ignorujący perspektywę wypowiedzi podmiotu mówiącego odno-
szącego się do przeszłości (czas teraźniejszy zdaje się tu użyty w funkcji preasens 
historicum). W Wyplątanym z sieci doznanie alienacji nie wypływa z przynależ-
ności narodowej, lecz z ogólnoludzkiego poczucia osamotnienia w miejscu ob-
cym, jeszcze „nieoswojonym”, w którym pobyt traktowany jest jak efemeryda, 
która za chwilę przestanie istnieć. Nie ma tu emigracyjnego poczucia bezsensow-
nego i przymusowego trwania w innej / nieprzyjaznej przestrzeni, utyskiwania na 
niegodziwość losu, nie ma „lęku ani tęsknoty”, jest natomiast doświadczenie 
odłączenia od „porzuconego domostwa”, braku intymnych czy tylko bliższych 
więzi międzyludzkich („Lecz dłoń tu nie dotyka dłoni / niczyjej”). Wyobcowanie 
stapia się w przestrzeni tekstu z delikatną nostalgią za domem rodzinnym, urze-
czeniem nieobjętą rozłożystością widnokręgu, podziwem dla kolorytu krajobrazu, 
różnorodności odcieni skóry ludzkiej, „granatu nieba” czy troską o istotę „głosu 
Pana”. Introspekcja podmiotu mówiącego, próbującego ex post analizować wra-
żenia z bytności w owych „zwodniczych przestrzeniach”, nie staje się ani uspra-
wiedliwiającym lamentem winnego, który wstydzi się, bo popełnił grzech za-
chwytu innością22, niezmierzoną rozległością odwiedzanej krainy, podziwiał 
„ludne ogrody Arlington sady / Kalifornii” i „wzrok sycił kolorami skóry”. Pod-
   

22 Choć motyw radości uznanej za grzech pojawia się w innym wierszu Romana Chojnackiego: 
„Nie trzeba zbyt wiele // Pachnie słotnym listopadem park / Czytam czas liście posyłają znaki // 
Grzeszę radością i wami tam / Otwiera się niebo // Ave” – Biel, WN, s. 43. 



BOŻENA SZAŁASTA-ROGOWSKA: „Wyplątany z sieci południków…     393 

miot wyraźnie podkreśla jednak, że nie zwiodły go owe „ludne ogrody Arling-
ton”, czyli urokliwy, bardzo duży park miejski w Pasadenie, czy „sady Kalifor-
nii”, będące może subtelną aluzją do osiedlenia się Czesława Miłosza w tym 
stanie USA. Zafascynował go ogromny obszar kontynentu amerykańskiego, od-
czuwany nie tylko jako niemierzalność przestrzeni w perspektywie horyzontalnej, 
ale i wertykalnej pseudonimowanej metaforą „przepaści głosu Pana”, a więc słów 
Boga, które wpadają w przepaść, nie docierają do wiernych, zanikają / przepadają 
właśnie gdzieś w tych niebieskich strefach „granatu nieba”. Prezentowana autore-
fleksja nie jest utyskiwaniem zlęknionego i tęskniącego za „ścianą porzuconego 
domostwa” banity ani też bezkrytycznego obieżyświata, który nie zauważa ozię-
błości stosunków międzyludzkich w owym „tu”, gdzie „dłoń (…) nie dotyka 
dłoni / niczyjej”. Autoanaliza, przeprowadzona już po powrocie do kraju, przei-
stacza się w diagnozę kształtu tożsamości, co prawda, tymczasowego w pierwot-
nej wersji emigranta (dopiero publikacja wiersza w tomiku emigracyjnym wyo-
strzyła bowiem interpretację emigrancką, czy lepiej odnoszącą się do permanent-
nego przebywania w obcej przestrzeni23). Samoświadomość podmiotu jest tu 
pseudonimowana degradującym człowieka do roli zwierzęcia (?) / przedmiotu (?) 
obrazem muszli „ślepej i głuchej”24. Peregrynacja i przebywanie w odmiennych 
rejonach pozwoliły podmiotowi na wyplątanie się „z sieci południków”, konotu-
jące przywiązanie do określonego obszaru geograficznego i odnalezienie siebie 
w „głębi oceanu”. Metafora „oceanu” delikatnie korespondująca ze słynnym 
Mickiewiczowskim „suchym oceanem”25, pseudonimująca być może zarówno 
rozległość przestrzenną, jak i liczebność ludności Ameryki, została w Wypląta-
nym z sieci użyta w funkcji przydawki dopełniaczowej określającej „głębię”. Tym 
samym punkt obserwacji podmiotu mówiącego zostaje przeniesiony z po-
wierzchni / lądu (ogrodów, sadów) w głębinę morską, która przede wszystkim 
zmienia perspektywę postrzegania. Jednak akwatyczna metaforyka26 odnosząca 
   

23 W tomiku Wiersze nienapisane znajdują się też inne utwory odnoszące się do chwilowego po-
wrotu do opuszczonego kraju, do życia „wziętego odrębnie”, stanowiącego już wtedy samodzielny 
rozdział, powrotu nakazanego przez koszmary, przez „stare sny”, które „płynęły” (Resurrecturis, WN, 
s. 5), powrotu dość ciężkiego i – jak się miało okazać – chwilowego jednak. 

24 W tomiku Aleppo pojawi się też takie ujęcie tego motywu „Jestem sercem ślepym / jak tęcza bez 
deszczu” (*** [jestem sercem…], A. s. 14). 

25 Por. pierwszą strofę Stepów Akermańskich Adama Mickiewicza „Wpłynąłem na suchego prze-
stwór oceanu, / Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi, / Śród fali łąk szumiących, śród kwia-
tów powodzi, / Omijam koralowe ostrowy burzanu”. A. Mickiewicz, Stepy Akermańskie, w: tegoż, 
Wybór poezyj, t. 2, oprac. C. Zgorzelski, Wrocław: Ossolineum, 1986, s. 80.  

26 Motywy akwatyczne pojawiają się też w innych tekstach Chojnackiego, np. „I będzie / między 
oceanami / które mnie wybiorą to wiem // Bez winy i kary // Miłość i nienawiść” (Wigilie, WN, s. 13); 
„Sterniku Wód szlaku ptaków i węży / Słońc zabójco i ofiaro // Ocal mnie który pomieszałem zmy-
sły” (*** [Tych klonów jesionów…], WN, s. 14); „Rudzik krzyczał szarość dnia / a w sieci rąk ryby 
świateł” (23.07.04, LP, s. 11). 
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się zarówno do otaczającej przestrzeni, jak i bezpośrednio do podmiotu mówią-
cego, odbierającego siebie jako „Muszlę ślepą i głuchą / Kształt doskonale nie-
my”27 znajduje w wierszu Chojnackiego podwójną motywację: wyraża pewien 
typ widzenia „nowego” świata jako czegoś niestabilnego, jako rzeczywistości 
płynnej, zmiennej28, ale jednak otaczającej go ze wszystkich stron, więc jedno-
cześnie chroniącej i zamykającej / ograniczającej oraz ewokuje rodzaj ubezwła-
snowolnienia z powodu braku wzroku, słuchu i umiejętności porozumiewania się 
słowami. Obraz spoczywającej na dnie oceanu muszli, uważanej za atrybut świę-
tych „pielgrzymów” Jakuba Starszego i Rocha czy pielgrzymów w ogóle, może 
symbolizować postać emigranta osiadłego w obcym państwie, ale w kulturze 
chrześcijańskiej muszla jest też wizerunkiem grobu człowieka przed zmartwych-
wstaniem29. Czyżby więc była to subtelna zapowiedź odrodzenia zagubionego 
jestestwa w nowych warunkach? Tę nieśmiałą hipotezę zdaje się potwierdzać 
późniejsza twórczość Chojnackiego, w której można odnaleźć sugestie, że emi-
gracja w zasadzie nigdy nie była tu uznawana za przekleństwo, a czasem nawet 
za dobrodziejstwo, dające możliwość uzyskania innej perspektywy („Wygnajcie 
mnie / Może zrozumiem” Nowy Jork, 3 kwietnia 1986 WN 27). 

Niejednoznaczność interpretacji „kodu” metaforycznego tekstu Wyplątanego 
z sieci ma swoje uzasadnienie w ambiwalencji symboliki akwatycznej. Otóż 
Manfred Lurker pisze, że woda: 

[z] jednej strony należy (…) do chaosu i wiąże się z przynoszącą śmierć ciemnością, z dru-
giej zaś jest kosmiczną prepotencją, otwierając się na światło słoneczne i dając życie. Z wodą 
łączy się początek i koniec, praocean i potop. (…) Woda jako pierwiastek amorficzny, bez-
kształtny, jest medium przemiany, przejścia z jednej sfery bytu w drugą. Zanurzenie się 
w wodzie to poniekąd zstąpienie w chaos, oznaczające rozkład i śmierć, wynurzenie się od-
powiada zaś powrotowi do życia, odtworzeniu pierwotnego stanu nienaruszoności lub zupeł-
nie nowemu początkowi30. 

Sytuacja podmiotu wiersza Chojnackiego nie jest godna pozazdroszczenia, bo-
wiem z pozoru tylko wiedzie on spokojny żywot osoby, której „łaskawy Bóg 
posyła niekiedy / łagodne kołysanie łuk tęczy miseczkę krwi” (oznaczającej tu 
zazwyczaj prawdziwe, aktywne, intensywnie odczuwane życie), faktycznie jest 
ślepy i głuchy, bo nie potrafi właściwie spojrzeć i wsłuchać się w kształt nowej rze-
czywistości, a bariera języka w dwójnasób przecież obcego (języka jako schematu /    

27 Z kolei motyw muszli pojawił się już w tomiku Noc „szumie galaktyk wołasz mnie muszlo 
z oceanu” (Mowo ciszo moja wspomóż mnie, N, s. 9). 

28 T. Kłak, Konteksty „Niepokoju”, w: tegoż, Spojrzenia. Szkice o poezji Tadeusza Różewicza, Ka-
towice: Biblioteka Śląska, 1999, s. 97.  

29 Por. L. Impelluso, Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta, przeł. H. Cieśla, Warszawa: Arkady, 
2006, s. 351.  

30 M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach, religiach, przeł. R. Wojnakowski, Kraków: 
Znak, 1994, s. 354, 362. 
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systemu i języka nierodzimego) dopełnia obrazu niemocy i bezradności. Może jednak 
kształt muszli sugeruje ewentualność zaistnienia kiedyś w nowym świecie? 

Epatująca z tego wiersza mieszanka stanów emocjonalnych (zauroczenie, swo-
boda, zdystansowanie, ukojenie, wyalienowanie, bezsilność) tworzy wizję czło-
wieka o bogatym wnętrzu, nieobawiającego się eksplorowania własnej psychiki, 
odnajdującego w niej często pokłady sprzecznych uczuć. Antytetyczność i plura-
lizm wrażeń czy emocji znamionujące ten wiersz są charakterystyczne dla cało-
kształtu poezji Chojnackiego, często balansującej pomiędzy rozpaczą a apoteozą, 
zachłannością życia i oswajaniem czy nawet pragnieniem śmierci, radością 
a smutkiem, prozą codzienności i dotykaniem sacrum. Zaskakująca naprzemien-
ność tych nastrojów tworzy jednorodną całość niewykluczających się jakości, 
bowiem w tej liryce śmierć jest drugą stroną życia, jego nieodzownym elemen-
tem, warunkiem nawet − „życia za mało jakby nagle śmierci zabrakło” (Powrót 
do Nowego Jorku we wrześniu, LP, s. 40), często też przywoływany jest w niej 
obraz „radosnej śmierci”, np. „Między palce lewej ręki wtula się / radośnie 
śmierć” (Kingston, LP, s. 14) czy „skąd w tym obrazie nieznanej / mi malarki to 
samo poczucie / radosnej śmierci” (Jubelo, LP, s. 17). 

I  S K O R O  N I E  M A  M N I E  TA M  A N I  T U  

W Wyplątanym z sieci zarysowany został charakterystyczny dla literatury emi-
gracyjnej dualistyczny sposób ujmowania przestrzeni, rozpadającej się na teraź-
niejsze „tu” i przeszłe „tam”. Motyw ten rozwijany jest najintensywniej, co dość 
oczywiste ze względu na emocje towarzyszące początkowemu etapowi emigracji, 
w pierwszym „kanadyjskim” tomiku Chojnackiego, w którym boleśnie odczuwa-
ne są rudymentarne konsekwencje wyjazdu: podział rodziny i rozluźnienie więzi 
międzyludzkich, ale następuje w nim również próba ujęcia nowej rzeczywistości. 
Ascetyzm31 kolokwialnego języka, którym napisany został jeden z najbardziej 
reprezentatywnych tu wierszy, eksponuje intymność przestrzeni „tam” i uwiary-
godnia autentyczność uczuć podmiotu: 

Mama tam została 
Tata został tam 
Brat i siostra w drodze 

Uspokaja się serce 
Szum słów niegroźny 
Ani tęsknota    

31 O ascetyzmie języka poezji Chojnackiego pisał przy innej okazji Janusz Drzewucki: „liryka 
Chojnackiego jest w sposób ewidentny ascetyczna; w trakcie lektury spostrzegamy jej pojęciowość 
i »ogólnikowość« przy jednoczesnej redukcji epitetu”. Zob. J. Drzewucki, W pętli życia…, s. 56. 
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Rwą się nici mgła 
opada szumnie 
(*** , WN, s. 35) 

Wędrówka w sensie fizycznym, ale też mentalnym („Wędrując przez lądy 
ciemne i rude / W bieli ciszy dostrzegłem nadzieję” – Resurrecturis, WN, s. 5) 
staje się na tym etapie liryki Chojnackiego figurą losu człowieka32, który wyzuty 
został z obu przestrzeni, nie przynależy ani do „tu” ani do „tam”33, w obu czuje 
się jednakowo nieobecny, a jego świat pomimo wyjazdu skurczył się, stał się 
pusty, za mały: 

Gdzie byłem przed chwilą 
Skoro bezkarnie mogłem powrócić 

Jak daleko zawędrowałem 
By znów być tutaj 

I skoro nie ma mnie tam ani tu 

Pusto nam świecie mały pusto34 
(Wiersze nienapisane, WN, s. 17) 

Opis przestrzeni w rzeczywistości jest deskrypcją stanu psychicznego, prze-
bywającego w niej emigranta, zdezorientowanego, ulegającego władzy niedo-
skonałej pamięci, która zamazuje wizerunki znajomych osób, kosztującego 
nowy smak rzeczywistości, z pozoru już zadomowionego w „tu”, ale jednocze-
śnie mentalnie zanurzonego w przeszłości, kierującego współczujące spojrzenie 
w kierunku „pozostałych tam w niewoli i lęku / Nienawiści w modlitwie” 
(Ekliptyka, WN, s. 22): 

Mieszają się lądy i ludzie 
pozbywają się twarzy 

   
32 Wędrówką też jest codzienne pokonywanie siebie: „Każdego dnia człowiek / wychodzi z Egiptu / 

Którym jest // domem / łonem kobiety / ciemnością // Jest” (Dwie księgi, WN, s. 26).  
33 Warto zwrócić tutaj uwagę na podobne ujęcie tego motywu w wierszu Bogdana Czaykowskiego 

z 1956 roku zatytułowanym Argument, w którym czytamy: „nie ma nie ma dla mnie dla mnie miejsca 
/ miejsca / ni tu ni tam”. Zob. B. Czaykowski, Jakieś ogromne szczęście. Wiersze wybrane z lat 1956–
2006, wybór i oprac. B. Szałasta-Rogowska, Kraków: Znak, Polski Fundusz Wydawniczy w Kana-
dzie, 2007, s. 22. Roman Chojnacki pisze też: „Nawet okna i drzwi stały się nieposłuszne / Niewi-
dzialne z obu stron” (*** [Podejrzewałem nawet…], WN, s. 33). To z kolei może się na zasadzie 
dalekiej asocjacji kojarzyć z „wypłowiałym, ślepym dwuzwierciadłem” z przywoływanego wiersza 
Czaykowskiego. 

