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CZ Y  L I N G W I S T Y C Z N Y
O Z N A C Z A  H E R M E T Y C Z N Y?

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

RECEPCJA TWÓRCZO CI POLSKICH POETÓW I PISARZY ZA GRANIC  WYDAJE SI , JE LI
nie pomijanym, to w ka dym razie marginalnym w tkiem bada  historyków literatury
w kraju. Nieco inaczej przedstawia si  to zagadnienie w przypadku Noblistów oraz
twórców przez d u szy czas lub stale przebywaj cych poza Polsk . Natomiast ci,
którzy ojczyzn  rzadko opuszczali i tworzyli wy cznie w j zyku polskim, nie przyci -
gaj  uwagi badaczy zagranicznego odbioru. Ale czy nale a oby wobec tego przyj , e
dorobek literacki takich twórców jest poza granicami Polski zupe nie nieznany?

Zaintrygowana t  kwesti  postanowi am prze ledzi  bli ej zagraniczn  recepcj
twórczo ci Mirona Bia oszewskiego — poety, dramaturga i prozaika odbiegaj cego
do  znacznie od kryteriów sprzyjaj cych recepcji. Miron Bia oszewski nie otrzyma
Nagrody Nobla, nie mieszka  na sta e b d  przez d u szy czas za granic , nawiasem
mówi c w powojennych latach rzadko nawet opuszcza  swoje mieszkanie. Do tego
jego lingwistyczna twórczo , tak silnie przecie  zwi zana z rodzimym j zykiem
autora, potwierdza aby domnieman  hermetyczno .

Z drugiej jednak strony, Miron Bia oszewski to twórca znacz cy, a jego debiutancki
tomik — Obroty rzeczy, wydany w 1956 r., stanowi  rzeczywisty prze om, niemal
kopernika ski przewrót w poezji. St d slawista, badaj c histori  literatury polskiej
drugiej po owy XX wieku, nie mo e, jak si  wydaje, pomin  dorobku Bia oszew-
skiego. Podobnie nie powinien o nim zapomina  wydawca przygotowuj cy antologi
polskiej poezji, czy prozy. Warto te  zaznaczy , e od lat sze dziesi tych XX w.
Bia oszewski zacz  stopniowo przezwyci a  agorafobi , wychodz c na d ugie,
pocz tkowo nocne, a pó niej tak e i dzienne spacery po Warszawie. Wreszcie podró-
e w wyobra ni mia y ust pi  pola realnym: poeta odwiedzi  m.in. Egipt, op yn  czy

raczej — jak to sam okre li  — „obmapowa ” Europ , a w nieca y rok przed mierci
uda  si  do Stanów Zjednoczonych1. Niejedno dzie o poety, tak g boko zwi zane

1 O podró ach Bia oszewskiego por.: M. Czermi ska: Ma e i wielkie podró e Mirona Bia oszewskiego.
W: Pisanie Bia oszewskiego. Szkice. Red. M. G owi ski i Z. api ski. Warszawa 1993, s. 80—95.
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z rzeczywisto ci , mo na odczytywa  z planem miasta w r ku, za  wyst puj ce
w utworach nazwy topograficzne — zestawi  w poka ny indeks. Powstaje, oczywi-
cie, pytanie, do którego powróc  w dalszej cz ci pracy: czy istnieje jaki  zwi zek

mi dzy podró ami Bia oszewskiego a zagraniczn  recepcj  jego twórczo ci?
Krajowi badacze twórczo ci Bia oszewskiego jak do tej pory nie zajmowali si

problematyk  zagranicznego odbioru jego dzie , a S ownik biobibliograficzny pod
redakcj  Jadwigi Czachowskiej podaje tylko trzy wybory wierszy w przek adach
(angielski, czeski, w gierski)2. St d te  g ównym zadaniem, jakie sobie postawi am,
by o zebranie i do czenie do niniejszej pracy bibliografii przek adów twórczo ci
Mirona Bia oszewskiego. Za podstawowe ród o informacji pos u y y: bibliografie
przek adów literatury polskiej3 oraz komputerowa baza danych Polonica Zagraniczne
(1993—). Nast pnie stara am si  ustali  zakres rzeczywistego dost pu odbiorców
zagranicznych do utworów Bia oszewskiego i to zarówno wyda  w j zyku polskim,
jak i przek adów. Na tym etapie bada  pomocne okaza y si  katalogi on-line bibliotek
zagranicznych. Kwerend  przeprowadzi am g ównie w bibliotekach europejskich.
„ wiat”, a nie Europa w tytule referatu oddaje sprawiedliwo  Australii i Ameryce
Pó nocnej, które równie  w czy am do obszaru poszukiwa .

