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Zamkni ta w swoim j zyku, w swoim historycznym czasie i przestrzeni, poezja polska ju
od stuleci stara si  osi gn  sens uniwersalny, wspólny dla wszystkich j zyków wiata i jed-
nocze nie zapisywa  swoje szczególne i konkretne t u  i  t e r a z . Cudzoziemcowi, który do niej
wst pi, daje ona i rado , i rozpoznawanie to samo ci w innym, i korzy  poznawania innego1.

To s owa Zdravka Malicia, wybitnego chorwackiego polonisty, krytyka, histo-
ryka literatury, poety i t umacza. Dzi ki jego wielkiej yciowej pasji, jak  by a
dla niego literatura polska, powsta a i rozwin a si  w Zagrzebiu polonistyka. Mali
jest autorem wielu znakomitych t umacze  z literatury polskiej starej i nowej, poezji
i prozy, szeregu wietnych tekstów krytycznych, opracowa  i esejów, syntez
z zakresu historii literatury polskiej i antologii.

Zdravko Mali  urodzi  si  w 1933 r. w Ljubiji (Bo nia i Hercegowina), dzieci -
stwo i m odo  sp dzi  w Sarajewie. W 1952 r. po zmontowanym procesie poli-
tycznym, zosta  skazany na utrat  praw do dalszego kszta cenia si  w Bo ni
i Hercegowinie i wyjecha  do Zagrzebia. W Zagrzebiu zda  matur , w 1958 r.
uko czy  studia z zakresu jugoslawistyki i rusycystyki; w 1956–1957 studiowa
j zyk i literatur  francusk  na uniwersytecie w Strasbourgu i dopiero w roku 1958
rozpoczyna si  jego polonistyczna biografia. Na Uniwersytecie Warszawskim
sp dzi  rok akademicki 1958/59, a kolejny rok 1959/60 na Uniwersytecie Jagiel-
lo skim, gdzie za namow  prof. Kazimierza Wyki zacz  zbiera  materia y do
pracy doktorskiej o twórczo ci Witolda Gombrowicza. Po powrocie do Zagrzebia
i obronie pracy doktorskiej pt. Dzie o literackie Witolda Gombrowicza (1965 r.)
postanawia zorganizowa  w Chorwacji studia polonistyczne. Studia z zakresu

1 Z. Mali , „Crna kutija” poljske poezije, w: tego , Tijekom rije i. Prijevodi iz poljske poezije, Za-
greb 1978, s. 115.
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j zyka i literatury polskiej maj  swoj  stosunkowo d ug  tradycj  na Uniwersyte-
cie w Zagrzebiu. W roku 1918 otwarto pierwszy lektorat j zyka polskiego, ale
dopiero w 1966 roku, kiedy prowadzenie lektoratu przej  Zdravko Mali , na
wydziale filozoficzym powstaje polonistyka, najpierw jako trzyletnie studia (tzw.
kierunek B), a od roku 1986 jako czteroletnie studia w ramach dwuprzedmioto-
wych kierunków.

Mali , dziecko drugiej wojny wiatowej, przyby  do Zagrzebia ju  jako
ukszta towany lewicowiec. Formu  literackiego zaanga owania odnalaz  w para-
dygmacie, jaki symbolizowa  wybitny pisarz chorwacki Miroslav Krleža, którego
autorytet w du ej mierze kszta towa  inteligencj  chorwack  tego pokolenia.
Mowa tu o Krležy buntuj cym si  przeciwko „chorwackiemu k amstwu literac-
kiemu” (1919), a jednocze nie balansuj cym na „kraw dzi rozumu” – jak g osi
tytu  jego powie ci z 1939 roku. Mowa wi c o postawie pisarza b d cego w kon-
flikcie z ideologiami swego czasu, który wyj cie widzia  w autonomii literatury,
w obronie wolno ci twórczej i walce z wszechobecn  g upot  i absurdami rze-
czywisto ci. W Polsce Mali  zetkn  si  i zawar  pierwsze literackie przymierze
z „pokoleniem 1956”. Tu równie  w centrum jego uwagi by a walka o prawo do
innego widzenia wiata, do afirmacji „ja” literackiego, do przewarto ciowywania
kulturowych i literackich konwencji. W tym kontek cie fascynacja badacza
Gombrowiczem wydaje si  naturaln  konsekwencj . Punkt wyj cia pracy doktor-
skiej o Gombrowiczu stanowi dyskusja z zastan  gombrowiczologi  oraz okre-
lenie swojej pozycji i strategii w stosunku do przyj tych metod badania jego