34 Roman Chojnacki to też poeta paradoksu, który pozwala na uzyskanie efektu wieloznaczności. 
W utworze Wiosna zamieszczonym w tomiku Wiersze nienapisane tuż po cytowanym fragmencie 
powie: „Jakże ludne są / Oba nasze światy”. 
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smak sublimując 

Żyję tu a dzwonek u drzwi 
budzi szpicli gwiazdy i anioły stróże 
od których księżyc i noc truchleje 
(Wigilie, WN, s. 7) 

Powoli następuje godzenie się z losem („Straciłem lęk który / nosiłem w sobie 
tyle lat” *** [Straciłem lęk…], LP, s. 28), zarzucony zostaje niezbyt intensywnie 
zresztą wyzyskiwany repertuar martyrologiczny, bezdomność ustępuje miejsca 
obrazom spokojnego domu, w którym „Kot tuli moją stopę / martwi się o mnie // 
Na dachu przeciąga się słońce / rynna gubi nocny deszcz” (Deszcz, T, s. 34), 
a obcość przestrzeni zewnętrznej zostaje zneutralizowana swojskością i wyjątko-
wością domu, ale też akceptacją wielości miejsc w świecie, które można określić 
tą nazwą: „taki mój dom / jeden z niewielu wielu” (Dom, T, s. 34). 

Także koszmary nakazujące kiedyś powrót, zacierają się, choć nigdy do końca 
nie znikają („Nie ucieknę od tego / Mały był świat / W splocie dróg miasto / 
Czyste jak strumień Leszno” – Biel, WN, s. 42). Przeszłość będzie już zawsze 
elementem teraźniejszości, bo nawet próba jej obiektywizacji, werbalizacja czy 
wsłuchanie się w naturę nie zdołają jej całkowicie wyrugować: „Nie nadążam 
słowami osuszać ran / Choć wiatr zaprasza do siebie i / Proponuje pojednanie” 
(*** [Wystarczy przecież…], T, s. 16). Przytłumione wspomnienia kraju rodzin-
nego potrafią nagle zintensyfikować się pod wpływem zmiennej pogody („Kraj 
a myślałem / Pogoda i płocha pamięć / stuka w sercu” Wigilie, WN, s. 7) czy 
przypadkiem odkrytej książki: 

W małej księgarni w zaułku Bloor 
znalazłem zniszczoną kopię Marii 
Malczewskiego 

Resztki rdzy na literach okładki 
pożółkłe kartki bez rymu bez słowa 
wewnątrz pachniała potem cudzych 
rąk i rybami znad jeziora 

Trudno uciec dziwne nagłe 
poczucie trwania a przecież już 
zacząłem myśleć że radość i smutek 
bardziej nie nasycą powietrza 
(Maria, LP, s. 8) 

Subiektywnie odczuwany przez bohatera tego wiersza moment zachwiania 
równowagi psychicznej, stabilnej do chwili natrafienia w małej księgarni w To-
ronto na jedną z najsłynniejszych polskich romantycznych powieści poetyckich, 
zanurzony został w dziewiętnastowiecznej tradycji literackiej. Sytuacja liryczna 
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zarysowana w utworze odnajduje bowiem swój pierwowzór w noweli Henryka 
Sienkiewicza Latarnik. Zniszczona książka, podobnie jak Pan Tadeusz u Skawiń-
skiego, przywołuje „dziwne nagłe / poczucie trwania”, od którego „trudno uciec”, 
zapewne odświeża też miniony czas spędzony w Polsce. U Chojnackiego jednak 
nagłe zderzenie trudnej emigracyjnej stabilizacji, harmonii, w której „radość 
i smutek / bardziej nie nasycą powietrza” z Proustowską magdalenką w postaci 
Marii Malczewskiego, nie kończy się tak tragicznie jak u Sienkiewicza. Podmiot 
wiersza dostrzega skonwencjonalizowanie sytuacji, której stał się bohaterem, 
ciasnotę spetryfikowanych emigracyjnych schematów, nakazujących bezustanną 
tęsknotę za utraconą ojczyzną. Nie odmawiając sobie prawa do żalu za przeszło-
ścią, kreślenia znaków „nieba na niebie”, przekonuje, że „[w]idocznie wypada 
pisać je na nowo / ostrożniej obejść się ze sobą i światem / skoro jesteśmy sobie 
potrzebni / nawet nie rymując się porządnie” (Maria, LP, s. 8). 

Jednakże owa dość zawężona jednak, z ducha Wittlinowska, perspektywa 
Wierszy nienapisanych skoncentrowanych na objaśnianiu raczej typowej emigra-
cyjnej sytuacji przestrzennej rozpadającej się zwykle na „tam” utożsamiane 
z krajem pochodzenia i „tu” odnoszące się do obecnego miejsca przebywania bez 
pośpiechu i bardzo ostrożnie już w kolejnym tomiku Tak35 zaczyna się rozszerzać 
i otwierać na tematy ogólnoludzkie, by w dwu ostatnich tomach: Lekcjach przyrody 
i Aleppo ustąpić miejsca epistemologii, rozważaniom temporalnym, kwestiom wyob-
raźni poetyckiej, różnie definiowanej śmierci i jednocześnie zmysłowej miłości 
życia. Nie oznacza to, oczywiście, zupełnego zarzucenia tego motywu, będzie on 
zawsze obecny u Chojnackiego, choć w innej formie i innej intensywności36. 
Podmiot poezji Chojnackiego, co warte podkreślenia, nigdy jednak nie popadł 
w czarną rozpacz z powodu opuszczenia kraju rodzinnego, nie utyskiwał i nie 
złorzeczył losowi, czasem na moment ulegał melancholii, próbował dociec gene-
zy przeznaczenia: „Niekiedy pytam Alina / które życie nam dano któreśmy / 
wybrali”. Pytanie o predestynację pozostaje bez odpowiedzi, bo nie zna jej chyba 
   

35 Pisali o tym tomiku m.in.: M. Danielkiewicz, Trzy razy tak (na marginesie lektury wierszy Ro-
mana Chojnackiego), „Akcent” 2004, nr 1–2, s. 277–278 czy B. Biela, Piękno opisywać przejrzyście. 
O poezji Romana Chojnackiego, „Akcent” 2004, nr 1–2, s. 164. Bogusław Biela uważa, że tomik Tak 
wypełnia „przestrzeń przestworów niebieskich”, „ruch żywiołów”, dokonuje się w nim też „konse-
kwentnie ściszona i subtelna personifikacja natury”, „wszystko odbywa się jakby w milczeniu, zaska-
kując nas swoim krystalicznym pięknem”. Dodaje, że poezja Chojnackiego jest pochwałą życia, „tyle 
w niej zauroczenia powabem świata, jego zmysłową wonią i pulsującym istnieniem”.  

36 Rec. Lekcji przyrody, http://www.wydawnictwoa5.pl/ksiazki_s.php?id=106 [dostęp: 27.04.2011]. 
W recenzji tego tomiku można przeczytać m.in. „W Lekcjach przyrody Roman Chojnacki zapisuje 
napięcie wynikające z konieczności przebywania w dwóch miejscach naraz, co łączy się z rzeczywistą 
sytuacją poety-emigranta oraz z wewnętrznym poczuciem rozdarcia między rzeczywistością a transcen-
dencją. W najnowszym zbiorze wierszy Chojnacki podejmuje tematy wykorzenienia i obcości rozciąga-
jące się w czasie, przywołując literackich poprzedników, m.in. Norwida i Krasińskiego. Wzorem tuła-
czego życia jest dla niego los polskich Żydów, których obecność utrwala w wielu wierszach”. 
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nawet najbliższa, kochająca osoba. Jedyną ripostą jest uśmiech, być może wyra-
żający empatię lub maskujący politowanie dla tak postawionej kwestii, szyjącej 
coś żony, przywołującej na myśl jedną z mitycznych Parek – prządek dowolnie 
odmierzających długość ludzkiego życia: 

Śmieje się nawlekając nić na igłę 

milczą obie 
[ . . . . . . . . . . ] 
Pragnęło się innego życia 
Rozjaśnić inne jeszcze światy 
(Wigilie WN 9) 

Podmiot poezji Chojnackiego przeistacza się z wygnańca boleśnie odczuwają-
cego swoją nieobecność w obu przestrzeniach („Skoro nie ma mnie tam ani tu”) 
w indywidualistę zatopionego w prywatności, nieszukającego rozgłosu, konfi-
dencjonalnie przyczajonego w bramie, z której można admirować piękno świata, 
odnajdywać sacrum w niewyszukanej powszedniości: „Ukryty w bramie podzi-
wiałem witraż dnia / (…) Jadłem chleb ze smalcem / posypany pyłkiem święto-
ści” (Boże Ciało, LP, s. 9). Dostrzeżenie i uzmysłowienie sobie urody otaczające-
go świata to banalna, ale wbrew pozorom niełatwa kompetencja, która może 
jednak zaowocować ukojeniem rozedrganych nerwów: „Pracowite słońce odpo-
czywa / po morderczej pracy / i resztkami słodyczy / zalewa moje schnące od łez 
oczy” (Bez, LP, s. 12). 

K A N A D A  Ś P I E WA JĄC A  

Czy wyjazd do Kanady wpłynął na poetykę Chojnackiego? Czy to właśnie ka-
nadyjski genius loci umożliwił osuszanie mokrych od łez oczu? Odpowiedź nie 
może być jednoznaczna. Niewątpliwie punktem granicznym w tej propozycji 
literackiej była decyzja o emigracji, to ona spowodowała charakterystyczne dla 
twórczości wychodźczej pęknięcie przestrzeni, ale też pozwoliła na poszerzenie 
perspektywy, obiektywizację, wzbogacenie języka poetyckiego, zasmakowanie 
w innej kulturze. Zasadnicze znaczenie miał więc sam wyjazd z kraju, jednakże 
błędem byłoby też uznanie, że wybór państwa osiedlenia nie odgrywa tu żadnej 
roli. Kanadyjskość jest ważnym elementem tej poezji, nie stała się jednak jej 
budulcem najważniejszym, poezja Chojnackiego wolna jest od opisów konkret-
nych kanadyjskich miejsc, uwiarygodnionych autentycznymi nazwami topogra-
ficznymi (pojawiają się one incydentalnie, np. ulica Medina (Szechina, WN, 
s. 36), Pearson − lotnisko w Toronto (Powrót, LP, s. 15), Kingston – miasto 
w prowincji Ontario (Kingston, LP, s. 14) czy Bloor – ulica w Toronto (Maria, 



400     Literatura polska w świecie. Tom IV 

LP, s. 8), nie ma tu też przesadnych peanów na cześć piękna przyrody Kraju 
Klonowego Liścia. 

Subtelna obecność Kanady na kartach tomików Chojnackiego uobecnia się 
dzięki przywoływaniu znanych postaci tego kraju, często są to piosenkarki, np. 
Loreena McKennit („Loreena McKennit śpiewa / i wszystkie Europy zlatują się 
do końca” Wigilie, WN, s. 12), Alannah Myles („Pierwszy raz wysłuchałem tutaj 
/ modlitwy Alannah Myles w kilka dni / po przylocie wszystkich szarych słońc” 
Niewinny dzień, LP, s. 34), światowej sławy bard Leonard Cohen („Leonard Co-
hen wraca do domu / zdejmuje płaszcz pije herbatę na / podręcznym zydlu wy-
mienia żarówki // pokój po pokoju” Cohen, A, s. 15) czy znany kanadyjski golfi-
sta Moe Norman („był bardziej jak moe norman wiedział co robi w słowach” 
(*** [napisałem kiedyś do niego…], LP, s. 47). Wyłaniający się więc z przestrze-
ni wierszy Chojnackiego obraz Kanady jest dość stereotypowy, powierzchowny, 
to raczej ikona Kanady niż druga ojczyzna. Termin ten bowiem, pomimo mocne-
go osadzenia późnej poezji Chojnackiego w tematyce ogólnoludzkiej i wyekspo-
nowania szczegółu autobiograficznego w funkcji doświadczenia uniwersalnego, 
jest zarezerwowany jednak tylko dla Polski. 

 
D I S E N T A N G L E D  F R O M  T H E  N E T W O R K  O F  M E R I D I A N S   

/  I  F O U N D  M Y S E L F  I N  T H E  D E P T H  O F  T H E  O C E A N   
–  O N  T H E  “ C A N A D I A N ”  P O E T R Y  O F  R O M A N  C H O J N A C K I  

This article focuses mainly on the four “emigration” volumes of verse written by the poet, who has 
been living in Canada permanently since 1988. The author puts the biographical and reception facts in 
order, explains the misunderstandings connected with Chojnacki’s works and also presents the devel-
opment path of this poetry. The main part of the article consists in the interpretation of the poem 
Wyplątany z sieci [Disentangled from the network], acknowledged as the diagnosis of emigration 
identity. The deliberations are complemented by the analysis of the “here” and “there” motif as well 
as the image and role of Canada in this poetry. 

Dr Bożena Szałasta-Rogowska – historyk literatury, adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej 
w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Pracę doktorską poświęciła twór-
czości poetyckiej Bogdana Czaykowskiego (Urodzony z piołunów. O poezji Bogdana Czaykowskiego. 
Katowice-Toronto 2005). Autorka recenzji i szkiców interpretacyjnych dotyczących polskiej literatury 
współczesnej. W latach 2002−2003 wykładała język i literaturę polską na uniwersytecie w Toronto. 
Jej zainteresowania naukowe obejmują literaturę i sztukę polską XX i XXI wieku oraz glottodydakty-
kę (jest m.in. autorką książki do nauki języka polskiego jako obcego Dzień dobry. Zbór testów do 
podręcznika, Katowice 2006). W dalszym ciągu wiele uwagi poświęca literaturze polskiej w Kanadzie 
(m.in. opracowała wybór wierszy Bogdana Czaykowskiego Jakieś ogromne szczęście. Wiersze wy-
brane z lat 1956–2006, Kraków 2007 oraz zredagowała tom pokonferencyjny Literatura polska 
w Kanadzie. Studia i szkice, Katowice 2010). 