Z góry trzeba zaznaczy , e przyj ta metoda bada , pomimo wielu plusów, jak np.
sprawne i szybkie pozyskiwanie informacji dotycz cych zasobów wiatowych bi-
bliotek, wi e si  niestety z paroma mankamentami. W wyniku k opotów technicz-
nych czno  z serwerem obs uguj cym stron  biblioteki mog a by  uniemo liwiona.
Tak by o m.in. w przypadku bibliotek S owenii. Problemy wyst pi y równie  podczas
po czenia z niektórymi bibliotekami w Niemczech. Na niekompletno  danych
skazuje badacza tak e niepe na komputeryzacja zasobów bibliotecznych, szczególnie
w krajach Europy rodkowo-Wschodniej.

Interesuj c  mnie kwesti  stanowi o tak e spojrzenie na odbiór i recepcj  oczyma
samego Bia oszewskiego. Twórczo  autora Donosów rzeczywisto ci, wychodz ca
zawsze ze rodka codzienno ci, sprzyja zadawaniu pyta  o to, jak sam postrzega
reakcje zagranicznych odbiorców na swoje utwory, jak uk ada y si  jego relacje
z t umaczami czy wreszcie — jaki przebieg mia y jego wieczorki poetyckie. Z kolei

2 Por. Wspó cze ni polscy pisarze i badacze literatury. S ownik biobibliograficzny. Red. J. Cza-
chowska, A Sza agan. T. 1. Warszawa 1994, s. 145.

3 J. Wilgat: Literatura polska w wiecie. Bibliografia przek adów 1945—1961. Warszawa 1965; L. Ryll,
J. Wilgat: Polska literatura w przek adach. Bibliografia 1945—1970. Warszawa 1972; Bibliografia druków
polskich i Polski dotycz cych wydanych poza Polsk  po 1 wrze nia 1939. T. 5: 1968—1971 i uzupe nienia
do t. 1—4 (1939—1967). Red. Z. Jagodzi ski. Londyn 1995; Bibliografia druków polskich i Polski dotycz -
cych wydanych poza Polsk  po 1 wrze nia 1939. T. 6: 1972—1976 i uzupe nienia do t. 1—5 (1939—1971).
Red. Z. Jagodzi ski. Londyn 1997; Bibliografia druków polskich i Polski dotycz cych wydanych poza
Polsk  po 1 wrze nia 1939. T. 7: 1977—1982 i uzupe nienia do t. 1—6 (1939—1976). Red. Z. Jagodzi ski.
Londyn 2000; Literatura polska w przek adach 1990—2000. Red D. Bilikiewicz-Blanc i T. Szubiakiewicz,
przy wspó pracy B. Capik i A. Kar owicz. Warszawa 2000.



ANNA LIWA: Czy lingwistyczny oznacza hermetyczny?...     181

niedaj ce o sobie zapomnie  zakorzenienie utworów w ywej mowie, jak i niepowta-
rzalny sposób ich prezentowania przez Bia oszewskiego, niemal narzuca konieczno
rozgraniczenia odbioru bezpo redniego i po redniego. Taki te  podzia  zastosuj
w niniejszej pracy.

O D B I Ó R  B E Z P O R E D N I

Mówi c o odbiorze bezpo rednim, mam oczywi cie na my li sytuacj  kontaktu
twarz  w twarz odbiorcy z autorem: czy to podczas wieczorków poetyckich, czy te
w trakcie przedstawie  teatralnych. Przy tym pod uwag  bior  jedynie odbiorc  za-
granicznego.

Bezpo redni kontakt autora i odbiorcy — uczestników specyficznego aktu komuni-
kacyjnego, za jaki uzna  mo na wieczór poetycki lub jakiekolwiek inne spotkanie
autora z odbiorc  jego dzie , otwiera przed zagranicznym s uchaczem, znaj cym cho
na podstawowym poziomie j zyk polski, szereg u atwie  w odbiorze. Do warstwy
leksykalnej utworu dochodzi bowiem ca a sfera gestu scenicznego, intonacji, a cz sto
i mo liwo  zadania autorowi pyta  i zapoznania si  z eksplikacjami czy autointer-
pretacjami twórczo ci.

