
J I Í  F I A L A

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

CELEM NINIEJSZEGO TEKSTU JEST SKRÓTOWY PRZEGL D ROZWA A  NA TEMAT
polskiej poezji romantycznej w rodowisku czeskim, z wykorzystaniem najnowszych
publikacji dotycz cych tej problematyki, oraz omówienie zas ug poety Františka
Halasa w przek adach polskich poetów romantycznych na j zyk czeski.

Zaprezentujmy wi c w pierwszym rz dzie dwa tomy pod wspólnym tytu em Zápa-
doslovanské literatury v eském prost edí (Literatury zachodnios owia skie
w rodowisku czeskim), opracowane przez zespó  kilkorga autorów, a wydane dzi ki
staraniom Instytutu S owia skiego Czeskiej Akademii Nauk. W 2003 roku wyszed
pierwszy tom zatytu owany Západoslovanské literatury v eském prost edí do roku
1918 (Literatury zachodnios owia skie w rodowisku czeskim do roku 1918)1, a rok
pó niej tom drugi — (Západoslovanské literatury v eském prost edí ve 20. století
(Literatury zachodnios owia skie w rodowisku czeskim w XX wieku)2. Czesko-
-polskimi kulturalnymi, a przede wszystkim — literackimi zwi zkami w okresie od
lat siedemdziesi tych XVIII wieku do lat pi dziesi tych XIX wieku w pierwszym
z tomów zajmuje si  Marie Sobotková; okres od lat sze dziesi tych do moderny
opracowa  Ji í Be ka, a dzieje zako czone rokiem 1918 opisa a zmar a niedawno
Jasna Hloušková. Drugi, obszerniejszy tom jest tematycznie barwniejszy, a dzi ki
staraniom Ivo Pospíšila po wi cono w nim uwag  rozwa aniom na temat polskiej
i s owackiej teorii literackiej w rodowisku czeskim. Marie Sobotková zajmuje si
czesko-polskimi zwi zkami literackimi w latach 1914—1945, o polskiej poezji
w czeskich przek adach ksi kowych i prasowych w XX wieku pisze Renata Putzla-
cher-Buchtová, Libor Martinek z kolei charakteryzuje literatur  czeskiej cz ci l ska

1 J. Be ka, J. Hloušková, M. Sobotková, H. Ulbrechtová-Filipová, S. Wollman, A. Zelenková: Záp-
adoslovanské literatury v eském prost edí do roku 1918. Sborník studií. Praha 2003.

2 P. erný, P. Kaleta, L. Martinek, M. Pokorný, I. Pospíšil, R. Putzlacher-Buchtová, M. Sobotková,
H. Ulbrechtová-Filipová, A. Zelenková: Západoslovanské literatury v eském prost edí ve 20. století.

esko-západoslovanské pomezí. K recepci západoslovanských literatur a k tvorb  vybraných slovans-
kých menšin v eském literárním procesu ve 20. století. Praha 2004.
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Cieszy skiego po roku 1945, a Petr Kaleta zajmuje si  kaszubsk  problematyk
w czeskiej prasie od pocz tku do II wojny wiatowej. Druga publikacja, o której
nale a oby — w kontek cie nowych spojrze  na problematyk  przek adu polskiej
poezji romantycznej — wspomnie , to zbiór prac nestorki czeskich polonistów
Krystyny Kardini-Pelikánovej Uwiedzeni przez polsk  literatur z podtytu em
Czeska polonistyka literacka, wydany w Warszawie w 2003 roku3. Mo emy
skonstatowa , e czeski i polski czytelnik, zainteresowany czeskimi rozwa ania-
mi na temat romantyków polskich, otrzyma  w ci gu ostatnich trzech lat nowe,
bogate faktograficznie oraz bardzo przejrzyste opracowania niniejszej problema-
tyki, które w chwili obecnej mog  pomóc w powstaniu nowoczesnych prac ana-
litycznych, skoncentrowanych na czeskiej recepcji poszczególnych przedstawi-
cieli polskiego romantyzmu. Trzeba jednak doda , e zbiór prac Krystyny Kardy-
ni-Pelikánovej ju  podobne opracowanie zawiera (rozprawa Czescy t umacze
Norwida, czyli cztery zapisy konkretyzacji translatorskiej jednego wiersza4), a po owa
tomu, zatytu owana Z pól elizejskich czeskiej polonistyki literackiej, to dziesi
portretów czeskich polonistów, w tym t umaczy.