K R Z Y S Z T O F  J A W O R S K I  
 

 

U n i w e r s y t e t  J a n a  K o c h a n o w s k i e g o  
P o l s k a  

ZN A N Y  –  N I E Z N A N Y:   
GR Z E G O R Z  WR Ó B L E W S K I

1
 

 

PRAWIE NIEZNANY WSPÓŁCZESNYM CZYTELNIKOM TEODOR JESKE-CHOIŃSKI NAPISAŁ  
niegdyś w przedmowie do powieści jeszcze mniej dziś rozpoznawanego Sylwe-
riusza Kondratowicza: 

Sylweriusz Kondratowicz należy do tych autorów współczesnych, o których mówi się 
niewiele, a którzy pracują więcej, aniżeli niejedna z głośnych „gwiazd” literackich chwili, 
wyrzuconych na wierzch przez kombinacje wydawnicze2. 

Zadziwiająco współcześnie brzmią te słowa sprzed stu dwunastu lat. Zwłaszcza 
w kontekście krytycznej oceny znaczenia dokonań artystycznych Grzegorza 
Wróblewskiego, którego przeważająca część polskich komentatorów literatury 
najnowszej od lat skazuje na zapomnienie, z godną podziwu konsekwencją mar-
ginalizując bądź pomijając jego twórczość, a przecież – wracając do słów Jeske-
-Choińskiego – „pracuje on więcej, aniżeli niejedna z głośnych »gwiazd« literac-
kich chwili”. 

Dość prześledzić jego artystyczną biografię. Ten urodzony w 1962 roku 
w Gdańsku poeta, prozaik, dramaturg i malarz, zajmujący się również muzyką, 
ma na swoim literackim koncie listę imponujących osiągnięć, i choć – rzecz jasna 
– nie ilością mierzyć się winno znaczenie twórcy, to wypada przyznać, że u Wró-
blewskiego ilość potrafi chadzać w zgodnej parze z jakością. Pisarz opublikował 
dotychczas w języku polskim dziewięć tomów poezji: począwszy od słynnej 
Ciamkowatości życia wydanej w 1992 roku, w tak zwanej „fioletowej serii” bru-   

1 Jeden z aspektów twórczości Wróblewskiego omawiałem również w artykule: K. Jaworski, Za-
bawy medialne w poezji polskiej po roku 1989 (kilka uwag z perspektywy uczestnika i obserwatora), 
w: Literatura w mediach. Media w literaturze. Doświadczenia odbioru, red. K Taborska, W. Kuska, 
Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo PWSZ, 2010, s. 97–106.  

2 S. Kondratowicz, Całą siłą, Warszawa: Drukarnia Granowskiego i Sikorskiego, 1899.  
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Lionu3, a skończywszy na wierszach zebranych z roku 2010 zatytułowanych 
Hotelowe koty4. Jest również autorem kilku sztuk teatralnych zamieszczonych 
w wyborze dramatów Hologramy (2006)5, czterech książek prozatorskich, wli-
czając trudny do gatunkowego zdefiniowania tom Nowa kolonia6. Na ten niemały 
wszak dorobek składają się również książki w językach obcych: Wróblewski, 
który od roku 1985 mieszka w Kopenhadze, należy do Duńskiego Związku Pisa-
rzy (Dansk Forfatterforening)7, i choć konsekwentnie tworzy w języku polskim, 
jego utwory są chętnie tłumaczone, m.in. na język czeski, słoweński, wietnamski, 
norweski, szwedzki, rosyjski, hiszpański, angielski czy niemiecki. W Danii do-
czekał się wydań pięciu osobnych książek, ostatnie arkusze poetyckie ujrzały 
światło dzienne w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Australii8. 

Wróblewski współtworzył także liczne, wysoko oceniane przez obcojęzycz-
nych krytyków, projekty muzyczne, współpracował z twórcami awangardy, per-
kusistą Sławomirem Słocińskim (grupa SLURP), pianistką Olgą Magieres, 
z powodzeniem próbował swych sił na scenie jazzowej, uczestnicząc choćby 
w kopenhaskich festiwalach (VinterJazz 2005, Copenhagen Jazzfestival 2005) 
i innych przedsięwzięciach, a ostatnio z przychylnością krytyki spotkały się jego 
wystawy malarskie (m.in. w Danii i Niemczech)9. 
   

3 Tzw. „fioletowa seria” bruLionu stała się najbardziej charakterystycznym symbolem przełomu, do 
którego doszło w polskiej literaturze po 1989 roku (nazwa pochodziła od koloru okładek drukowa-
nych książek), ukazała się na rynku wydawniczym w pierwszym kwartale 1993 roku z datą: 1992. 
Drugie wydanie debiutu Wróblewskiego ukazało się po raz kolejny w wydawnictwie „Lampa i Iskra 
Boża” w 2002 roku w Warszawie.  

4 G. Wróblewski, Hotelowe koty. Wiersze zebrane z lat 1980–2010, Wrocław: Biblioteka „Rity 
Baum”, 2010. 

5 G. Wróblewski, Hologramy, Bytom-Katowice: Wydawnictwo „FA-art”, 2006. Książkę recenzo-
wali: P. Stangret, Sztuki przeczytane – Grzegorz Wróblewski, „Hologramy”, „Dialog” 2007, nr 9; 
K. Fiołek, Made in Denmark, „Lampa”, 2007, nr 4. 

6 G. Wróblewski, Nowa kolonia, Szczecin: Wydawnictwo Forma, 2007. Wcześniej książka ukazała 
się również języku duńskim: G. Wróblewski, Den ny koloni, przeł. W. Laskowski i M. Søgaard 
Sørensen, København: Biblioteket „Øverste Kirurgiske”, 2003. W jednym z wywiadów Wróblewski 
określił Nową kolonię mianem „traktatu”, „rzeczy o tożsamości”. Zob. G. Wróblewski, Błękit i sza-
rość, rozm. przepr. R. Wawrzyńczyk, (15.05.2007), http://cycgada.art.pl/?p=324 [dostęp: 10.10.2011].  

7 Na stronie internetowej związku pisarzy widnieje informacja, że Wróblewski za swoją działalność 
literacką był kilkakrotnie w Danii nagradzany (nagroda w konkursie literackim wydawnictwa Brøn-
dum/Aschehoug, Kopenhaga 1995), a także przyznawano mu stypendia i granty artystyczne w nastę-
pujących latach: 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2010. Te informacje podaję za: 
http://www.danskforfatterforening.dk/medlemmer/grzegorz3313.aspx, [dostęp: 10.10.2011]. 

8 Do ważniejszych można zaliczyć dwie ostatnie publikacje książkowe w języku angielskim: Our 
Flying Objects – selected poems, trans. G. Wróblewski, Cambridge: Equipage Press, 2007 oraz 
A Marzipan Factory – new and selected poems, trans. A. Zdorowski, Rockhampton: Otoliths, 2010.  

9 Pisarz szerzej komentuje swoją działalność w cytowanym już wywiadzie udzielonym portalowi 
internetowemu – i tam wypada odesłać po szczegóły, których relacjonowanie zajęłoby tu zbyt wiele 
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To pobieżne i wybiórcze wyliczenie dokonań artystycznych, różnorakie ślady 
istnienia twórcy, sugerować by mogły, że mamy do czynienia z postacią stale 
obecną w rodzimym życiu literackim, w jego – by ująć rzecz metaforycznie – 
codziennym krwiobiegu. Nic bardziej mylnego. Informacje dotyczące Wróblew-
skiego, jakie ukazują się w polskiej prasie, można policzyć na palcach. Słabo 
funkcjonuje on w świadomości odbiorczej Polaków, mimo niezaprzeczalnego 
wkładu, jaki wniósł – i wnosi nadal – w kształtowanie wizerunku polskiej sztuki 
poza krajem. 

Powodów zaistniałej sytuacji jest chyba kilka, wśród nich można by wymienić 
też te zgoła pozaliterackie. Ponieważ jednak debiut Wróblewskiego i poetycki 
start wiążą się z czasopismem „bruLion”, po części i na artystę spadł cały bagaż 
walk i polemik, które przetoczyły się (i toczą zresztą nadal) wśród pisarzy, litera-
turoznawców oraz odbiorców o rolę i znaczenie tego pisma, powinności poezji, 
funkcjonowania i postrzegania twórcy jako przedstawiciela kultury i tak dalej. 

Próba choćby pobieżnego zarysowania wszystkich głosów i polemik, które po-
jawiły się w tej dyskusji, przerosłaby łamy tego wywodu: bo oto zdaniem jednych 
niewątpliwy przełom w polskiej poezji, w którym uczestniczył, a raczej który 
współtworzył wówczas Wróblewski, miał miejsce, zdaniem innych zaś, nazywa-
nie tych zjawisk przełomem jest grubym nadużyciem10. Julian Kornhauser 
stwierdzał wprost: „Tak, można się zgodzić, że lata 90. stoją pod znakiem prze-
wartościowania dotychczas obowiązującego modelu poezji. Z tym tylko, że pre-
kursorami tych zmian okazali się najstarsi jej przedstawiciele” – i wymieniał 
nazwiska: Miłosza, Herberta, Różewicza, Szymborskiej. To oni właśnie decydują 
o miejscu polskiej poezji w literaturze światowej, a nie „bruLionowcy” czy de-
biutanci drugiej połowy ostatniej dekady11. Poeta ostro i jednoznacznie nakreślił 
także różnicę między dykcją tzw. wysoką a niską: „Nie wszystko jest poezją – pisał 
w innym z artykułów – ale wszystko, co głupie i ohydne, trywialne i najbardziej 
intymne jest poezją, a właściwie nie tyle poezją, ile możliwością poetycką”12. 

Tymczasem swoim konsekwentnym przekazem literackim Wróblewski opo-
wiada się po stronie poezji, która wymaga od czytelnika zerwania z wieloma 
   
miejsca. Na serwisie YouTube można również znaleźć relacje z wystaw malarskich, a przykłady prac 
plastycznych gromadzi strona http://www.saatchionline.com/profiles/portfolio/id/58750/p/1 [dostęp: 
10.10.2011].  

10 Ślady tych nierozstrzygniętych do dziś dylematów znaleźć można w wielu publikacjach, szczegó-
ły podaje np. J. Orska, Rytuał przełomu. Wstęp, w: tejże, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji 
polskiej 1989–2006, Kraków: Universitas, 2006. Tam także omówienie wypowiedzi m.in.: M. Kisiela, 
J. Kornhausera, K. Uniłowskiego, M. Stali, P. Czaplińskiego i innych. 

11 Zob. J. Kornhauser, Zamieszkać w teraz. Czesław Miłosz jako programotwórca poezji lat dzie-
więćdziesiątych, w: Normalność i konflikty. Rozważania o literaturze i życiu literackim w nowych 
czasach, red. P. Czapliński, P. Śliwiński, Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2006, s. 85–112. 

12 J. Kornhauser, Nowi dzicy, „Res Publica Nowa” 1993, nr 6, s. 18.  
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schematami odbioru, poezji, której definicja – w dużym uproszczeniu – znacznie 
odbiega od głęboko zakorzenionej w polskiej tradycji: mowy świętej, wielkiej, 
głoszonej w imię dobra, piękna i prawdy, językiem wzniosłym, osobnym; poezja, 
a zwłaszcza poezja polska – jak to sformułował Czesław Miłosz – ma powinność 
łączenia ironii (jeśli już na taką musi się zdobyć) z „doznaniem historii, czyniąc 
z bólu egzystencji sprawdzian rzeczywistości”; właśnie to połączenie powinni-
śmy zaproponować światu, oto nasz wkład do Akademii Nieśmiertelnych13. 

Tymczasem Wróblewski postanowił zaproponować światu model zgoła od-
mienny, choć widziany z perspektywy podobnych wypowiedzi; jego „bunt” prze-
ciw tradycyjnej poetyce nie mógł się udać – narodowych przyzwyczajeń nie uda-
ło się wszak zmienić wielu – od prób polskich futurystów począwszy, na teoriach 
Tadeusza Peipera skończywszy. Ta absolutna „osobność”, „odmienność” poetyki 
Wróblewskiego spowodowała, że jego przekaz częściej był odrzucany niż zrozu-
miany, rzadko komentowany, często zaś przemilczany. 

W wielu ważnych publikacjach dotyczących polskiej literatury przełomu wie-
ków nazwisko Wróblewskiego po prostu pomijano. Z ważniejszych podsumowań 
wypada wymienić choćby książkę Przemysława Czaplińskiego zatytułowaną 
Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, w której nazwisko Wróblew-
skiego nie pada ani raz. Podobnie dzieje się w innej znaczącej i opiniotwórczej 
wypowiedzi autorstwa Czaplińskiego i Śliwińskiego noszącej tytuł Literatura 
polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji – w tej obszernej, bo ponad 
czterystustronicowej publikacji, o Wróblewskim wspomina się trzy razy, w do-
datku w żadnym znaczącym kontekście. A w ponad sześciusetstronicowym pro-
jekcie zakrojonego na szeroką skalę Kalendarium życia literackiego 1976–2000. 
Wydarzenia, dyskusje, bilanse, prezentującego panoramę zjawisk polskiego życia 
literackiego, niezliczonych polemik i dyskusji – jak napisali we wstępie autorzy – 
„od sporów o poezję Nowej Fali i rewolucję artystyczną w prozie po dyskusje 
o stylu wysokim i rocznikach siedemdziesiątych”, nazwisko „Wróblewski” 
pojawia się zaledwie dwukrotnie (dla porównania nazwisko innego poety koja-
rzonego z „bruLionem”, Marcina Świetlickiego występuje co najmniej trzy-
dzieści dwa razy)14.    