Tego rodzaju spotkanie wydaje si  natomiast ca kowicie hermetyczne i co si  z tym
wi e, zapewne znacznie mniej interesuj ce dla odbiorcy nieznaj cego j zyka rodzi-
mego twórcy. Tak w ka dym razie nale a oby oczekiwa . Okazuje si  jednak, e
Miron Bia oszewski potrafi  stworzy  podczas swoich wieczorów tak niesamowit
atmosfer , e kwestia j zyka stawa a si  drugorz dna. Oto jak wspomina on reakcj
publiczno ci podczas jednego z paryskich wieczorów poetyckich:

Dodawa em pó niej Wiwisekcj  do zapraszanych moich wieczorów poetyckich w ró nych mia-
stach. Wtedy kuca em za krzes em z narzucon  p achetk , a palce r k odgrywa y wszystko co trze-
ba w dziurze do siedzenia po wyj ciu kr ka. Raz nawet w Pary u kuca em przed wiatow  Leonor
Fini w trenach, piórach i d etach — jak lo a z „Lido” — nie rozumia a s owa po polsku, a wo a a:
„très interessant!..” A mo e to Sartrowa do Sartre’a w par  lat pó niej na schodach u mnie na placu
D browskiego? — ju  nie pami tam.4

Mieliby my tu do czynienia z niespotykanym w normalnej sytuacji komunikacyj-
nej, która wymaga od obu uczestników znajomo ci kodu, jakim pos uguje si  nadaw-
ca, je eli nie „zrozumieniem”, to w ka dym razie swoistym odbiorem komunikatu.
Pojawiaj  si , oczywi cie, w tpliwo ci: czy taki odbiór, oparty na spontanicznej reak-
cji na rodzaj widowiska, jakim zawsze by o wyst pienie Bia oszewskiego, zamiast
wiadczy  o atwo ci w odbiorze nie dokumentuje przypadkiem czego  odwrotnego.

By  mo e grono tych, którzy tak naprawd  s  w stanie zrozumie  i w pe ni odebra
twórczo  Bia oszewskiego, nale a oby zaw zi  jedynie do slawistów?

4 M. Bia oszewski: Teatr Osobny 1955—1963. Warszawa 1988, s. 7—8.
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Jak si  okazuje, nie do ko ca to s uszna obawa. Bia oszewski posiada  niezwyk y
dar porozumiewania si  z lud mi. W ko cu jego ywio  stanowi a ywa mowa,
a swoje utwory nie tyle pisa  i odczytywa , co wypowiada  i od piewywa . O tym, e
nieznaj cy j zyka polskiego obcokrajowiec móg  go zrozumie  nawet bez t umacza,
dowiadujemy si  cho by z relacji poety z by ej Jugos awii — Vujicy Rešina Tu icia5.

Tu i  przyjecha  do Polski w 1978 r. na Warszawsk  Jesie  Poezji i, zainteresowany
ju  wcze niej twórczo ci  Bia oszewskiego, zapragn  si  z nim spotka , co te  nast -
pi o 5 pa dziernika 1978 r. Tu i  uda  si  do domu Mirona w Oborach w towarzystwie
t umaczki Anny Bochman, jednak w miar  przebiegu rozmowy zauwa y , ku w asnemu
zdumieniu, e rozumie „wszystko, co Bia oszewski, bez t umacza, mówi”6. Nie czas
rozstrzyga , czy zadecydowa  tu wspólny s owia ski rodowód obu j zyków, czy w a-
ciwy Bia oszewskiemu sposób kszta towania wypowiedzi.
Co ciekawe, autor Obrotów rzeczy nie dba  szczególnie o rozg os. Mia  mu to nawet za

z e Artur Sandauer, okre laj c poet  „antytalentem karierowym”7. Nie potrafi  zrozumie ,
jak mo na by o odrzuci  propozycj  wyst pienia w paryskim Teatrze Narodów oraz e
jedynym, nawi zanym z zagranicznym wiatem literackim, kontaktem pozostawa o spo-
tkanie z Sartre’em i Simone de Beauvoir na pocz tku lat sze dziesi tych XX w., nie
licz c wcze niejszego, w towarzystwie Sandauera, pobytu w Pary u w 1959 r. Dla Bia o-
szewskiego, jak si  wydaje, znacznie wa niejsza od literackich spotka  czy pozyskiwania
informacji o odbiorze swych dzie , pozostawa a zwyczajno  codzienno ci w jej wielo-
kulturowych odmianach. St d obecne w jego twórczo ci wzmianki o spotkaniach z zagra-
nicznymi czytelnikami, m.in. w AAAmeryce, Szumach, zlepach, ci gach s  jedynie zdaw-
kowe. Za granic  to Bia oszewski zmienia  si  w odbiorc  — ch on  wszystkimi zmy-
s ami nowe otoczenie, pragn c pozna  now  przestrze  z jej bogactwem i ró norodno ci .