twórczo ci. „Syntetycznych rozpraw o Gombrowiczu nie ma. Gombrowicza
cz ciej porównywano z innymi pisarzami – od Rabelais’go do Ionesco – ni
z nim samym, co znaczy, e przedmiotem dyskusji o Gombrowiczu by y najcz -
ciej jego poszczególne utwory, a prawie nigdy jego ca a twórczo ”2 W swojej

pracy Mali  próbuje zerwa  z t  tradycj  i pokaza  proces budowania przez Gom-
browicza w asnego wiata literackiego pocz wszy od jego pierwszej ksi ki. Mali
przeciwstawia si  dominacji socjologicznych, ideologicznych i wszelkich innych
apriorycznych interpretacji; obcy jest mu tak e psychologizm i ka dy rodzaj freudy-
zmu, a wi c metod, za pomoc  których mo na by o Gombrowicza naj atwiej „zdy-
skredytowa , lekcewa y , zbagatelizowa ”. Postuluje, aby nie podchodzi  do tej
twórczo ci inaczej ni  „od rodka, od strony dzie a literackiego, od literatury”3.

Perspektyw  badawcz  Malicia mo na zdefiniowa  jako strukturalistyczn .
Oznacza to formalizm jako metod  analizy, zak adaj c  mi dzy innymi wielo-
warstwowo  dzie a literackiego, równie  w jej fenomenologicznym (Ingarde-
nowskim) wariancie. Ten punkt widzenia uzupe niony zosta  elementami teorii

2 Z. Mali , Književno djelo Witolda Gombrowicza (praca doktorska, niepublikowana), Zagrzeb
1965, s. 33.

3 Tam e, s. 19.
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semiotycznej i generatywnej. Nale y doda , e metoda analizy stosowana przez
Malicia odwo uje si  równie  do tradycji tzw. zagrzebskiej szko y stylistycznej,
która na prze omie lat 50. i 60. osi ga a znaczne sukcesy i by a na tym obszarze
bardzo popularna. St d Mali  ch tnie korzysta z poj  „makrostylistyka” i „mi-
krostylistyka”, przy czym pierwsza z nich oznacza element literackiej struktury
na poziomie kompozycji i klasyfikacji genologicznych, druga natomiast odnosi
si  do zabiegów na samym j zyku.

Rekonstrukcja literackiego systemu Gombrowicza przeprowadzona przez Ma-
licia systematycznie, od tekstu do tekstu, w interpretacyjnej spirali, jest równo-
cze nie zamkni ta i otwarta. Nie mniej wa ny jest fakt, i  Mali  umieszcza dzie o
Gombrowicza w tradycji literatury polskiej, na europejskich peryferiach, gdy
„wiele mo liwo ci literackich rodków wyrazu mo e si  tu o wiele swobodniej
realizowa  ni  w pobli u literackich metropolii, które w znacznie wi kszym
stopniu s  zdeterminowane i ograniczone przez tradycj ”4. Po drugie, twórczo
Gombrowicza stanowi dla Malicia jedno z ogniw a cucha literatury europejskiej,
tego, który „od Erazma, Montaigne’a i Rabelais’go poprzez Voltaire’a, Griboje-
dowa, Gogola i Flauberta, Jarry’ego, Witkiewicza, nadrealistów, Krležy i Gom-
browicza – na pierwszy plan wysuwa motyw »pochwa y g upoty«”5. Dlatego nie
dziwi ostatni punkt interpretacji:

Zamiast zadowoli  si  miejscem ubogiego prowincjonalnego rodaka europejskiej literatu-
ry, jak wielu jego braci po piórze, Gombrowicz wybra  drog  skandalu i postaw enfant ter-
rible. […] Zamiast przyj  wyznaczon  mu rol  'kap ana'– wybra  dostoje stwo 'b azna'6.