13 Cyt. za: J. Kornhauser, Zamieszkać w teraz…, s. 87. 
14 P. Czapliński, M. Leciński, E. Szybowicz, B. Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976–

2000. Wydarzenia, dyskusje, bilanse, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003. Przykłady marginali-
zowania postaci Wróblewskiego można mnożyć. Podobne dysproporcje dają się zaobserwować 
w książkach poświęconych „bruLionowi”, czy środowisku z tym pismem związanemu m.in.: 
M. Wieczorek, „bruLion”. Instrukcja obsługi, Kraków: Ha!art, 2005; K. Maliszewski, Nasi klasycy-
ści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji, Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, 1999. 
Więcej miejsca poświęcają poecie: J. Klejnocki, J. Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni. O twór-
czości tzw. pokolenia „bruLionu” (1986–1996), Warszawa: Sic!, 1996; J. Klejnocki, Literatura 
w czasach zarazy. Szkice i polemiki, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2006. 
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Wydaje się, że od chwili poetyckiego startu poeta płacił wysoką cenę za swoją „in-
ność” – a właściwie za swoją indywidualność. Przylgnęła bowiem doń, szczególnie 
za sprawą pierwszych literackich krytyk czy prasowych komentarzy oraz omówień, 
eufemistycznie i łagodnie rzecz ujmując – opinia nieobiektywna, w większości po 
prostu niesprawiedliwa, a często wręcz napastliwa i krzywdząca. Nie ma raczej sensu 
prezentować w tym miejscu litanii inwektyw, z jakimi Wróblewski spotkał się w wielu 
recenzjach publikowanych w mniej lub bardziej popularnej prasie literackiej (choć część 
z jego surowych recenzentów, nie wiedzieć czemu, zmieniła z czasem front i zaczęła 
nagle jego twórczość – brzmiąc dość skądinąd nieszczerze – chwalić15). 

Za przykład z gruntu negatywnych reakcji może posłużyć artykuł Stanisława 
Dłuskiego opublikowany na łamach poznańskiego „Nowego Nurtu”, zatytułowany 
dość prowokacyjnie Flupy z wierszy, którego najłagodniejsza teza głosiła, iż teksty 
poetyckie Wróblewskiego „odpychają manierą ekscentryczno-anegdotyczną, orna-
mentyką geograficzną, kulturową, pośpiechem ulicznego wierszoklety”16. Dość 
niefrasobliwie o twórczości autora Ciamkowatości życia (a raczej o samym autorze) 
wyrażali się Karol Maliszewski i Jakub Winiarski. Ten pierwszy jeszcze w 2001 
roku nazywał Wróblewskiego lekceważąco „podtatusiałym enfant terrible”17, by 
nagle kilka lat później mówić o jego poezji, jako o „samorodnym i wiarygodnym 
świecie oryginalnych decyzji artystycznych”18. Winiarskiemu natomiast najwyraź-
niej autor pomylił się z „podmiotem lirycznym” i – jak sam później wyjaśniał: 

Pisałem o bohaterze wierszy Wróblewskiego, że jest to „lumpenproletariusz” (w skrócie: 
lump) i pisałem też, że bohater wierszy Wróblewskiego posiada dość cech autora, by można 
było mówić o tym bohaterze per „lumpenproletariusz Wróblewski”19. 

   
15 Ponieważ głównym tematem niniejszego szkicu nie jest recepcja twórczości Wróblewskiego, nie 

odwołuję się do wszystkich recenzji i artykułów, które ukazały się drukiem od chwili jego debiutu, 
wybierając te najbardziej interesujące w kontekście podjętych rozważań. Temat recepcji wymagałby 
osobnego omówienia i przerósłby ramy tego szkicu. Warto jednak zaznaczyć, że zdanie o poezji 
Wróblewskiego zmienili choćby K. Maliszewski i J. Winiarski. 

16 S. Dłuski, Flupy z wierszy, „Nowy Nurt” 1995, nr 4, s. 12. Była to reakcja Dłuskiego na drugi 
tom poetycki Wróblewskiego zatytułowany Planety (1994). Tytuł artykułu jawnie nawiązywał do 
wiersza zatytułowanego mocno niecenzuralnie Flupy z pizdy Z. Sajnoga, nazywanego (prześmiewczo) 
„najsłynniejszym wierszem bruLionu” (ukazał się w nr 16 z 1991 r., s. 63) i uchodził (uchodzi zresztą 
do dziś) za sztandarowy przejaw „zdziczenia poetyckiego” i „moralnego nihilizmu”. Umieszczenie 
twórczości Wróblewskiego w takim kontekście miało za zadanie jednoznacznie zdezawuować jego 
twórczość w oczach czytelników. Opinię Dłuskiego cytowały potem wszystkie trzy wydania Parnasu 
bis (Warszawa: Lampa i Iskra Boża, wyd. 1 i 2, 1995, wyd. 3, 2005), każdorazowo opierając na tej 
wypowiedzi biogram poety.  

17 K. Maliszewski, Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach, Wrocław: Wydawnictwo Dolnoślą-
skie, 2001. 

18 Tenże, Słoneczne obrazki z Północy, „Czas Kultury” 2007, nr 141, s. 139.  
19 J. Winiarski, Pisanie jako sport ekstremalny, http://czytelnia.onet.pl/0,1116072,4,do_czytania 

.html [dostęp: 10.10.2011], wypowiedź Winiarskiego jest polemiką z artykułem W. Wilczyka zatytu-
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Czytelnikowi zwracającemu uwagę na interpretacyjną rzetelność trudno w ta-
kim wypadku powstrzymać zdumienie, przeczytawszy podobne dziennikarskie 
kuriozum. Podobnie z kreacjami Wróblewskiego nie zawsze umiał sobie poradzić 
przywoływany Jarosław Klejnocki: 

Christiania to dzielnica Kopenhagi – tłumaczył polskim odbiorcom kopenhaskie „realia” 
poezji Wróblewskiego – (…) zasiedlona przez kontestatorów kultury oficjalnej, a także en-
klawa pozostająca pod kontrolą oficjalnych władz, gdzie funkcjonuje niepisane prawo swo-
bodnego obiegu miękkich narkotyków. Dodajmy, że liczne wiersze Wróblewskiego to nieu-
krywany zapis percepcji rzeczywistości w stanie upojenia alkoholowego lub narkotycznego. 

Wychodząc z takiego punktu, Klejnocki przechodził w równie dyskusyjne re-
jony interpretacji, pytając – zdaje się retorycznie: 

Osobną, acz nadzwyczaj istotną kwestią (…) jest problem funkcjonalnej obecności tego 
typu obrazowania w wierszach Wróblewskiego. Jaki jest bowiem status tego typu obrazów? 
Czy alkohol i narkotyki pełnią tu rolę trankwilizatorów pomagających przyswoić sobie od-
mienną rzeczywistość kulturową, oswoić obcość czy – wręcz przeciwnie – upojenie stanowi 
znak nieprzystawalności (w imię następującego wzoru: pogrążam się w alternatywnych sta-
nach świadomości, by poradzić sobie z wyodrębnieniem – a rytuał zażywania używek ma 
zniwelować doskwierający ból odmienności?)20. 

Tymczasem „lump” Wróblewski, jak bodaj nikt pokoleniowo mu bliski, zako-
rzeniony jest w polskiej kulturze i tradycji, jest erudytą w pełnym tego słowa 
znaczeniu, a nie ulicznym wierszokletą, który wziął się znikąd i ledwo umie czy-
tać i pisać, zabijając nudę przesiadywaniem na ławce z butelką piwa w dłoni lub 
odurzając się narkotykami, co zdają się sugerować wyżej wzmiankowane próby 
interpretacji jego poetyckiego świata21. Jest to rażący sposób oderwania poety od 
tradycji, jego miejsca w kulturze. Roman Wróblewski (1931–1993) – ojciec poety 
– o czym na przykład nie wspominają żadne biogramy czy recenzje, był znanym 
dziennikarzem, urodzonym w Wolnym Mieście Gdańsku; w czasie wojny wraz 
z rodzicami internowany w Szwecji; w latach 1945–1962 związany z Gdańskiem 
jako pracownik tamtejszej rozgłośni Polskiego Radia; był też tłumaczem przysię-
głym języka szwedzkiego, autorem artykułów i audycji o tematyce skandynawskiej 
i pomorskiej, a także fundatorem nagrody dla początkujących pisarzy kaszub-
skich – jednej z najstarszych nagród przyznawanych przez miesięcznik „Pome-
   
łowanym Słowniczek młodo-literacki („FA-art” 2001, nr 4), w którym Wilczyk niemiłosiernie wykpi-
wa umiejętności analityczne i interpretacyjne K. Maliszewskiego (zwłaszcza jako autora cytowanego 
Zwierzęcia na J.).  

20 J. Klejnocki, Literatura w czasach zarazy…, s. 253. 
21 Dość prześledzić wspomniany wcześniej internetowy wywiad z R. Wawrzyńczykiem, by zorien-

tować się, jak szerokie zainteresowania artystyczne, literackie czy historyczne zdradza autor Holo-
gramów.  
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rania”22. Grzegorz Wróblewski tę ojcowską tradycję istnienia w kulturze po tro-
sze przejął. 

Z kronikarskiego wreszcie obowiązku wypada odnotować, iż niekiedy docho-
dziło do ostrych polemik i dyskusji o sposób prezentowania artystycznej sylwetki 
Grzegorza Wróblewskiego. Jako przykład może posłużyć intelektualne zderzenie 
poglądów Stanisława Chyczyńskiego z przekonaniami poety i fotografa Wojcie-
cha Wilczyka – przytoczony fragment wypowiedzi tego ostatniego powinien 
oddać atmosferę i temperaturę takich polemik. Tak oto Wojciech Wilczyk rela-
cjonował prasową wymianę poglądów z Chyczyńskim, rozpoczynając artykuł od 
cytatu z wypowiedzi krytyka: 

Parę tygodni temu zadzwonił do mnie krakowski przyjaciel Marcina Świetlickiego, prze-
prowadzając dochodzenie w sprawie mojej bardzo krytycznej recenzji tomiku Grzegorza 
Wróblewskiego (rzeczywiście popełniłem takową opinię na łamach „Okolicy Poetów”). Mój 
krewki rozmówca bluznął we mnie tekstem (cytuję!): „Chuja się na tym znasz, zamierzam ci 
maksymalnie przypierdolić, zniszczę cię, ty głupi kutasie!”, po czym odłożył słuchawkę. 
(Przepraszam Czytelników „Akantu” za przytoczone inwektywy w całej „krasie”). Zasko-
czenie spowodował fakt, iż naubliżał mi nie jakiś przysłowiowy pijaczek spod budki z pi-
wem, ale poeta (wprawdzie „bruLionowy”!), człowiek wykształcony, ceniony przez krytykę, 
Autentycznie! – pisze w swym artykule pt. Wencel i zakolesione pisma Stanisław Chyczyński 
w 4 numerze „Akantu” z bieżącego roku. 

Faktycznie zaraz po lekturze wspomnianej recenzji zadzwoniłem do jej autora i powie-
działem mu tych kilka rzeczy… Dodam, że Chyczyński cytuje mnie w miarę dokładnie, choć 
wydaje mi się, że ze znacznymi skrótami. Owszem, jestem człowiekiem „wykształconym”, 
przynajmniej na razie dość daleko mi do przysłowiowego pijaczka spod budki z piwem (…) 
i nie wypieram się przytoczonych w obszernym cytacie bluzgów, ponieważ – jak sądzę – by-
ła to i tak bardzo wyważona reakcja na opublikowaną w „Nowej Okolicy Poetów” recenzję 
„Prawa serii”. 

Wilczyk szczególnie ostro zareagował na zarzut Chyczyńskiego, że Wróblewski, 
„mieszkający od 1985 r. w Danii poeta – czuje się to – jest już bardziej Europejczy-
kiem, niż Polakiem, a może nawet kosmopolitą, obywatelem XXI wieku”23. 

Wśród rodzimej krytyki Wróblewski rzadko jednak mógł liczyć na obiekty-
wizm. Choć ostatnio, zwłaszcza w dyskursie akademickim, daje się zaobserwo-
wać ton odmiany. Rodzimi komentatorzy zjawisk najnowszej poezji zaczynają 
zadawać sobie pytanie, dlaczego o poecie znanym poza granicami głucho jest na 
narodowej scenie. Odpowiedź wydaje się oczywista: 

Uważam, że nieporównanie mniejsza (…) środowiskowa i czytelnicza popularność Wrób-
lewskiego wynika przede wszystkim z jego sporadycznej tylko obecności na krajowej scenie 

   
22 C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj. Kultura – język – tożsamość, Gdańsk: Instytut Kaszub-

ski, 2007.  
23 W. Wilczyk, Ciamkowatość Stanisława Chyczyńskiego, „FA-art” 2001, nr 1, s. 88. 
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literackiej, niepojawiania się w mediach (zwłaszcza w okresie, kiedy w dużej mierze określa-
ły one kształt tej sceny), w rezultacie – niedostatku bezpośredniego kontaktu z czytelnikami 

– starał się wyjaśnić Grzegorz Hetman24. Co zresztą i sam zainteresowany zdaje 
się podkreślać, twierdząc, że „teraz już bardzo rzadko” udziela się „scenicznie”. 
I zaraz puentuje z właściwym sobie humorem: „Mimo że ja raczej nie jestem 
Połomskim. Nie mam takiego pięknego głosu jak on”25. 

Lecz gdy dziś Wróblewskiemu uda się nawet przebić do rodzimego obiegu pra-
sowego, to tym, co przede wszystkim zwraca uwagę komentatorów jest… wiek 
poety: „Grzegorz Wróblewski ma już czterdzieści trzy lata! Trzeba o tym pamię-
tać, kiedy czyta się jego najnowszy zbiór poetycki” – rozpoczyna na przykład od 
podobnego gromkiego wykrzyknienia swą prasową recenzję Jacek Gutorow26. 

Z oceną jego twórczości nie mają natomiast kłopotu krytycy obcojęzyczni. 
Uznana teoretyk literatury Marjorie Perloff o jednej z ostatnich wydanych 
w języku angielskim książek pisała po prostu: „Grzegorz Wróblewski przywraca 
wiarę w moc samoodnowienia poezji lirycznej”. I więcej: „Fabryka marcepana 
jest najbardziej oryginalną i kuszącą książką, jaką przeczytałam w ciągu ostatnich 
lat. Jest kafkowska, ale wciąż wrażliwa, cyniczna, ale i ciepła, eliptyczna, a mimo 
to całkowicie bezpośrednia”27. 

Podobne opinie wyraża eseista Tom Jenks: 

Wróblewski jest Polakiem mieszkającym w Kopenhadze – pisał anglojęzyczny krytyk – i jego 
wiersze są tłumaczeniami. (…) czyta się je nienagannie. Taka lekkość pióra wymaga wielkich 
umiejętności. Trudniej jest wyrazić coś w pięciu słowach niż w pięćdziesięciu i to właśnie odróżnia 
poezję od pustosłowia (…). Mark Twain napisał kiedyś do przyjaciela: „Przepraszam za długi list, 
nie miałem czasu napisać krótkiego”. Grzegorz Wróblewski najwyraźniej miał czas i dobrze go 
wykorzystał. Jego wiersze są jasne i twarde jak diamenty, które lśnią w świetle, odbijając je, zała-
mując i zwracając, ale nigdy nie zdradzają swoich esencjonalnych tajemnic. Są to wiersze, które 
będzie się trzymać w dłoni, obracać wciąż i wciąż, i czytać, czytać ponownie i smakować28. 