Nie znaczy to, e nie interesowa a go w asna twórczo  czy jej odbiór. Ale jednocze-
nie nie ledzi  na bie co nowo ukazuj cych si  przek adów swojej twórczo ci.

O jugos owia skim przek adzie Odczepi  si  dowiedzia  si  dopiero od Tu icia, cho
t umacz Petar Vuji i  by  jego serdecznym przyjacielem. Zreszt  do swoich t umaczy
Bia oszewski mia  zawsze ciep y i serdeczny stosunek. Gracja Kerényi w gierska t u-
maczka obecna jest w wi kszo ci jego prozatorskich tomików.

O D B I Ó R  P O R E D N I

Pora przej  teraz do odbioru po redniego, który rozumiem jako odbywaj cy si  za
po rednictwem ksi kowych wyda  dzie  Mirona Bia oszewskiego i to zarówno
w j zyku polskim, jak i t umaczonych.

5 Por. V.R. Tu i : Poeta Miron Bia oszewski. „Zdanie” 1986, nr 3, s. 11—13.
6 Tam e, s. 13.
7 A. Sandauer: Podzwonne Bia oszewskiemu. W: Miron. Wspomnienia o poecie. Oprac. H. Kirchner. War-

szawa 1996, s. 167.
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Najbardziej widoczn  oznak  zagranicznego zainteresowania twórczo ci
jakiego  autora s  oczywi cie przek ady. To, e cz  utworów Bia oszew-
skiego, nie atwych przecie  do t umaczenia, doczeka a si  przek adu, wiad-
czy  wi c mo e o dostrze eniu przez niepolskiego odbiorc  znaczenia lingwi-
stycznego twórcy. Tytu y antologii, w których je opublikowano, ukazuj  po-
dwójne miejsce Bia oszewskiego. Z jednej strony jawi si  on z perspektywy
synchronicznej jako reprezentant wspó czesnej literatury polskiej, b d
w szerszym uj ciu — wschodnioeuropejskiej. Przywo ajmy takie tytu y, jak
np.: New Writing of East Europe8, Contemporary East European Poetry: an
Antology9, Neue polnische Lyrik10, Poeti polacchi contemporanei11. Z drugiej
za , patrz c z perspektywy diachronicznej, wpisywany jest w kontekst litera-
tury polskiej od czasów redniowiecza po wspó czesno , wspó tworzy jej
ci g rozwojowy. Tu warto wspomnie  o takich antologiach, jak: Introduction
à la poésie polonaise avec un choix de poèmes polonais du Moyen âge à nos
jours12, Pet vekova poljske poezije: antologija13.

Najwcze niej opublikowana antologia zawieraj ca m.in. utwory Bia oszew-
skiego w niemieckim t umaczeniu Karla Dedeciusa14 ukaza a si  w Mona-
chium w 1959 r. Obok pojawi y si  wiersze innych poetów, takich jak: Julian
Tuwim, Konstanty Ildefons Ga czy ski, Stanis aw Grochowiak, Jerzy Hara-
symowicz, Zbigniew Herbert, Czes aw Mi osz, Tadeusz Ró ewicz czy Wis a-
wa Szymborska. Do lat sze dziesi tych XX w. musieli czeka  czytelnicy
anglo-, bu garsko-, francusko-, serbochorwacko-, s owe sko-, w giersko-
i w oskoj zyczni. Natomiast antologie z przek adami na j zyk hiszpa ski,
japo ski, rosyjski i rumu ski ukaza y si  dopiero w latach dziewi dziesi -
tych XX w. Najd u ej, bo a  do pocz tku nowego tysi clecia, na mo liwo
lektury poezji Bia oszewskiego we w asnym j zyku oczekiwali odbiorcy
ukrai scy (2000 r.) i bia oruscy (2003 r.).