Nale a oby przypomnie  rzecz bezdyskusyjn : przek ad literacki to wy cznie
jedna z cz ci z o onego procesu recepcji kultury obcej przez kultur  rodzim ,
szczególnie w przypadku j zyków tak bliskich jak j zyk polski i czeski. Nie bra-
kowa o i prawdopodobnie w dalszym ci gu nie brakuje czeskich naukowców,
zdolnych odbiera  obce dzie a literackie w ich oryginalnym brzmieniu, ba —
orygina  stawiaj cych wci  na pierwszym miejscu. Jest to szczególnie oczywiste
w przypadku koegzystencji literatury czeskiej i s owackiej, aczkolwiek bariera
j zykowa po rozpadzie pa stwa czechos owackiego pog bia si , ewidentnie
bardziej ze strony czeskiej ni  s owackiej. W przypadku t umacze  polskiej poezji na
j zyk czeski mo emy zwróci  uwag  na dwie graniczne sytuacje. Po pierwsze, t u-
macz polskiej poezji na j zyk czeski by  lub jest równocze nie czeskim polonist
zwi zanym zawodowo z uniwersytetem lub instytucj  akademick  (jak np. Otakar
Bartoš czy Hana Jechová). Po drugie, t umacz polskiej poezji sam jest lub by  cze-
skim poet , a w celu zrozumienia polskiego tekstu poetyckiego korzysta z us ug po-
lonisty (jak to robili np. poeci František Halas i Vladimír Holan).

Z syntetycznych prac zawartych w dwóch tomach edycji Západoslovanské lite-
ratury v eském prost edí ve 20. století (Literatury zachodnios owia skie w ro-
dowisku czeskim w XX wieku) wynika przede wszystkim, e — jak dowodzi Ma-
rie Sobotková5 — czescy przedstawiciele okresu odrodzenia byli pozytywnie

3 K. Kardyni-Pelikánová: Uwiedzeni przez polsk  literatur . Czeska polonistyka literacka. Warsza-
wa 2003.

4 Tam e, s. 154—191.
5 Por. M. Sobotková: Polská ú ast v eském literárním vývoji (od 70. let 18. století do 50. let 19.

století. In: J. Be ka i in.: Západoslovanské literatury v eském prost edí do roku 1918…, s. 34—39.
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nastawieni do lektury ówczesnych polskich poetów w polskim oryginale oraz
usi owali — w duchu idei s owia skiej wzajemno ci kulturowej, zainicjowanej
przez pisz cego po czesku s owackiego poet  Jana Kollára — pozna  przynajm-
niej jeden s owia ski j zyk. Dzi ki temu pierwsze czeskie przek ady poezji Mic-
kiewicza i Krasi skiego z niewielkim opó nieniem pojawiaj  si  przede wszyst-
kim dzi ki zas ugom Václava Svatopluka Štulca i Františka Ladislava elakovskiego,
od po owy lat trzydziestych XIX wieku. Václav Svatopluk Štulc, polonofil-entuzjasta,
który zajmowa  wysokie stanowisko w hierarchii ko cielnej — probostwo kapitu y
wyszehradzkiej w Pradze, by  zachwycony przede wszystkim poezj  Adama Mic-
kiewicza, przet umaczy  np. Konrada Wallenroda, Gra yn , Dziady i Sonety krym-
skie. Przek ady poezji Juliusza S owackiego czeski czytelnik otrzyma  w latach sze -
dziesi tych, a t umaczenia twórczo ci poetyckiej Norwida dopiero wraz z nadej-
ciem czeskiej moderny w ko cu XIX wieku.
Dopiero lata osiemdziesi te XIX wieku przynosz  kompletny przek ad eposu