Podobnych słów o poezji Wróblewskiego próżno szukać w rodzimej prasie. 
Krajowa krytyka, jeśli już o nim wspomina, czyni to nad wyraz ostrożnie, a nie-   

24 G. Hetman, „Okres szczególnej żałoby”? Problematyka wieku średniego w nowych wierszach 
Marcina Świetlickiego, Jacka Podsiadły i Grzegorza Wróblewskiego, w: Dwadzieścia lat literatury 
polskiej 1989–2009, cz. 1: Życie literackie po roku 1989, red. D. Nowacki, K. Uniłowski, Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, s. 170.  

25 Zob. G. Wróblewski, Błękit i szarość… 
26 J. Gutorow, Rozprostować ramiona, rozprostować skrzydła, „Tygodnik Powszechny” [dod. 

„Książki w Tygodniku”] 2005, nr 40. Cytowany G. Hetman komentuje słusznie: „Można oczywiście 
nie zgadzać się z tego typu »metrykalną« perspektywą krytycznoliteracką, jednak nie zmienia to 
faktu, że chętnie robi się z niej użytek”. Zob. G. Hetman, „Okres szczególnej żałoby”?…, s. 171. 

27 M. Perloff, Marzipan Factory, trans. P. Czerniawski, http://ritabaum.pl/archiwum/43-
-czytelnia/12961-fabryka-marcepana-grzegorza-wroblewskiego.html [dostęp: 10.10.2011]. 

28 T. Jenks, Our Flying Objects – Selected Poems, trans. P. Czerniawski, tamże. 
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liczne pochwały giną w morzu uników, nieczytelnych metafor, banalnych i wy-
muszonych uogólnień – bo Wróblewski polskiej krytyce zauważalnie się wymy-
ka29. Najcelniej wyraziła to bodaj Anna Kałuża. Recenzując tom Pomieszczenia 
i ogrody, pisała: 

Znajdziemy tam grupę wierszy, którą z racji braku lepszej nazwy, określiłabym (tylko na 
chwilę, na początek) jako wiersze metafizyczne. Ich istotą jest właśnie to, iż wymykają się 
przynależności do jakiegokolwiek rejestru retorycznego: ani społeczny, ani psychoanalitycz-
ny, ani metafizyczny nie przydadzą się tu na nic30. 

Podobna szczerość zdarza się rzadko, choć trzeba przyznać, tak jak zasygnali-
zowano, ostatnio ton wypowiedzi niezauważalnie się zmienia i dążą one do ba-
dawczego obiektywizmu: 

Z perspektywy czasu trudno nie odnieść wrażenia, że krytyka literacka niespecjalnie pora-
dziła sobie z dwoma ostatnimi dekadami w polskiej poezji – pisał Piotr Czerniawski w tek-
ście zatytułowanym Neutralny punkt widzenia z 2010 roku – Latami marnowano papier w ce-
lu kreowania i podsycania rzekomego podziału i sporu między klasycystami i barbarzyńcami, 
latami się z tej pułapki wycofywano. (…) Sporo ważnych dla polskiej literatury rzeczy prze-
gapiono, zbyt wielu poetów trafiło na listę zapomnianych31 

– gorzka to prawda, na którą nie brak dowodów w przypadku Wróblewskiego. Go-
rączkowość krytycznych ustaleń, brak perspektywy badawczej, a wreszcie inne czyn-
niki pozaliterackie, środowiskowe zależności i uwikłania, których wspominanie było-
by raczej nieprzyjemną wizytą czytelnika nie tyle nawet w literacko-krytycznej kuch-
ni, co w jakimś przydworcowym barze szybkiej obsługi, mającym kłopoty z utrzy-
maniem wymaganych warunków sanitarnych – tajemnicą poliszynela jest, ilu komen-
tatorów twórczości Wróblewskiego kreśliło jego negatywną sylwetkę z przyziemnych 
pobudek; ich wypowiedzi mówiły więcej o mentalności autorów niż o wartości liryki 
Wróblewskiego, nie czas to jednak i miejsce, by rozstrzygać podobne kwestie 
w sposób plotkarski. Wróblewski nie potrzebuje adwokata, ma swoją twórczość. 
A o sile jego talentu świadczy fakt, że choć teoretycznie w polskim obiegu medialno-
-literackim jest słabo obecny, to jednak istnieje w obiegu czytelniczym na świecie. 

Pozostaje mieć nadzieję, że dotychczasowe rodzime ustalenia krytyczne doty-
czące poety, będą wkrótce tyle warte, ile słynne zdanie recenzenta Władysława 
   

29 Jest to zresztą temat do dalszych rozważań.  
30 Choć wielu wypowiedzi krajowej krytyki na temat swojej twórczości Wróblewski nie zalicza do 

wartościowych, to wypada nadmienić, że poeta ceni sobie uwagi poczynione przez M. Stalę czy 
właśnie szkice zacytowanej A. Kałuży – „to z pewnością najciekawsze próby zmierzenia się z moją 
poezją” – konkludował. Zob. G. Wróblewski, Błękit i szarość… Por. M. Stala, Niedziela w zoo, „Tygo-
dnik Powszechny” 1993, nr 37, s. 10; A. Kałuża, Fikcje przestrzeni, „Dekada Literacka” 2005, nr 2. 

31 P. Czerniawski, neutralny punkt widzenia, http://opt-art.net/helikopter/grzegorz-wroblewski-
-wiersze/ [dostęp: 10.10.2011].  
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Prokescha na temat Wesela Stanisława Wyspiańskiego – „całość kończy się we-
sołym oberkiem” – zanotował wówczas ten znakomity wizjoner teatru32. Podob-
nymi wizjonerami wydają się być czasem współcześni krytycy twórczości autora 
Symbiozy. „Prokeschowatość” ich ocen śmieszy i przeraża, ale przecież kiedyś 
ustąpi i o znaczeniu twórczości Wróblewskiego zadecyduje rzetelna analiza 
i interpretacja. 

A jeśli nie, zawsze pozostają słowa poety z wiersza Wiosna 

wariant nr 1 
– powiesić się 
wariant nr 2 
– też się powiesić 
wariant nr 3 
– przezimować 

a na wiosnę 
się powiesić 

Oby wiosna nadeszła. Z korzyścią dla nas i dla Grzegorza Wróblewskiego. 

 
K N O W N – U N K N O W N :  G R Z E G O R Z  W R Ó B L E W S K I  

The paper is a reflection on the position of Grzegorz Wróblewski (born 1962) and his achievements in 
Polish literature public awareness. Wróblewski has been living in Denmark since 1986, and is a poet, 
prose writer, playwright, artist translated into many languages. He is considered to be one of the most 
important representatives of the formation called "Brulion" by some Polish literary critics, but, at the 
same time, not recognized at all by many others, poorly existing in common, receptive consciousness, 
despite his undeniable contribution to the quality of Polish literature and its image abroad. The portrait 
of Wróblewski becomes a pretext for reflection on the contemporary Polish literature and its world-
-wide character, mechanisms of its creation and existence. 

Dr Krzysztof Jaworski – adiunkt na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Opublikował 
dotychczas cztery książki naukowe poświęcone życiu i twórczości czołowego polskiego futurysty 
Brunona Jasieńskiego, ostatnia monografia Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim ukazała się 
w warszawskim wydawnictwie „Iskry” w 2009 r. Jest również autorem artykułów naukowych, któ-
rych tematem jest polski futuryzm oraz zagadnienia związane z literaturą popularną, poezją awangar-
dową po roku 1989, a także intersemiotyczne relacje między sztuką (literaturą) „wysoką” i „niską”. 

   
32 W. Prokesch, „Wesele” – dramat w trzech aktach Stanisława Wyspiańskiego, „Nowa Reforma” 

1901, nr 65. 
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TERESA PODEMSKA-ABT ZNALAZŁA SIĘ W AUSTRALII W ROKU 1981. DOŁĄCZYŁA  
do długiej listy Polaków, których „wstrząśnienia polityczne”1 skłoniły do emigra-
cji na najdalszy kraniec świata. Jej doświadczenia – poczucie zagubienia w ob-
cym kraju, tęsknota, konieczność znalezienia dla siebie miejsca w nowym, jakże 
odmiennym od polskiego społeczeństwie – są częścią wspólnej emigracyjnej 
odysei, na którą składają się losy wszystkich przybyszów z Polski, którzy nie do 
końca z własnej woli wybrali „kraj w dole globusa” jako dłuższy lub krótszy 
przystanek w życiowej podróży. Doświadczenia te dla Teresy Podemskiej-Abt 
stają się materiałem konstruującym podstawową tkankę jej wierszy; powstająca 
pod słonecznym niebem Australii poezja jest ciekawym przykładem oswajania 
obcej ziemi, stopniowego „wmieszkiwania się” w nią i zawłaszczania jej feno-
menów. Dla odbiorcy z kręgu australijskiej Polonii jest to tematyka niezwykłej 
wagi, bowiem od rozwiązania dylematu „dwupaństwowości” i „dwukulturowo-
ści” zależy ich przyszłość2. Ta poetycka analiza kondycji emigranta jest jednak    

1 Określenia tego – trafnie oddającego charakter zjawiska i wystarczająco pojemnego, aby objąć 
nim zarówno przyczyny emigracyjnych tułaczek Polaków po Wiośnie Ludów, jak i skomplikowaną 
sytuację tzw. emigracji „solidarnościowej” – używam za Sewerynem Korzelińskim, jednym z tych, 
którzy na emigracyjnym szlaku wyprzedzili bohaterkę tego szkicu o ponad sto lat. Por. S. Korzeliński, 
Opis podróży do Australii i pobytu tamże od r. 1852 do 1856, t. 1 i 2, oprac. A. Mauersberger, War-
szawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954, s. 11. 

2 Jak trafnie zauważa Mieczysław Sprengel, autor pracy poświęconej charakterystyce polskiego środowi-
ska emigracyjnego w Australii w ostatnich dwudziestu latach ubiegłego stulecia, członków wszystkich 
„emigracyjnych fal” łączy konieczność znalezienia złotego środka pomiędzy kultywowaniem polskości 
z jednej, a asymilacją ze społecznością australijską z drugiej strony: „ci, którzy zachowali zdrowe proporcje, 
nie stracili nic istotnego z polskości, a jednocześnie oni sami i ich rodziny znali dokładnie swoje miejsce 
w australijskim społeczeństwie. W takich sytuacjach nie dochodzi do chorobliwych ambicji i kompleksów, 
a wytwarza się pozytywny stosunek do Australii i optymistyczna ocena przyszłości”. M. Sprengel, Emigra-
cja polska w Australii w latach 1980–2000, Toruń: Adam Marszałek, 2004, s. 61. 



412     Literatura polska w świecie. Tom IV 

interesująca także dla czytelników w kraju, stanowi ona bowiem ważny ślad 
obecności Australii w literaturze polskiej, tworzy ciekawy obraz miejsca, które 
w rodzimej literaturze pięknej nie zrobiło (niestety!) zawrotnej kariery3. 

Wiersze Teresy Podemskiej-Abt ukazują wizerunek człowieka egzystującego 
w sytuacji przymusowego rozdarcia pomiędzy kulturą, językiem, przestrzenią 
własną – postrzeganą jako przemocą wydarta, pozostająca jedynie, a zarazem aż, 
w sferze pamięci – a obcą, która w sposób znów nie do końca dobrowolny ma 
stać się nowym domem. Australia postrzegana z tej perspektywy staje się miej-
scem niezrozumiałym, którego trzeba się uczyć, a które z trudem poddaje się 
owej oswajającej strategii. Pojawiające się w wierszach poetki charakterystyczne 
elementy konstruujące zazwyczaj – nie tylko w jej twórczości – modelowy pejzaż 
tego kontynentu – nie składają się tutaj na obraz fascynujących swą egzotyką 
antypodów, ale funkcjonują jak znaki obcości, inności, niezrozumiałości. 
W wierszu pt. Australia czytamy: 

Raczkuję wśród półek ze szpargałami 
poukładanymi w obce prawa obyczaje treści niuanse. 

Czasownik „raczkować” podkreśla nie tylko nieporadność, z jaką porusza się 
emigrantka w obcym sobie świecie, uporządkowanym według nieznanych jej 
zasad. Podkreśla jednocześnie konieczność uczenia się go niejako od początku, 
jak dziecko, które dopiero ma zdobyć niezbędne doświadczenie. 

Nie potrafię wytoczyć żadnej dykteryjki 
z białych gałęzi eukaliptusów ani z zeschniętych traw 
(PMS, s. 64)4 

Charakterystyczna dla Australii roślinność pojawia się tutaj nie tylko dla odma-
lowania kolorytu lokalnego, eukaliptusy i zeschnięte trawy obnażają też swoją    

3 Mając na względzie ryzyko, z jakim wiąże się użycie terminu „pisarz emigracyjny”, w szkicu tym 
Teresę Podemską-Abt określać będę jedynie mianem poetki i emigrantki, wydobywając dwie istotne 
dla prowadzonych tu rozważań kategorie. Wpisanie autorki Żywych snów w schemat terminologicz-
nych rozróżnień dotyczących wspomnianego zagadnienia wymagałoby zapewne odrębnej rozprawy. 
Biorąc pod uwagę wyłącznie jej twórczość poetycką, trzeba by zapewne odwołać się do kategorii 
„pisarza-emigranta”. Rozpatrując zaś całokształt jej działalności pisarskiej (a więc poza wierszami 
także eseje, artykuły w prasie emigracyjnej, artykuły naukowe) i kulturalno-oświatowej (nauczanie 
języka polskiego w kręgach Polonii australijskiej, prowadzenie radia etnicznego, seminaria dla Pol-
skiego Towarzystwa Kulturalnego w Adelajdzie, organizowanie imprez charytatywnych, z których 
dochód przeznaczony był na wspieranie różnych inicjatyw w kraju) skłaniałby raczej do sięgnięcia po 
kategorię „emigranta-pisarza”. O rozróżnieniu tym pisze M. Pytasz, Wygnanie-emigracja-diaspora. 
Poeta w poszukiwaniu czytelnika, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998, s. 15–24. 

4 W niniejszym tekście korzystam z dwóch tomów poezji T. Podemskiej-Abt: Pomieszały mi się 
światy, Adelaide: Polish Cultural Society, 1995 oraz Żywe sny, Kraków: Miniatura, 2002. Stosuję 
w odniesieniu do nich następujące skróty: PMS, ŻS. 
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niezdolność do „produkowania znaczeń”. Dla przybysza z innej kultury są „nie-
me”, nie potrafi ich umieścić w żadnym literackim czy kulturowym kontekście, 
są pozbawione zdolności wyrażania symbolicznych treści5. Choć wizerunek Au-
stralii zbudowany jest w tym wierszu ze wszystkich typowych elementów poja-
wiających się w charakterystykach tego miejsca (didjeridoo, słońce, kookaburra, 
kangur, dingo), większość z nich użyta została do podkreślenia dystansu dzielącego 
emigrantkę od konstruowanej przez te elementy przestrzeni – zarówno fizycznej, jak 
i mentalnej. Busz staje się tu zatem nie formacją roślinną, ale nagromadzeniem „nie-
zrozumiałych gestów”, a popularna piosenka Waltzing Matilda przywołana została 
dla podkreślenia obcości ludzi spotykanych pod tym nowym niebem. 