Po opublikowaniu wybranych rozdzia ów z pracy doktorskiej w polskich czasopi-
smach (rozdzia  o lubie – 1966, Ferdydurke – 1968, Transatlantyku – 1970
i felietonach literackich – 1973) Zdravko Mali  zajmuje pozycj  jednego z wa niej-
szych i uznanych gombrowiczologów, który jako jeden z pierwszych interpretatorów
tej twórczo ci odrzuci  balast nieliterackich chwytów interpretacyjnych, stawiaj c
znak równo ci pomi dzy Gombrowiczem a literatur  rozumian  jako „akt egzysten-
cjalny”. Pisz c o tekstach, które ukaza y si  w Polsce i uznane zosta y za najlepsze,
Zdzis aw api ski w a nie chorwackiemu poloni cie przypisuje wa n  rol :

Zwró my przy tym uwag  na studia historycznoliterackie. Zdziwi zapewne, e drog  to-
rowa  tu kto  obcy. Mo e jednak potrzeba by  doktorantem z Zagrzebia, eby umie  spojrze
na Gombrowicza jak na przedmiot 'bada '. Zreszt  po rozprawach Zdravka Malicia ukaza y
si  tak e pozycje polskie, posuwaj ce nasz  wiedz  znacznie dalej7.

4 Tam e, s. 350.
5 Tam e, s. 44.
6 Tam e, s. 351.
7 Z. api ski, Wst p, w: Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Z. api ski, Kraków–Wroc aw

1984, s. 22.
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„Oczyszczanie” gombrowiczologii przez Malicia jest rezultatem przej cia per-
spektywy „niezara onej” Gombrowiczem samym. Mo e najwi ksza zas uga
badacza polega na tym, e nie pisa  o Gombrowiczu j zykiem Gombrowicza,
decyduj c si  na j zyk zaczerpni ty z w asnej tradycji, z jej perspektywy, „z gra-
nicy rozumu”. W ten pozornie paradoksalny sposób, wed ug Malicia Gombro-
wicz w a ciwie potwierdzi  Krlež  i jego intelektualne znaczenie8.

Zainteresowanie badacza Gombrowiczem nie ko czy si  na pracy doktorskiej.
Mali ledzi i analizuje twórczo  tego autora wiadomy faktu, e jego synteza
nie jest gotowa. W tek cie Istota teatru Gombrowicza (Bit Gombrowiczeva kaza-
lista) i w artykule Witold Gombrowicz (1904–1969). U powodu smrti przygl da
si  tej twórczo ci z perspektywy cz owieka dojrza ego. Dojrza y Gombrowicz to
dla niego pisarz, który z wielkim trudem i ostro no ci , odrzucaj c przes dy
i po owiczne rozwi zania, przebija si  do prawdy o cz owieku jako istocie ciele-
snej. Przy czym, jak twierdzi Mali , dochodzi do dwu prawd. Pierwsza polega na
odkryciu wznosz cej si  i opadaj cej linii ludzkiego ycia. W koncepcji, która
cz owieka traktuje jako byt dynamiczny, a wi c w sposób istotny podlegaj cy
zmianom, zakodowane jest równie  pozytywne my lenie o ludzkim yciu:

W Gombrowiczowskiej wizji wiata przeciwstawienie cz owieka dojrzewaj cego starzej -
cemu si  stanowi napi cie o znaczeniu aksjologicznym; sprzeczno  ta, nic nie trac c ze
swego biologizmu, staje si  kryterium warto ciowania (s. 169)