Gdyby pokusi  si  o prób  statystyki, najwi cej antologii, które zawiera y mi dzy
innymi utworami tak e i te autorstwa Bia oszewskiego, czo ówk  zajmowaliby
Niemcy (12 antologii), nast pne miejsce nale a oby si  krajom angloj zycznym (8).
Na podium stan liby te ex aequo Francuzi (5) i W grzy (5).

8 G. Gömöri, Ch. Newman: New Writing of East Europe. Chicago 1968.
9 Conemporary East European Poetry: an Antology [expanded edition]. Ed. Emery George. New

York, Oxford 1993.
10 Neue polnische Lyrik. Ausgew. und übertr. von K. Dedecius, Darmstadt 1965.
11 Poeti polacchi contemporei. Trad C. Verdiani, Milano 1961.
12 C. Mi osz: Inroduction à la poésie avec un choix de poèmes polonais du Moyen âge à nos jours.

Trad. A. Posner. Paris 1964.
13 Pet vekova poljske poezije: antologija. M. Joki  [comp.], [ured. A. Rako evi , L. Novakovi ].

Priština 1991.
14 Lektion der Stille. Neue polnische Lyrik. Ausgew. und übertr. von K. Dedecius, München 1959.
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Oprócz wybranych wierszy zamieszczanych w antologiach prze o ony zosta  tak e
jeden z dramatów z Programu czwartego Teatru Osobnego pt. Imies ów. Przet uma-
czony na j zyk francuski przez Allana Kosko i wyre yserowany przez Jeana Claren-
ce’a Lamberta, w 1967 r. wystawiony zosta  pt. Le participle15 na Biennale w Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej w Pary u.

Z tomików poetyckich przek adu doczeka  si  jak na razie tylko debiutancki — Ob-
roty rzeczy16. Przet umaczony na j zyk angielski przez Andrzeja Busz  i Bogdana
Czaykowskiego, ukaza  si  w 1974 r. w Waszyngtonie pt. The Revolution of Things:
Selected Poems of Miron Bia oszewski17. Z tomów prozatorskich najwi cej zaintere-
sowania wzbudza Pami tnik z powstania warszawskiego18. Prze o ono go a  na
siedem j zyków: s owacki19, w gierski20, angielski21, czeski22, niemiecki23, francu-
ski24 i szwedzki25. W w gierskim t umaczeniu, ju  w trzy lata po oryginale opubliko-
wany zosta  tak e Zawa 26.

Fenomen popularno ci Pami tnika z powstania warszawskiego a  prosi si
o prób  odkrycia przyczyny, dla której to w a nie ten, a nie inny utwór, kojarzy
si  z nazwiskiem Bia oszewskiego. Wydaje si , e najwi ksz  rol  odegra a
w tym przypadku tematyka obejmuj ca okres II wojny wiatowej, a dok adniej
powstania warszawskiego. Czasem decyduj ce mog y okaza  si  preferencje
tematyczne danego t umacza, jak to by o w przypadku autorki angielskiego prze-
k adu — Madeline Levine, której zainteresowania skupiaj  si  wokó  twórców
powojennych reprezentuj cych tematyk  holokaustu i relacji polsko- ydowskich.
A mo e lingwistyczn  proz  po prostu atwiej prze o y ?

Natomiast nic nie wskazuje na to, eby fakt zaistnienia przek adu wi za  z wcze-
niejsz  wizyt  Bia oszewskiego w danym kraju. Nast powa a zazwyczaj sytuacja

15 M. Bia oszewski: Le participle. Trad. Allan Kosko. „Opus International”. Paris, avril 1968, nr 6, s. 15.
16 M. Bia oszewski: Obroty rzeczy. Warszawa 1956.
17 The Revolution of Things: Selected Poems of Miron Bia oszewski. Introd. and transl. from the

Polish by A. Busza i B. Czaykowski. Washington 1974.
18 M. Bia oszewski: Pami tnik z powstania warszawskiego. Warszawa 1970.
19 M. Bia oszewski: Pamätnik z Varšavského povstania. Prze . J. Gerbóc. Bratislava 1972.
20 M. Bia oszewski: Napraforgók ünnepe: Emlékezés a varsói felkelésrôl. Ford. G. Kerényi. Buda-

pest 1973.
21 M. Bia oszewski: A Memoir of the Warsaw Uprising. Ed. and transl. by M. Levine, Ann Ar-

bor 1977.
22 M. Bia oszewski: Památnik z Varšavského powstáni. Z pol. p el. a doslov naps. D. Lehárová.