Pamięć, odsyłająca nieustannie do własnej, stanowiącej najważniejszy punkt 
odniesienia przestrzeni, odrywa wciąż na nowo człowieka „stamtąd” od oswaja-
nego z takim trudem „tutaj”, umieszczając go ponownie w dawnym, dobrze znanym 
kontekście. W wierszu Tęsknota Teresa Podemska-Abt pisze o doświadczającej 
takiego rozdarcia kobiecie: 

oczy jej kocie, dalekie 
utkwione były w melodramacie jesiennym 
pięknym, a jednak tylko australijskim 
wyobraźnią niesiona tam 
gdzie maki i chabry znaczyły jej drogę 
przypominała zrywającą się do lotu łabędzicę. 
(PMS, s. 18) 

Rozdarcie to staje się także powodem nostalgii, przejmującego smutku, jakim 
ta nowa, ciągle nie do końca własna przestrzeń napawa przybysza: 

zanotowano najwyższe tego stulecia opady łez 
prawie wszystkie wody w Australii są słone 
depresja rozciąga się przez całą prawie długość i szerokość 
geograficzną kraju szczególnie dotkliwie atakując tereny nocne. 
(Komunikat z prasy nocnej, PMS, s. 59) 

Oczywiście, ta powoli oswajana przestrzeń bywa czasem pokazywana jako go-
ścinna, dzięki wysiłkowi oswajania, zamieszkiwania, meblowania jakiś niewielki 
jej fragment zamienia się we „własny kąt”. Dzieje się tak w wierszu pod znaczą-
cym tytułem Dom: 
   

5 Na ten specyficzny sposób funkcjonowania elementów składowych australijskiego pejzażu zwra-
ca uwagę Marek Haltof: „odmienna kultura Aborygenów, pory roku przychodzące o niewłaściwej 
porze, ptaki, które nie latają, brak zwierząt stanowiących tradycyjnie akceptowane literackie symbole, 
jak na przykład słowik i skowronek”. M. Haltof, Kino australijskie. O ekranowej konstrukcji Antypo-
dów, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2005, s. 88.  



414     Literatura polska w świecie. Tom IV 

Znalazłam dla nas 
Dolinę Szczęścia 
Łóżeczko synka ustawiłam 
w prześwitach słonecznych 
Między konarami eukaliptusów 
pomieściłam nasze życie 
Muślinową firanką przesłoniłam troski 
Lampą oświetliłam bezgwiezdną noc 
W obawie bym o niczym nie zapomniała 
zaprzyjaźniona Gallah uparcie powtarzała 
imiona mieszkańców okolicznych wzgórz. 
(PMS, s. 15) 

Tym razem charakterystyczne „australiana” nie funkcjonują jako znaki obcości, 
przeciwnie: eukaliptusy stanowią granicę oddzielającą zamkniętą, wydzieloną 
przestrzeń, która – w zrozumiały dla osoby mówiącej w wierszu sposób – koja-
rzona jest z bezpieczeństwem, przeciwstawionym otwartym połaciom, z których 
przychodzi zagrożenie, papuga Gallah opatrzona zaś została epitetem „zaprzyjaźnio-
na”. Dolina Szczęścia ma tutaj oczywiście znaczenie podwójne – jest to zarówno 
nazwa jednej z dzielnic Adelajdy (Happy Valley), jak i symboliczne określenie 
własnego, bezpiecznego domu. 

Elementem pomocniczym w oswajaniu egzotycznej przestrzeni, swoistym ję-
zykiem pośredniczącym pomagającym przetłumaczyć obce fenomeny na katego-
rie bliskie, postrzegane jako własne, staje się w twórczości Teresy Podemskiej-
-Abt kultura rdzennych mieszkańców Australii. W prastarych, aborygeńskich 
wierzeniach, które powinny się przybyszowi z Europy wydawać znacznie bar-
dziej egzotyczne i niezrozumiałe niż kultura „białej” Australii, paradoksalnie 
odnajduje emigrantka bliskie sobie wartości i zrozumiałe dla siebie znaczenia. 
Poetka pisze o tym wprost w wierszu Korzenie, gdzie wyrazisty podział na „tam” 
(równoznaczne z „mój kraj”, „mój dom”) i „tu”, czyli w Australii, przełamane 
zostaje właśnie poprzez wprowadzenie innego „tutaj”, innego oblicza „kraju 
w dole globusa”: 

gdzie ma rodzina 
jest wszak tutaj ze mną 
w poziomkach wspomnień 
mroku mitów prawd 
w zachodach cieni ciszy 
w szeptach traw 

pośród aborygeńskich barw 
szukamy przodków wspólnych zjaw. 
(ŻS, s. 19) 
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Przestrzeń postrzegana przez pryzmat kultury rdzennych mieszkańców Austra-
lii nie jest już jednoznacznie obca i niezrozumiała, staje się przestrzenią ponow-
nego zakorzenienia, pozwalającą na odnalezienie najgłębszego duchowego sensu 
i porządku wszystkich rzeczy, ujawniającą nieadekwatność wszelkich zewnętrz-
nych i przypadkowych w gruncie rzeczy podziałów. 

To drugie oblicze Australii, kraju naznaczonego historią i kulturą jego pierwot-
nych mieszkańców, pokazywane jest w wierszach Teresy Podemskiej-Abt 
w aurze zachwytu, akceptacji i zrozumienia6. Elementy wywodzące się z mitolo-
gii, wierzeń, obrzędów plemion aborygeńskich nie wywołują zdumienia, zagu-
bienia czy poczucia obcości, przeciwnie, przywracają utracony ład, pozwalają 
pojąć otaczający świat i swoje w nim miejsce. W finale wiersza Kraj tęczowego 
węża poetka stwierdza wprost: 

w krainie Karory 
bezmiar australijskiego marzenia 
zapiera dech. 
(ŻS, s. 91) 

Termin „australijskie marzenie” odsyła tutaj do fenomenu wymykającego się 
tłumaczeniom, określanego w języku angielskim dwuznacznym mianem Dre-
amtime. Czas snu-marzenia jest jednocześnie prapoczątkiem wszechrzeczy, sferą 
mitu i drugą stroną rzeczywistości7. Ten zastrzeżony dla rdzennych mieszkańców 
Australii konstrukt, będący jakością kluczową dla ich kultury, staje się w rozu-
mieniu poetki – Polki, emigrantki – zjawiskiem nie tylko fascynującym, ale 
wręcz bliskim, dającym poczucie wytchnienia, umożliwiającym częściowe przy-
najmniej oswojenie egzotycznego kraju. A dzieje się tak dzięki dostrzeżeniu 
w nim elementów wspólnych ludziom w ogóle, w najbardziej pierwotnym, isto-
   

6 W myśleniu tym nie jest autorka odosobniona, podobne, intuicyjne poczucie wspólnoty z rdzen-
nymi mieszkańcami Australii i ich wierzeniami deklarują także inni Polacy, którzy mieli okazję 
zetknąć się z tą fascynującą kulturą. Marek Tomalik w książce Australia. Gdzie kwiaty rodzą się 
z ognia pisze: „Myślę, że istnieje coś takiego jak prastary korzeń. Przekonałem się o tym, gdy spotka-
łem Aborygenów. (…) Odczuwam trudną do wytłumaczenia bliskość, a nawet więź z tymi ludźmi. 
Stoi za tym bardziej moja intuicja niż mój rozum”. M. Tomalik, Australia. Gdzie kwiaty rodzą się 
z ognia, Kraków: Wydawnictwo Otwarte, 2011, s. 8. 

7 Teresa Podemska-Abt tak charakteryzuje Dreamtime – Epokę Stworzenia, Marzeń i Snu: „w ro-
zumieniu ludzi białej cywilizacji zachodniej jest okresem mitologicznym, natomiast w rozumieniu 
tubylców epoka ta jest okresem historyczno-literackim wyjaśniającym teraźniejszość i przyszłość za 
pomocą przeszłości zawartej w słowie mówionym i śpiewanym oraz w przekazie graficznym i ta-
necznym”. T. Podemska-Abt, Świat tubylców australijskich. Antologia literatury aborygeńskiej, 
Kraków: Miniatura, 2003, s. 33. O tej niejednoznacznej kategorii Mudrooroo pisze, iż wyobraża ona 
charakterystyczne dla Aborygenów przekonanie, iż życie jako takie jest częścią większego systemu 
będącego siecią wzajemnych zależności pomiędzy rzeczami i zjawiskami wykreowanych przez duchy 
przodków. Por. Mudrooroo, Aboriginal Mythology, London: Aquarian, 1994, s. 52. 
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towym niejako znaczeniu tego słowa. W myśleniu takim nie jest ona zresztą, jak 
się zdaje, osamotniona. Podobna intencja zainspirować musiała choćby Petera 
Weira, który w Ostatniej fali zaprezentował swoją koncepcję „snów jednoczą-
cych wszystkie kultury i archetypów wspólnych dla wszystkich ras i kultur”8. 

Kultura rdzennych mieszkańców Australii odgrywa istotną rolę w twórczości 
poetyckiej Teresy Podemskiej-Abt, ukazując proces oswajania przez emigrantkę 
obcych znaczeń, tłumaczenia ich na język nawet nie ojczysty, ale uniwersalny, 
zrozumiały dla człowieka jako takiego, niezależnie od jego narodowych czy 
obywatelskich dystynkcji. Tytuły dwóch tomików poetki metaforycznie ukazują 
istotę tego procesu. Fraza Pomieszały mi się światy najlepiej oddaje kondycję 
emigranta funkcjonującego niejako pomiędzy dwiema przestrzeniami, z których 
jedna odbierana jest jako swoja, druga jako obca, ale rozróżnienia te z czasem 
tracą na wyrazistości. Tytuł tomiku Żywe sny kojarzyć się natomiast musi z kate-
gorią Dreamtime. Stanowiąc odległą aluzję do zjawiska dla aborygeńskiej kultury 
kluczowego, sugeruje, iż przybywająca z odległej Polski poetka właśnie tam 
szuka istotnego źródła inspiracji9. 

Wiersze autorki przeznaczone są – jak już wspomniałam – przede wszystkim 
dla polskiego odbiorcy. Nie oznacza to jednak, że egzystują one wyłącznie 
w przestrzeni polskiego języka, literatury i kultury. W angielskich przekładach 
były one publikowane w australijskich periodykach poświęconych literaturze 
(„Poetrix”, „Papirus”, „Multicultural Pen”), a także recytowane w programach 
radiowych (na antenie radia ABC National). Wizja Australii i jej specyfiki wyła-
niająca się z utworów poetki zasila zatem nie tylko rodzimą wyobraźnię i tradycję 
literacką10, stała się ona bowiem także przedmiotem zainteresowania wielokultu-
rowego społeczeństwa australijskiego, dla którego problem poczucia tożsamości 
jest ciągle jeszcze istotny i aktualny11. Ujawniona w poezji Teresy Podemskiej-   

8 M. Haltof, Kino australijskie…, s. 99. 
9 Na związek ten zwraca uwagę Anna Kronenberg w swoim omówieniu twórczości Teresy Podem-

skiej-Abt. Badaczka szczegółowo analizuje sposób, w jaki symbolika snu łączy dwa konteksty: euro-
pejski i aborygeński. Por. A. Kronenberg, Życie snem – żywe sny: spotkanie tradycji europejskiej 
i aborygeńskiej w twórczości Teresy Podemskiej-Abt, http://przeglad.australink.pl/prace/kronenberg.pdf 
[dostęp: 11.10.2011].  

10 Wśród utworów tłumaczonych na język angielski znaczące miejsce zajmują właśnie te poświę-
cone Australii i jej odkrywaniu przez poetkę z Polski. Należy jednak odnotować, że także wiersze 
poruszające inne obecne w twórczości poetki tematy, doczekały się swoich angielskich przekładów. 
Dotyczy to zwłaszcza utworów analizujących sytuację kobiety – czasopismo „Poetrix” o wyraźnie 
feminizującym profilu było zainteresowane publikacją takich właśnie tekstów. 

11 Musimy pamiętać, że Australia to kraj, który ciągle jeszcze poszukuje swojej tożsamości – prze-
de wszystkim narodowej, ale też kulturowej. Podstawowe kwestie, które warunkują ów proces, to 
problem z odziedziczoną tożsamością kolonialną, symbolika Gallipoli – bitwy postrzeganej w katego-
riach „narodzin narodu”, australijskie legendy lub stereotypy, z którymi identyfikują się mieszkańcy 
tego kraju, a także kłopotliwe i dyskusyjne przekonanie, iż australijskie społeczeństwo składa się 
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-Abt szczególna wrażliwość na twórczość rdzennych mieszkańców Australii, 
której uzupełnienie stanowi działalność naukowa poetki, skupiona na badaniu 
literatury aborygeńskiej, stała się istotnym elementem łączącym dwie ważne 
kultury i tradycje literackie (polską i aborygeńską) w działalności autorki. Zajmu-
jąc się od lat tłumaczeniem na język ojczysty utworów autorstwa rdzennych 
mieszkańców Australii (czego najbardziej wyrazistym efektem była wydana 
w 2003 roku antologia literatury aborygeńskiej pt. Świat tubylców australijskich), 
przybliża ten słabo znany element światowej literatury odbiorcom z polskiego 
kręgu kulturowego. Wysiłki Teresy Podemskiej-Abt sięgają jednak dalej. Finali-
zowana obecnie rozprawa doktorska jej autorstwa, zatytułowana Speces of Indi-
genous Reality and World: Interpretation and Reception of Aboriginal Literature, 
poświęcona współczesnej poezji tworzonej przez rdzennych mieszkańców Au-
stralii, a postrzeganej przede wszystkim z perspektywy polskiej, analizująca spe-
cyfikę polskiej recepcji tej twórczości, wydaje się istotna i interesująca dla od-
biorców w obu krajach. Jej walorem będzie bowiem nie tylko przybliżenie litera-
tury Aborygenów czytelnikowi polskiemu, ale też uświadomienie szczególnych 
uwarunkowań polskiej lektury analizowanych tekstów, co dla odbiorcy spoza 
polskiego kręgu kulturowego będzie okazją do spotkania ze specyfiką polskiej 
literatury, historii, kultury i mentalności. Głos polskiej poetki i badaczki wpisuje 
się także w szerszą dyskusję na temat miejsca Aborygenów i ich twórczości na 
współczesnej geograficznej, politycznej i artystycznej mapie Australii. Temat ten 
– postrzegany przez pryzmat dramatycznej przeszłości kolonialnej – jest w tym kraju 
ciągle jeszcze trudny i kontrowersyjny, a problemy, które się z nim wiążą dalekie od 
ostatecznych rozstrzygnięć12. Tym bardziej ciekawe wydawać się mogą spostrze-
żenia kogoś, kto – tak jak autorka Żywych snów – analizuje te fenomeny z dwóch 
perspektyw: od wewnątrz (jako członek wielokulturowego społeczeństwa austra-
lijskiego) i z zewnątrz (jako przybysz z dalekiego kraju, niosący brzemię własnej, 
odmiennej historii i mentalności). Taka podwójna perspektywa wzbogacająca reflek-
sję badawczą, w poezji funkcjonuje jednak na innych zasadach. W wierszach 
Teresy Podemskiej-Abt kultura rdzennych mieszkańców Australii wyznacza po 
prostu przestrzeń swojską w najbardziej osobistym znaczeniu tego słowa, wta-
jemniczając w obcy kraj, umożliwia jednocześnie zrozumienie siebie. W jej działal-
ności zarówno artystycznej, jak i naukowej twórczość Aborygenów staje się elemen-
tem łączącym dwa światy, pomiędzy którymi przyszło jej żyć, wprowadzającym 
tematykę australijską do Polski i stwarzającym okazję do zaszczepiania polskiej wraż-
liwości i poetyckiej wyobraźni na grunt australijski.    
z anglo-celtyckiego centrum oraz wielokulturowych i wielonarodowościowych peryferiów. Por. 
A. Jamrozik, The Chains of Colonial Inheritance. Searching for Identity in a Subservient Nation, 
Sydney: University of New South Wales Press, 2004, s. 22–34.  