Druga podstawowa, zdaniem Malicia, prawda ontologiczna, do jakiej doszed
Gombrowicz pod koniec ycia, dotyczy cierpienia jako podstawowej zasady
kosmologicznej, jedynego, istotnego stygmatu cz owieka (w eseju O Dantem).
Dlatego te  z tekstów Gombrowicza (Pornografia, Kosmos, esej O Dantem)
znika humor. Konfrontacja z cierpieniem jest ostatnim wielkim do wiadczeniem
i wielkim poznaniem Gombrowicza. Wizja wiata Gombrowicza, jak j  przed-
stawi  Zdravko Mali , jest konstrukcj  dokonan  przez cz owieka epoki przej-
ciowej i stanowi wiadectwo okresu wielkich przemian.
Na pocz tku lat dziewi dziesi tych, w czasie agresji na Chorwacj  oraz wojny

w Bo ni i Hercegowinie, co Mali  prze ywa  jako ogromn  i osobist  tragedi
oraz jako rozpad ca ego osobistego wiata, próba t umaczenia Trans-Atlantyku
by a niew tpliwie gestem opozycyjnym i prób katharsis. Wielki rozrachunek
Gombrowicza z „polsko ci ” mo e stanowi  antidotum na chorwack  (i nie tylko
chorwack ) fascynacj  mitami i ideologiami tego czasu. Historycznoliteracki
kontekst Trans-Atlantyku charakteryzuje Mali  z pozycji skrajnego pesymizmu
i bardzo osobi cie:

8 Wi cej o zwi zkach Gombrowicza z Krlež  w pracach Z. Malicia pisa  D. Blažina w pos owiu
w: Mi dzy yciem a wiatem (artyku y, eseje i rozprawy o literaturze polskiej), Warszawa 2006, s. 256–272.
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fajerwerk osi gni tej i zarazem straconej wolno ci, jedno ci i braterstwa. Poniewa  t  eufori
demonicznie bezosobowego miech cyrkowo i spektakularnie kamufluje si  gorzk  prawd
o zbrodni i czynieniu z a jako kwintesencji Historii9.

Po roku 1968, który przyj  z ogromnym entuzjazmem, w centrum poloni-
stycznych zainteresowa  Zdravka Malicia znajduje si  Adam Mickiewicz.
(Do Gombrowicza wróci  dwadzie cia lat pó niej, na pocz tku lat 90. przy
okazji t umaczenia Trans-Atlantyku). Fascynacja Mickiewiczem – poet  nie
opu ci a Malicia nigdy. Mickiewiczologia Malicia obejmuje kilka wa nych
tekstów, z których chronologicznie pierwsz  pozycj  jest pos owie do chor-
wackiego wydania Pana Tadeusza z 1965 roku i kolejno: rozprawa po wi cona
Mickiewiczowi w historii literatury polskiej (1975), najobszerniejszy i chyba
najlepszy esej Mickiewicz albo wielko  poezji (1976), fragmenty przedmowy
do „osobistej” antologii polskiej poezji pod tytu em Tijekom rije i (Z biegiem
s ów) (1978) i wreszcie zapiski z lat dziewi dziesi tych, które pod tytu em
Zapisi iz radne bilježnice (Zapiski z zeszytu) wraz z wymienionymi wy ej
tekstami (poza historycznym przegl dem) znalaz y si  w wydanym niedawno
wyborze polonistycznej eseistyki autora zatytu owanym Mickiewicz itd.10 Ten
chronologiczny porz dek wskazuje na warstwowe, ale i organiczne, posze-
rzanie si  interpretacyjnych horyzontów autora. Istotna ró nica pomi dzy
tekstami powsta ymi w latach siedemdziesi tych i fragmentami z lat dzie-
wi dziesi tych tkwi w zmniejszaniu si  dystansu dziel cego badacza od
„przedmiotu” zainteresowania. Mickiewicz, który dla Malicia zawsze stanowi
kwintesencj  poetycko ci i humanizmu, przedstawiony zostaje nam w wymia-
rze egzystencjalnej blisko ci.