Praha 1985.
23 M. Bia oszewski: Nur das was war: Erinnerungen aus dem warschauer Aufstand. Aus dem Poln.

von E. Kinsky. Frankfurt a. M. 1994.
24 M. Bia oszewski: Mémoire de l’insurection de Varsovie. Trad. E. Veaux. Paris 2002.
25 M. Bia oszewski: Dagbok från upproret i Warszawa. övers. [från pol.] C. Berg och J. Mizerski.

Stockholm 2003.
26 M. Bia oszewski: Infarktus [Visszaemlékezések]. Ford. G. Kerényi, utószó I. Kovács. Budapest 1980.
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odwrotna: to recepcja twórczo ci poprzedza a i mo e nawet w du ej mierze przyczy-
nia a si  do przyjazdu poety. I tak np. na W gry wybra  si  zaproszony przez swoj
w giersk  t umaczk  Gracj  Kerényi, za  podró  do Stanów Zjednoczonych w pa -
dzierniku 1982 r. poprzedzi o przyznanie mu nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzy-
kowskiego27.

Pojawia si  oczywi cie pytanie: jak utwory Bia oszewskiego oraz ich prze-
k ady rzeczywi cie funkcjonuj  w zagranicznym obiegu czytelniczym? Kwe-
renda przeprowadzona za po rednictwem katalogów on-line bibliotek na
wiecie, której wyniki obrazuje za czona do referatu tabelka, pozwoli a za-

uwa y  znaczn  przewag  polskich tytu ów nad t umaczeniami. Trzeba jed-
nak zaznaczy , e nie brano pod uwag  antologii, a jedynie dzie a samego
Bia oszewskiego.

Podsumowuj c, najwi cej tomików znajduje si  w zasobach bibliotek nie-
mieckich (35 tytu ów), francuskich (25), du skich (22), szwajcarskich (18)
i czeskich (16). W ród tytu ów dominuj  wydania polskie. Natomiast przewa-
g  wyda  t umaczonych nad polskimi odnale  mo na w bibliotekach:
szwedzkich, w gierskich, ameryka skich i kanadyjskich. Je eli chodzi
o opracowania twórczo ci Bia oszewskiego, to zagraniczne biblioteki dyspo-
nuj  prawie wy cznie opracowaniami polskoj zycznymi. Najwi kszy dost p
do opracowa  maj  czytelnicy z Wielkiej Brytanii (26 tytu ów), Stanów Zjed-
noczonych (10), Francji (8) i Szwajcarii (7). Jednak praktycznie ogranicza si
on do znaj cej j zyk polski Polonii b d  slawistów. Podobnie ma si  sprawa
z nieprzet umaczonymi jeszcze na obce j zyki dzie ami Bia oszewskiego.

I w ten sposób dochodzimy do zagadnienia wykraczaj cego mo e poza te-
mat niniejszego referatu, ale wa nego i — my l  — wartego zasygnalizowa-
nia, a mianowicie problemu przek adalno ci i nieprzek adalno ci literatury
polskiej, w tym szczególnie twórczo ci lingwistycznej. W jaki  sposób wyja-
nia ono bowiem, dlaczego dla wielu zagranicznych czytelników twórczo

Bia oszewskiego pozostaje, wobec braku przek adu, hermetyczna. Jak jednak
t umaczy  poezj  lingwistyczn ? Jak odda  w przek adzie neologizmy, zaba-
wy brzmieniem czy nieprzet umaczalne gry s owne? To, oczywi cie, zadanie
dla t umaczy, którego ocena wykracza poza moje kompetencje. Wydaje si
jednak, e najlepiej przygotowane na przyj cie twórczo ci autora Odczepi
si  oka  si  wszystkie te j zyki, w których odmiana mówiona odgrywa zna-
cz c  rol , jak np. w j zyku czeskim. I w ich wypadku nie b dzie mowy
o hermetyzmie.

27 Na rozdaniu nagród Fundacji im. A. Jurzykowskiego za rok 1981, które odby o si  5 lutego 1982
r. w Nowym Jorku, Bia oszewski nie móg  by  obecny. Por. F. Krancowa: Poeta w Nowym Jorku.
W: Miron…, s. 335.
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