12 Tamże, s. 64–83. 
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T H E  P O L E  I N  A U S T R A L I A :  O N  P O E T R Y  B Y  T E R E S A  P O D E M S K A - A B T  

The aim of the text is to analyse the image of the emigrant’s condition, as presented in the poems 
written in Australia by Teresa Podemska-Abt. The image is interesting, and what acts as the mediating 
element between her two defining cultures (Polish and Australian) is yet another culture – that of the 
native inhabitants of Australia. 

Dr Magdalena Bąk – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, zatrudniona na stanowisku 
adiunkta w Zakładzie Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Członkini Katowickiego Oddzia-
łu Komisji Historycznoliterackiej PAN oraz Oddziału Śląskiego Towarzystwa Literackiego im. Ada-
ma Mickiewicza. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół literatury romantyzmu, funkcjo-
nowania tradycji romantycznej w polskiej literaturze współczesnej, a także obecności wątków austra-
lijskich w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Jest autorką książki Mickiewicz jako erudyta (w okre-
sie wileńsko-kowieńskim i rosyjskim). 



N I N A  C I E Ś L I K  
 

 

U n i w e r s y t e t  R z e s z o w s k i  
P o l s k a  

PO E Z J A  E M I G R A C Y J N E J  C O D Z I E N N OŚC I .   
G L O S A  D O  T W Ó R C Z O ŚC I  F L O R I A N A  ŚM I E I  

 

AGNIESZKA KRYSIŃSKA-BUDA, PISZĄC O FLORIANIE ŚMIEI ZAUWAŻYŁA, ŻE  
obecność problematyki emigracyjnej w jego twórczości znajduje uzasadnienie 
w dwóch czynnikach: „udziale w dziejach biografii zbiorowej polskiego uchodź-
stwa oraz w mechanizmach cywilizacyjnych współczesnego świata”1. Te dwie 
„emigracyjności” przeplatają się w całym dorobku literackim Floriana Śmiei. 
Pisarz ów, podobnie jak wielu młodych ludzi, po drugiej wojnie światowej zna-
lazł się poza granicami Polski. To doświadczenie w sposób zasadniczy wpłynęło 
na jego światopogląd, a co za tym idzie – na jego twórczość. 

Celem tego szkicu jest próba spojrzenia na sytuację człowieka – emigranta, pi-
sarza – ukazaną w tomie poetyckim Floriana Śmiei Późne notacje2. Na tom ten 
składają się wiersze z trzech zbiorów wydanych przez pisarza w Kanadzie: Nie-
pamiętanie (1999), Bezrok (2001), a także Varia zawierające wybrane wiersze 
z tomów Ziemie utracone (1994) oraz Wśród swoich (1998). Biografia autora 
Późnych notacji – prozaika, poety, krytyka, tłumacza, iberysty, profesora licznych 
uczelni – wpisuje się w koleje losu typowe dla kontynentczyków. Urodzony 
w 1925 roku w Kończycach, od wczesnego dzieciństwa wychowywany w gwa-
rze, w wieku czternastu lat wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, skąd 
zbiegł po trzech latach, przedostał się do Anglii, a następnie do Szkocji, gdzie 
zdał maturę, studiował anglistykę i iberystykę na Uniwersytecie w Cork. Wyje-
chał do Anglii, by ponownie podjąć studia w King’s College, uwieńczone roz-
prawą doktorską w 1962 roku. W 1954 roku poślubił Zofię Poniatowską. Rok 
   

1 A. Krysińska-Buda, Bo gdy bieleją dni / muszę je witać niemy. Floriana Śmieji słowo, biografia , 
pamięć, w: Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji, red. Z. Andres, 
J. Wolski, Toruń: Adam Marszałek, 2004, s. 37. 

2 F. Śmieja, Późne notacje, Toruń: Adam Marszałek, 2006. Wszystkie cytowane w tym artykule 
wiersze pochodzą z tego tomu. 
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przed ślubem ukazał się debiutancki tomik Śmiei pt.: Czuwanie u drzwi. Poeta 
łączył życie osobiste z pasją pisania i funkcją profesora – najpierw w Londynie, 
a od 1969 roku w Kanadzie (Uniwersytet Ontario w mieście London). Śmieja 
to autor licznych tomików poetyckich: Czuwanie u drzwi (1953), Powikłane 
ścieżki (1964), Kopa wierszy (1981), Wiersze (1982), Jeszcze wiersze (1984), 
Przezorność czasu (1992), Ziemie utracone (1994), Mały wybór wierszy (1994), 
Wśród swoich (1998), Wiersze wybrane (1998). Niepamiętanie (1999), Bezrok 
(2001), Nad Jeziorem Huron (2002), Późne notacje (2006), trzech tomów wspo-
mnieniowych: Zbliżenia i kontakty (2003), Zbliżenia i kontakty raz jeszcze (2007), 
Zbliżenia i kontakty po raz trzeci (2010), wielu artykułów o tematyce kulturalno-
-socjologicznej, prac hispanistycznych, przekładów z języka hiszpańskiego na 
język polski3, wywiadów z poetami4. 

Druga wojna światowa wpłynęła na losy Floriana Śmiei – jego losem stała się 
emigracja wymuszona. Ta sytuacja egzystencjalna, która potem stała się jednost-
kowym wyborem młodego poety, była wspólna dla całego pokolenia. Doświad-
czenie wyrwania z rodzinnego i bezpiecznego świata, alienacji oraz wojny 
w sposób zasadniczy wpłynęło na światopogląd poety. Autor Czuwania u drzwi 
miejsce względnej wolności odnalazł w Londynie. Tutaj początkowo związany 
był z londyńską grupą „Kontynenty”5. Florian Śmieja odegrał znaczną rolę 
w okresie wyłaniania się grupy kontynentczyków, pełnił również funkcję redakto-
ra naczelnego „Życia Akademickiego” (1951–1953), „Merkuriusza” (1957–1958) 
i „Kontynentów” (1962–1964). Samo powstanie tej grupy w warunkach emigra-
cyjnych było zjawiskiem niezwykłym6. Na jej wyjątkowy charakter i antypro-
gramowość zwracał uwagę sam Śmieja: 
   

3 Szerszy zestaw dorobku F. Śmiei – zob. B. Klimaszewski, E.R. Nowakowska, W. Wyskiel, Mały 
słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980, Warszawa: Interpress, 1993, s. 311–312, Parabole 
pamięci…, s. 11–151. 

4 F. Śmieja, Siedem rozmów o poezji, Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 1990. 
5 Więcej informacji na temat grupy „Kontynenty” przynoszą m.in. następujące książki, szkice, wywiady: 

M. Danielewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław: Ossolineum, 1992; Londyn – Toron-
to – Vancouver. Rozmowy z pisarzami emigracyjnymi, oprac. i wstęp: A. Niewiadomski, Lublin: Stowarzy-
szenie Literackie „Kresy”, 1993; M. Kisiel, Kontynenty , w: Literatura emigracyjna 1939–1989, t. 1, red. 
J. Garliński. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1994, P. Kądziela, O publicystyce londyńskich „Kontynen-
tów”, w: Myśl polityczna na wygnaniu. Publicyści i politycy polskiej emigracji powojennej, red. A. Friszke, 
Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1995; M. Kisiel, Bunt i satyra. Poeci z Kontynentów wobec 
fanatyzmów polskości – zarys , w: Mity, stereotypy, konwencje. Praca ofiarowana Włodzimierzowi Wójci-
kowi, red. B. Gutkowska, M. Kisiel, E. Tutaj, Katowice: Kwartalnik Literacki „FA-art”, 1995; Poetycki krąg 
„Kontynentów”. Artykuły i szkice, pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, 1997; J. Sikora, Londyńska grupa literacka „Merkuriusza” i „Kontynentów”, Olecko: 
Wszechnica Mazurska, 2000. 

6 Por. Opisane z pamięci. Antologia poetycka londyńskiej grupy Kontynentów, oprac. A. Lam, War-
szawa: Polski Instytut Wydawniczy, 1965. 
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Byliśmy grupą pokoleniową, która w pewnym czasie znalazła się w Londynie, naówczas 
centrum polskiego życia politycznego i kulturalnego na Zachodzie, występowaliśmy wspól-
nie, aczkolwiek nie mieliśmy jednego programu, różniliśmy się znacznie światopoglądowo 
i warsztatowo. Nasze odczyty i dyskusje wzbogaciły podaż polskiego życia kulturalnego 
w Anglii owego okresu. Nie zlikwidowano nas administracyjnie (…). Nieuchronny kres przy-
szedł w postaci pracy zawodowej (…). Rozproszenie po świecie przyspieszyło normalne koleje 
rzeczy: istnienie w grupie przekształciło się w prywatne życie i twórczość indywidualną7. 

Urodzeni w Polsce, znaleźli się poza granicami kraju albo jako dzieci (Andrzej Bu-
sza), albo jako młodzi ludzie. Za granicą kończyli szkoły, podejmowali studia, chło-
nęli wielokulturowość. Janusz Ihnatowicz tak charakteryzował to zjawisko: „My (…) 
wybici zostaliśmy z ośrodka obowiązującej naszych przodków kultury (…) zanim 
byliśmy dostatecznie uformowani (…). My widzimy kulturę polską przez oczy kultu-
ry zachodnioeuropejskiej, w przeciwieństwie do starszego pokolenia”8. 

Nie oznacza to, że dla kontynentczyków nie istniały wspólne dylematy: wybór 
języka, postawy politycznej, kwestia stosunku do kraju rodzinnego i osiedlenia, 
by wymienić tylko niektóre. Podobny rodzaj doświadczeń życiowych sprawił, że 
– jak zauważył Andrzej Busza: 

zamiast wiecznego zapuszczania sondy w duszę polską, interesuje nas problematyka metafizyczna, 
psychologiczna, zagadnienia moralności, w szerokim conradowskim słowa tego znaczeniu9. 

Poezja Floriana Śmiei, w której punktem wyjścia jest emigracja, skłania się ku 
„personalistycznej wizji człowieka jako osoby ludzkiej”10. Głęboki wstrząs psy-
chiczny i moralny, jakim była emigracja, sprawiał, że wielu ludzi uległo deklasa-
cji, wykonując najcięższe prace w obcym kulturowo świecie. Wstrząs ten z jednej 
strony prowadził do załamania psychicznego (nierzadkie wśród polskich emi-
grantów były próby samobójcze), a z drugiej do podejmowania wysiłków, by 
temu kryzysowi sprostać. Podmiot liryczny jednego z wierszy wyznaje: 

Czym jest poeta 
który wśród obcych chce tworzyć pieśni? 
Wiersze mu garnka nie napełnią 
a pochwał zdawkowych 
nie przyjmie mleczarz 
w sobotę rano. 
I po cóż takim na świecie żyć 
(Na śmierć poety) 

   
7 F. Śmieja, „Ósma” rozmowa o poezji, rozm. przepr. Krzysztof Lisowski, w: Londyn–Toronto–

Vancouver…, s. 89. 
8 Opisane z pamięci…, s. 10. 
9 A. Busza, wypowiedź w dyskusji: Różnice między pokoleniami w literaturze emigracyjnej, „Kon-

tynenty – Nowy Merkuriusz” 1960. nr 18/19, s. 10. 
10 M. Pytasz, Zatajam ściśle znaki okaleczenia. O wierszach Floriana Śmieji, posł. do: F. Śmieja, 

Wiersze wybrane, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1998, s. 82. 
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Florian Śmieja w swoich wierszach podkreśla, że oderwanie od ojczyzny nie 
musi oznaczać chaosu, duchowego spustoszenia, ale może prowadzić do pokona-
nia strachu, a w konsekwencji do gotowości na zmiany. W ujęciu autora Późnych 
notacji emigracja staje się „wyzwaniem”11, które może doprowadzić do deklasa-
cji i samozagłady lub stać się katalizatorem aktywności intelektualnej, artystycz-
nej i życiowej. Odpowiedzią na wyzwanie stawiane przez Śmieję są wiersze 
zamieszczone w omawianym tomie, jak i cała jego twórczość. Stanowią one 
swoisty rejestr obrazów emocji, odczuć charakterystycznych dla losów emigran-
ta-człowieka, poety. Śmieja ukazuje wyobcowanie i drogi jego przezwyciężania – 
wiarę w człowieka, w głęboki sens zmiennych kolei ludzkiego losu, „pielęgno-
wania pamięci”, poszukiwania Arkadii. Emigracja staje się nauką „chodzenia 
i odchodzenia” – to nieustanne podróżowanie. Emigruje się zawsze „dokądś”12, 
szuka się miejsca, w którym samospełnienie będzie możliwe. Jest to zadanie 
i rola niełatwa, szczególnie dla emigranta-poety. A właśnie nim jest podmiot 
wierszy zamieszczonych w tomie Późne notacje. Podmiot liryczny z całą bez-
względnością zdaje sobie sprawę z tego, że jego poezja nie zapewni mu chwały 
ani źródła utrzymania: 

Poeci to ostatni dżentelmeni 
imający się nieintratnych zajęć 

rycerze sprawy nie do obronienia 
(Pisanie po polsku) 

Podejmowanie nieustannych prób oswojenia swojej „emigracyjności”, szukania 
„nowego sposobu na życie” (Nowy język) to cele, jakie wyznacza sobie podmiot 
liryczny wierszy emigracyjnych Floriana Śmiei. Wyłania się z nich obraz co-
dziennego życia emigranta, jego kłopotów językowych („uczę się pilnie nowego 
języka”, Nowy język), wyborów egzystencjalnych i poetyckich. O deklasacji 
i trudnościach z zakorzenieniem się w nowym miejscu poeta mówił tak: 

rzeczywiście dużo ludzi znalazło się na marginesie, do końca życia pozostali zdeklasowani 
i zupełnie niepasujący do tamtego społeczeństwa. (…) u Anglików my zawsze będziemy ob-
cy, bo to jest kraj tradycyjny (…). Ojciec mojego kolegi popełnił samobójstwo, bo nie wy-
trzymał presji. Inni zostali zdeklasowani, wykonywali najgłupszą robotę13. 