Mali  zdecydowanie przeciwstawia si  polskiej mickiewiczologii lat siedem-
dziesi tych i faworyzuje Mickiewicza – poet  w stosunku do Mickiewicza –
dzia acza. Równocze nie przeprowadzana przez niego analiza twórczo ci wiel-
kiego polskiego pisarza to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim w a ciwie
by  Mickiewicz, jakie dominuj ce, g bokie struktury stanowi  jego istot . Od-
powied  pada taka: istot  bytu Mickiewicza jest aktywizm, ruch jest naturalnym
po danym stanem jego duszy. wiat widzia  w ruchu i temu ruchowi oddawa
si  bez reszty, nami tnie:

Ponad wszystko ceni ycie, a pojmowa  je t  wszechogarniaj c  intuicj , która kosmogo-
nicznie przenika istot wiata i pe ni ycia widzi na poziomie wieczno ci, skondensowan
w punkcie, w którym nie istnieje odró nienie cz ci od ca o ci i ycia od mierci11.

9 Z. Mali , Gombrowiczev Trans-Atlantik. w: „Tre i program Hrvatskog radija” nr. 34, Zagreb
1991, s. 24.

10 Z. Mali , Mickiewicz itd (Rasprave, lanci i eseji o poljskoj književnosti), Zagreb 2002, s. 382.
11 Tam e, s. 58.
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W swojej analizie twórczo ci polskiego poety Mali  podejmuje si  niezwykle
trudnego zadania – obj cia jej pe ni, z o onej i pe nej sprzeczno ci jak sam poeta.
W eseju Mickiewicz albo wielko  poezji Mali  stopniowo, przechodz c od tekstu
do tekstu, rekonstruuje ideowe i poetyckie fundamenty twórczo ci Mickiewicza
oraz kluczowe momenty, w których ta twórczo  ulega a przeobra eniom. Wielo-
rako powi zanego z polsk  i europejsk  przesz o ci  i tera niejszo ci Pana
Tadeusza z jego trudnym do uchwycenia literack  istot , uznaje za jedyne i nie-
powtarzalne dokonanie literackie. Polemizuj c z krytyk  literack  zainteresowan
ideologiczn  dzia alno ci  poety w ostatnich dwudziestu latach ycia, w pozornie
idyllicznym poemacie dostrzega g bi  spojrzenia w si  i twórczy duch polskiej
narodowej istoty. Ciekawe i oryginalne s  stwierdzenia chorwackiego polonisty
na temat ostatniej fazy twórczo ci poetyckiej Mickiewicza, kiedy dojrzewa o
w pisarzu sakralne rozumienie poezji i ycia, przekonanie o konieczno ci „abso-
lutnego uto samienia ycia z jego poznan , u wiadomion  istot , egzystencji
z esencj .”12 Klucz do zrozumienia sensu i g bokiej struktury kilku krótszych,
znalezionych w r kopisach tekstów, które – jak twierdzi badacz – do dzisiaj sta-
wiaj  opór krytycznoliterackiej analizie, zawiera utwór Widzenie. Ten, zdaniem
Zdravka Malicia, pierwszy (i chyba jedyny prawdziwy!) polski „nadrealistyczny”
tekst jest nowo ci  w stosunku do wcze niejszych utworów Mickiewicza. Jego
nowatorstwo polega na „abstrakcyjnej czysto ci i nieskr powanej kosmicznej
ywio owo ci przedstawienia ruchu jako pra ywio u wiata”. 13

We wst pie do bardzo osobistej antologii poezji polskiej Zdravko Mali  pisze:

Poezja w pewien szczególny sposób rejestruje okoliczno ci (i etapy) podró y jednoj zycz-
nej grupy ludzi przez histori . Poezja, niczym „czarna skrzynka” w samolocie, zawiera
ogromn  ilo  zaszyfrowanych informacji o yciu i losie ludzkiej wspólnoty i jej cz onków.
W ci gu ponad 500 lat rozwoju poezja nagromadzi a i zwi za a ze sob  znaczn  cz  energii
twórczej narodu. Pod tym wzgl dem nie mo na porówna  z ni adnej z innych form wypo-
wiedzi duchowej Polaków14.

Wychodz c od takiego porównania, próbuje w tym i w wielu innych esejach
odpowiedzie  na pytanie, co zawiera „czarna skrzynka” poezji polskiej? Przeko-
nany zarazem, e poezj  jakie  narodu mo na rozpozna  w wielog osie poezji
wiata, próbuje zdeszyfrowa , na czym polega odmienno  poezji polskiej. Mó-

wi c o niej jako o zjawisku integralnym w swojej ci g o ci, mo na wi c, zdaniem
Malicia, wykaza  „organiczne” podobie stwa, poetyckie przenikanie si  utworów
dwóch najwi kszych przedstawicieli – Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza.

12 Tam e, s. 57.
13 Tam e, s. 59.
14 Z. Mali , „Crna kutija” poljske poezije, w: tego , Tijekom rije i. Prijevodi iz poljske poezije…,

s. 115.
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Zdaniem Malicia poezja polska zaczyna si  od Jana Kochanowskiego i nie od-
dala si  od niego z biegiem czasu w linii prostej, lecz zatacza koncentryczne kr gi
i wraz z poetyckim dziedzictwem rozwija si  dalej. Jana Kochanowskiego Mali
szczególnie lubi  i ceni  i wielokrotnie powtarza , e jest to najwi kszy s owia ski
poeta renesansu, sta a wielko  polskiej poezji, wzorzec, rodek ci ko ci. Kocha-
nowski i Mickiewicz stykaj  si  i dope niaj  na dwu podstawowych p aszczyznach.

Pierwsza okre la pytanie o sens, si y nap dowe i cel realnego wiata, o to, co
jest poza wiatem, wzgl dnie o to, co trwa ukryte pod jego powierzchni . Obaj
poeci udzielaj  na nie spójnej odpowiedzi: Kochanowski w Trenach, Mickiewicz
w Sonetach krymskich. Nie ma wielu poetów, u których ten filozoficzny, gnose-
ologiczny lub metafizyczny plan stanowi wyrazist  cech  ich poezji. Mo na tu wska-
za  pojedyncze teksty S pa Szarzy skiego, S owackiego, Norwida, Mici skiego.

Drug  wspóln  p aszczyzn  badacz okre la jako mimesis. Chocia  obaj poeci
wychodz  od zdecydowanie przeciwnej sytuacji spo eczno-historycznej (u Ko-
chanowskiego wiadomo  polskiej racji stanu oraz przynale no  do wielkiej
rzeczypospolitej trzech narodów, u Mickiewicza nie jest to polska wiadomo
pa stwowa lecz to samo  zbiorowa – wiadomo  ludowa, narodowa), obaj
potrafi  dostrzec i przedstawi wiat Polski w kategoriach uniwersalnych i w tym
sensie osi gn  afirmacj  polsko ci.

Wychodz c z za o enia, e dzie o ka dego wielkiego pisarza w pewien sposób
streszcza literatur  swojego narodu, Zdravko Mali  pisz c o poezji polskiej, pró-
buje pewne istotne, elementarne cechy poezji polskiej zasadnie wywie  z twór-
czo ci Kochanowskiego i Mickiewicza. Zarysowuje paralele mi dzy Kochanow-
skim i Mickiewiczem z jednej strony, oraz S pem Szarzy skim a Norwidem
z drugiej. ledz c drog  rozwoju polskiej poezji po Mickiewiczu, Mali  wskazuje na
jej rozwój w dwóch zasadniczych kierunkach: pierwszy to twórczo  poetów, którzy
istot  j zyka poetyckiego upatruj  w funkcji symbolizacji wiata, natomiast drugi –
charakterystyczny dla poezji XX wieku – to reizm. W centrum pierwszego znajduje
si  cz owiek jako byt symboliczny i symbolotwórczy i gdyby przyj  za miernik si
mitotwórcz , poezj  polsk  niew tpliwie uzna  nale y za jedn  z najwi kszych poezji
narodowych epoki nowo ytnej. W XX wieku ten pr d cechuje równie  widzenie
wiata w jednej p aszczy nie, na której spotykaj  si  przedmioty realne oraz ich sym-