Poczucie wyobcowania, brak stabilizacji, różnorodne przyczyny natury osobi-
stej i moralnej to tylko niektóre elementy emigracyjnej rzeczywistości, które    

11 Por. S. Stabro, Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali, Kraków: Universitas, 2001, s. 19. 
12 Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Nau-

kowe PWN, 2002, s. 206. 
13 M. Kurek, J. Ziarkowska: Rzeczywiste i możliwe. Rozmowy z Florianem Śmieją, Wrocław: Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, s. 75–81. 
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w rożnych ujęciach powracają w twórczości kontynentczyków, nie tylko Floriana 
Śmiei14. Jan Wolski, pisząc o biografii Wacława Iwaniuka, przywołał następującą 
refleksję Wojciecha Ligęzy: 

Emigracja to problem, który należałoby rozważać każdorazowo indywidualnie. Trzeba re-
fleksję nad nią uwolnić od schematów, myślowych stereotypów, a wtedy zobaczyć będzie 
można dramatyczną, często pełną tragizmu, sytuację człowieka prywatnego, doświadczonego 
głównie, lecz nie tylko, spotęgowaną samotnością15. 

Utrata ojczyzny nie zakłóca „wewnętrznego porządku”16 podmiotu lirycznego 
wierszy poety. Źródłem i tworzywem tej poezji jest życie w jego licznych bar-
wach i odcieniach, codzienność: 

Z życia mam lepić poezję 
nie z teorii, suchych dociekań 
szkolarskich konstrukcji. 
Powłóczący nogami kuzyn 
wczoraj jeszcze junak 
którego łzy niemocy 
długo zapamiętasz, 
wdowa po przyjacielu 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
dają budulca aż nadto 
(Z czego wiersz?) 

Emigrant w ujęciu Śmiei trafia w nowe, obce miejsca, w których zakorzenienie 
wymaga czasu i determinacji. Jest więc emigracja w tych wierszach „wyzwa-
niem”, kolejnym doświadczeniem duchowo wzbogacającym. Doświadczenie to 
wpisane jest w życie człowieka od chwili jego narodzin: 

Łatwo nauczyć się chodzić 
odchodzenie jest trudne 
wstawanie z czworaków na nogi 
udaje się prawie każdemu 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
odchodzenie spada znienacka 
depesza, pismo i odjazd 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
żeglarzem rodzi się człowiek 
(Odchodzenie) 

   
14 Por. B. Szałasta-Rogowska, Urodzony z piołunów. O poezji Bogdana Czaykowskiego, Katowice – 

Toronto: Gnome, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 2005. 
15 J. Wolski, Wacław Iwaniuk. Szkic do portretu emigracyjnego poety, Toronto-Rzeszów: Polski 

Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 2002, s. 282. 
16 W. Gombrowicz, Dzieła, t. 7, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986, s. 66. 
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Ocaleniem, rozumianym jako przezwyciężenie wszechogarniającej emigranta 
samotności, może być według Floriana Śmiei pamięć „gniazda” rodzinnego. To ona 
daję siłę do podejmowania kolejnych prób odnalezienia swojej Arkadii. Autorowi 
Późnych notacji udaje się stworzyć dla siebie przyjazną przestrzeń zarówno psy-
chiczną, jak i duchową. Bazuje ona na wartościach wyniesionych z domu rodzinne-
go, państwa osiedlenia oraz szeroko rozumianej myśli humanistycznej. Wytwarza 
w sobie „trzecią wartość”, którą Danuta Mostwin definiuje jako „formę pośrednią 
pomiędzy identyfikacją z krajem pochodzenia a identyfikacją z krajem osiedle-
nia”17, będącą rezultatem „konfrontacji pomiędzy wartościami kulturowymi jed-
nostki i wartościami kulturowymi otoczenia, w którym się znalazła”18. Śmieja po-
zostaje bliski Wilhelmowi Diltheyowi, dla którego podstawą prawdziwej poezji jest 
żywe doświadczenie, przeżycie19. Autor Późnych notacji w swoich wierszach od-
rzuca mitologizację Polski, kraju osiedlenia, emigracji, życia: „Cierpieć za miliony 
chcieli romantycy / myśmy życiowi” (Rocznica). Podmiot liryczny mimo nieustan-
nych trudności, żywi przekonanie, że życie obdarzone jest znaczeniem: 

Błogosławieni, którzy stawiają 
kamień na kamieniu 
gromadzą budują mnożą 
Ich ciche imiona przetrwają 
Wandali Tatarów i nowszych szabrowników 
(Wyborni mistrzowie) 

„Błogosławiony”, a więc szczęśliwy, czczony jako święty20 to człowiek, który 
mimo bólu i osamotnienia z wytrwałością buduje swój świat z najprostszych 
prawd i wartości. Śmieja stawia pytanie, co jest tą „cumą zbawienną” emigran-
tów. Odpowiedzi dostarczają wiersze zamieszczone w omawianym tomie – to 
pamięć „arkadii dzieciństwa” noszonej „z sobą jak szkaplerz / programową buso-
lę”. W przypadku Śmiei wartości wyniesione ze śląskiego domu rodzinnego stały 
się fundamentem do budowania nowego i tarczą przeciwko natarczywości kraju 
osiedlenia. Wśród tych wartości wymienić można: zachowanie zdrowego rozsąd-
ku, szacunku do pracy, rodziców, ludzi, pokorę wobec życia. One to pozwoliły 
zbudować swój świat zawodowy i prywatny emigrantowi-poecie oraz odnaleźć 
upragnioną arkę: „Moja Kanada jest spóźnioną arką / (…) / w tym kraju można 
uleczyć nieufność” (Spóźniona arka). W obrazie „spóźnionej arki” nie brak para-
doksów, jest ona także miejscem, w którym: 
   

17 D. Mostwin, Trzecia wartość. Formowanie się nowej tożsamości polskiego emigranta w Amery-
ce, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1985, s. 15. 

18 D. Mostwin, Przechodzenie granic nieprzekraczalnych, „Akcent” 2000, nr 4, s. 102. 
19 Por. W. Dilthey, Próba analizy świadomości moralnej, w: Teoria badań literackich za granicą. 

Antologia, oprac. S. Skwarczyńska, t. 2, cz. 1, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974. 
20 Nowy słownik poprawnej polszczyzny…, s. 62. 
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Nieraz bohater wojennych dramatów 
mieszka naprzeciw dawnego oprawcy 
donosiciela, rzecznika przemocy: 
jakby z substancji tak zgoła odmiennych 
chciano wypalić nowego człowieka 
żadną granicą nieobciążonego 
nie niewolnika plemiennej historii. 
(Spóźniona arka) 

Niejednoznaczny, pozbawiony mitologizacji rzeczywistości jest także obraz 
ojczyzny. Z jednej strony to „arkadia dzieciństwa”, która istnieje już tylko we 
wspomnieniach podmiotu lirycznego – często obdarzonego cechami samego 
autora: 

Nie ma już domu, gdzie się urodziłem 
znam go jedynie z marnej fotografii 
ani kościoła, w którym mnie ochrzczono 
zburzyli szkołę a prawie w komplecie 
spoczywa klasa na wiejskim cmentarzu 
(Przemiany) 

Z drugiej strony pojawiają się na kartach tomu takie wypowiedzi: 

Ojczyzna – to także facet zalany 
po każdej wypłacie, chamski milicjant 
w paszportowym biurze tłum niecierpliwy 
dziwka i kanciarz. 
(Ojczyzna) 

Górników krew, pancerne samochody 
w zimowym krajobrazie, czy błękitne 
kufajki siepaczy to muzealne 
już eksponaty, kanonizowane 
w albumach zdjęcia, niby prezbiterium 
oddzielone na amen balustradą 
od wiernych. Wiernych? Słowa są okrutne. 
Po nocach straszą. Biada pokonanym! 
Kto ujdzie cało, z czasem się uleczy 
znajdzie alibi, doczeka amnestii. 
(Rocznica) 

Już pierwsza, nawet pobieżna lektura Późnych notacji pozwala zauważyć, że 
Śmieja operuje konkretem. Brak tu patetycznych słów, obrazów. To poezja, któ-
rej czysty, momentami prosty język odznaczający się „emocjonalną prawdziwo-
ścią”21 służy wyrażeniu najgłębszych przeżyć człowieka. Pisarz unika pięknych, 
   

21 Por. M. Pankowski, Mowa bez ziemi, „Kultura” (Paryż) 1994, nr 19, s. 135. 
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rozbudowanych metafor. Szczerość, z jaką przedstawia ułomność ludzkiej natury, 
chwilami graniczy z cynizmem i okrucieństwem: 

Nieznany sąsiad z mieszkania pode mną 
umarł pod moją nieobecność w domu. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Widziałem w płachtach wynoszone rzeczy 
ubogie mienie starego człowieka. 
A ja w tym czasie żyłem pod Krakowem 
w apartamencie z rozległym widokiem 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Lecz profity były: 
po stronie wpływów ktoś tam zanotował 
że się nareszcie zwolniło mieszkanie. 
(Profity) 

Konkret w poezji Śmiei – podobnie jak u Bogdana Czaykowskiego22 – pozwala 
skupić uwagę na szczególe, przywołać i zrozumieć wspomnienia, zatrzymać 
ulotne chwile, wytłumaczyć rzeczy trudne i bolesne: 

Spiesz się, by wiele 
jeszcze zapamiętać 
przed daleką podróżą 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
notuj sobie dokładnie 
kolor, zaśpiew, dotknięcie: 
z tych eliksirów wspomnienie 
wywarzy ci pociechę 
albo miarkę rozpaczy 
(Festina) 

Podmiot liryczny tych wierszy zdaje sobie sprawę z ludzkich ograniczeń 
i ułomności. Dlatego wybiera wyważoną postawę mędrca, nie ocenia, nie poucza, 
dokonuje rzeczowej obserwacji i analizy drgań życia. Szuka wielkości w tradycji 
codziennej pracy, w tym, co małe, bo ono jest namacalne i wypełnia życie „takich 
jak my / ludzi mniej dociekliwych” (Z Herberta). Brak pychy, dokonywanie 
trudnych, acz autentycznych wyborów przez emigranta, refleksja, zaduma to 
tylko niektóre wartości, jakie można odnaleźć w Późnych notacjach. „Dążenie do 
poezji zrozumiałej, uczciwej, bliskiej każdemu człowiekowi, a jednocześnie po-
budzającej do zadumy i stawiania pytań”23 oto cel wyznaczony sobie przez poetę. 
Śmieja często posługuje się jedenastozgłoskowcem, a wiersze zamyka zwięzłymi, 
   

22 Zob. B. Szałasta-Rogowska, Urodzony z piołunów…, s. 130. 
23 F. Śmieja, Kwestia smaku, „Nasze Zabrze Samorządowe”, 2006, nr 1. 
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napełnionymi głębokim sensem sentencjami integralnie związanymi z treścią 
wierszy, ale mogącymi również stanowić samodzielną całość: 

odchodzenie najlepiej wdrażać 
zanim się człowiek zakorzeni 
(Odchodzenie) 

Wiele się może zdarzyć kiedy, śpimy. 
Nie wolno zasypiać 
nie tyko gruszek w popiele 
(Drzemka) 

Co było, już nie wróci 
ale wolno tęsknić sercu 
(Piosenka o Wrocławiu) 

Gdyby nie uwierało nas nic 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
nie mielibyśmy co wspominać i drogą 
nieobciążeni stanęli u kresu 
(Uchodzenie życia) 

Sentencje te podkreślają uniwersalizm, do jakiego w swej poezji dążył Śmieja. 
W wierszach zamieszczonych w omawianym tomie – jak i w całej twórczości poety – 
trudno znaleźć emigracyjne rozgoryczenie czy analogię do czasów Wielkiej Emigra-
cji. Podejmuje w nich autor próbę kodyfikacji wartości moralnych, ale także mówi 
o doświadczeniu bardzo głęboko odczuwalnym przez całe pokolenie – o emigracji. 
Wacława Iwaniuka to samo wojenne i powojenne doświadczenie zaprowadziło 
w zupełnie inną stronę. Nie podniósł się on po odizolowaniu od ojczyzny24. 

Emigracyjna codzienność ukazana w Późnych notacjach to wybór tego, co ludzkie, 
codzienne, bliskie każdemu człowiekowi. To stan ciągłej podróży, „żeglowania” 
niezależnie od czasu i miejsca. Po odrzuceniu mitów przeszłości, bez zapominania 
jednak o korzeniach, spojrzeniu z dystansem i pokorą na siebie i świat, emigracja stać 
się może doświadczeniem rozwijającym jednostkę ludzką. Każdy z nas emigruje 
w poszukiwaniu własnego miejsca i samospełnienia. A w to, że jest ono możliwe, 
Śmieja nie wątpi. 

 
P O E T R Y  O F  E M I G R E  E V E R Y D A Y .   

C O M M E N T A R Y  T O  F L O R I A N  ŚM I E J A ’ S  L I T E R A R Y  O U T P U T  

The issue of the text is focused on the way of showing the man’s situation in postwar reality abroad by 
Florian Śmieja in his epic poem “Późne notacje”. The method of ‘becoming familiar’ with emigrant    

24 Na temat kontrastu wskazuje Maria Magdalena Rudiuk w artykule: Czy małe jest wielkie – o poe-
zji Floriana Śmieji, w: Parabole pamięci…, s. 71. 
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reality in different depictions returns in kontynentczycy’s artistic works (London’s group 
‘Kontynenty’). Śmieja’s aim is to release thinking about emigration from stereotypes and myths. 

Nina Cieślik – magister filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktorantka na tymże 
uniwersytecie. Autorka artykułów i recenzji poświęconych Florianowi Śmiei. Zainteresowania 
naukowe: literatura i sztuka polska XX wieku, archiwistyka w badaniach literaturoznawczych, 
dydaktyka literatury. 
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