boliczne odbicia. W opozycji do poezji, której funkcj  ma by  symbolizacja realnego
wiata, Mali ledzi tok poezji „reistycznej”, której konsekwentnym przedstawicielem

jest jego zdaniem Adam Wa yk, a kontynuatorami w ró nych wariantach: Ró ewicz,
Bursa, Bia oszewski, Wojaczek. Na peryferiach g ównych pr dów epok literackich
pojawiaj  si  wybitne indywidualno ci, tak jak swego czasu Norwid a w XX wieku
Le mian i Ga czy ski, którego „lini ” kontynuuje Wis awa Szymborska.

Prace krytyczne i eseistyczne Zdravka Malicia nie ograniczaj  si  do polskiej po-
ezji. W podobny sposób badacz przygl da si  polskiej prozie. Krytycznie i z dystan-
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sem, jaki zapewnia mu pozycja badacza „z zewn trz”, próbuj c zaznaczy  i le-
dzi  g ówne linie rozwoju polskiej prozy, niejednokrotnie umieszcza j  i analizuje
w kontek cie literatury europejskiej lub po udniowos owia skiej. W historyczno-
literackim tek cie Izme u života i svijeta (Mi dzy yciem a wiatem)15 b d cym
jak mówi podtytu , wprowadzeniem do czytania polskiej prozy XX wieku, Mali
pisze o Witkiewiczu, Szulzu, Gombrowiczu, nazywaj c ich trzema przys owio-
wymi filarami, na których wspiera si  gmach prozy polskiej dwudziestego wieku.
Czwartym filarem jest, jego zdaniem, Jaros aw Iwaszkiewicz. D uga i ró norodna
jest lista pisarzy, o których twórczo ci pisze w artyku ach po wi conych polskiej
prozie, poezji i dramacie.

Poszukiwanie uniwersalnego wymiaru polsko ci to zadanie, które postawi
przed sob  badacz. Ale literatura polska stanowi a dla niego nie tylko przedmiot
bada , lecz tak e sposób na ycie, prób  potwierdzenia w asnej egzystencji.

Nie mniej wa ne miejsce w yciu chorwackiego polonisty zajmowa a dzia al-
no  translatorska. Przet umaczy  siedem polskich powie ci, ponad sze dziesi t
opowiada  i kilkaset wierszy, cztery dramaty wystawione w teatrach, z których
opublikowany by  tylko lub Gombrowicza. Zdravko Mali  zmar  przedwcze nie
w 1997 roku i wiele jego tekstów oraz ogromna ilo  t umacze  poezji i prozy
polskiej pozosta a w r kopisach. Nie zd y  opublikowa  40 opowiada  (ponad
1200 stron tekstu), pozosta o kilkadziesi t t umacze  tekstów poetyckich, wiele
stron tekstów krytycznych, ponad 70 zeszytów dzienników. Kilka dni po mierci
Zdravka Malicia, we wrze niu 1997 roku ukaza  si  przygotowany i przet uma-
czony przez niego tom poezji Wis awy Szymborskiej. Dzi ki ogromnemu zaan-
ga owaniu i mudnej pracy redakcyjnej jego ony – Dragicy Mali  oraz pomocy
pracowników katedry polonistyki ukaza y si  drukiem trzy ksi ki: Mickiewicz
itd. – rozprawy, artyku y i eseje o polskiej literaturze (2002), Gombrowicziana
(2004), Z historii literatury polskiej – wybór tekstów (2004) zawieraj ce wybór
polonistycznych prac oraz bardzo obszerna (647 stron) i bardzo osobista antolo-
gia poezji polskiej w t umaczeniu Zdravka Malicia pt. Go  w domu (2006).
„Antologia” to tytu  roboczy ksi ki, która jest zbiorem przek adów poezji pol-
skiej powsta ych na przestrzeni dwudziestu lat. Niekiedy t umaczenia powstawa y
przy okazji przygotowywanych wyk adów polonistycznych lub seminariów
translatorskich, czasem traktowa  je jako wyzwanie, najcz ciej by y rezultatem
nieustannego, codziennego obcowania z tekstem poetyckim (nie tylko polskim –
Z. Mali  sam by  poet  i t umaczem z innych j zyków). Ksi ka zawiera wiersze
76 poetów i poetek, otwiera j Bogurodzica a zamyka wiersz Marcina wietlic-
kiego16. Nie jest historycznym przegl dem polskiej poezji. Niektórzy poeci

15 Z. Mali , Izme u života i svijeta (Uvod u itanje poljske proze 20. stolje a), Zagreb 2002, s. 381.
16 Z. Mali  planowa  o ka dym z pisarzy napisa  not  bibliograficzn  oraz artyku  krytycznolite-

racki. Niestety nie zd y . Noty bibliograficzne o autorach napisa  do antologii Dalibor Blažina.
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przedstawieni s  jednym, dwoma lub kilkoma tekstami, inni maj  w ksi ce
swoje „ma e antologie”, jak Jan Kochanowski, Jaros aw Iwaszkiewicz, Czes aw
Mi osz, Miron Bia oszewski. Wszystkie teksty przet umaczone zosta y niezwykle
pieczo owicie, z wiedz  i talentem, a jakie miejsce zajmowa y w yciu samego
t umacza, najtrafniej potwierdz  jego s owa:

Napisa em, e wiersze-przek ady powsta y „spontanicznie”, na granicy dwudziestoletniej
przyja ni z polsk  poezj , jako pewnego rodzaju kontynuacja lub komentarz tekstu. Pozorna
sprzeczno , pomi dzy spontaniczno ci  a komentatorskim charakterem tej pracy wymaga
wyja nienia.

Mi dzy setkami przet umaczonych przeze mnie wierszy nie ma ani jednego zrobionego na
zamówienie. Wszystkie s  rezultatem osobistej wewn trznej potrzeby, która przek ad czyje-
go  tekstu czyni organicznym rodkiem osobistej literackiej formy wyrazu. Ta forma identy-
fikacji poprzez przek ad z „drugim” porównywalna jest z aktorstwem: nie zatracasz siebie
w wielo ci ról, znajdujesz si  w nich, z nimi si  wielokrotnie identyfikujesz nie zrzekaj c si
w asnej osobowo ci. I tak jak aktor graj c rozpoznaje siebie i pokazuje widzom swój talent,
tak t umacz, dokonuj c przek adu rozpoznaje siebie i pokazuje czytelnikowi swoje poetyckie
umiej tno ci. Prawa sztuki poetyckiej nie s  i nie powinny by  przeszkod  dla spontaniczno-
ci, one stanowi  jej za o enie wyj ciowe17.

Roli, jak  odegra  profesor i t umacz Zdravko Mali  dla polonistyki, nie sposób
przeceni . Obraz literatury polskiej w Chorwacji to obraz, jaki zosta  przez niego
ukszta towany. Jego nazwisko pod tekstami krytycznymi, opracowaniami, eseja-
mi i t umaczeniami to gwarancja jako ci nie tylko dla czytelnika w Chorwacji, ale
i dla polonistów w innych krajach by ej Jugos awii. Zadanie, jakie stoi przed
zagrzebsk  polonistyk , to uzupe nianie, rozszerzanie i uaktualnianie tego obrazu.
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