Adama Mickiewicza Pan Tadeusz pióra Eliški Krásnohorskiej, wydany w 1882
roku. Reprezentatywne spojrzenie na poziom dotychczasowych czeskich przek a-
dów polskiej poezji umo liwia antologia polskiej poezji F. Vymazala, która uka-
za a si  w 1878 roku w Brnie6. Z fragmentami przek adu Pana Tadeusza Mickie-
wicza Eliški Krásnohorskiej konkuruj  fragmenty tego eposu przet umaczone
przez przysz ego wybitnego czeskiego historyka Jaroslava Gollema7, t umacza
równie  poezji Zygmunta Krasi skiego; Gollem ponadto jako pierwszy zaj  si
systematycznie twórczo ci  Juliusza S owackiego (prze o y  m.in. Ojca zad u-
mionych). T umaczenia dzie  S owackiego podejmowali si  równocze nie poeci
lumirowskiej szko y poetyckiej Otakar Mokrý i František Kvapil, podczas gdy
poeta Jaroslav Borecký przek ada  w roku 1911 Sonety Mickiewicza. Polskich
romantyków t umaczy  w latach osiemdziesi tych równie  ksi dz František Do-
ucha, ceniony bibliograf czeskiej literatury.

Najwi ksze zas ugi we wprowadzaniu polskiej poezji romantycznej maj ,
oprócz wspomnianego ju  przek adu Pana Tadeusza pióra Eliški Krásnohorskej,
prace przywódców lumirowskiej szko y poetyckiej w latach dziewi dziesi tych
XIX wieku — Jaroslava Vrchlickiego, który doskonale przet umaczy Dziady
Mickiewicza (wydane w wersji ksi kowej pod tytu em Tryzna w 1895 roku)
oraz Josefa Václava Sládka, przek adaj cego na nowo, cho  z równie dobr  jako-
ci , dzie o Mickiewicza Konrad Wallenrod. Zainteresowanie translatorskie trójk

wielkich polskich romantyków w tym okresie jest wyj tkowo du e — pojawiaj
si  przede wszystkim t umaczone wierszem dramaty Juliusza S owackiego (Ota-
kar Mokrý, František Kvapil) i Zygmunta Krasi skiego (František Kvapil).

6 Polská a lužickosrbská poezie. Výbor z národního a um lého básnictva polského a lužickosrbské-
ho v eských p ekladech. Zprac. a úvod F. Vymazal. Brno 1878.

7 Tam e, s. 187—194.
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Potrzeba nowych czeskich przek adów polskiej poezji romantycznej pojawia si
ponownie wraz z przemianami czeskiego j zyka poetyckiego, spowodowanymi
wp ywem awangardy poetyckiej — poetyzmu i surrealizmu. W a nie w stron  poezji
Adama Mickiewicza i Juliusza S owackiego skierowa  si  w latach II wojny
wiatowej wybitny mi dzywojenny i powojenny poeta czeski František Halas;

przek ada , pos uguj c si  t umaczeniem interlinearnym stworzonym przez polo-
nist  Josefa Matouša, który sam t umaczy  przede wszystkim poezj  Juliusza
S owackiego8. Do warsztatu translatorskiego Halasa jeszcze powrócimy, teraz
jednak zaznaczmy, e po II wojnie wiatowej czeskie przek ady polskich poetów
by y rozszerzane g ównie dzi ki zbiorowym wydaniom dzie  Mickiewicza, publi-
kowanych w latach 1947—19579. Wzi li w nich udzia , obok Františka Halasa,
tak e: poeta Vladimír Holan, Václav Ren , Erich Sojka (który m.in. prze umaczy
na nowo Pana Tadeusza), wymieniona ju  o omuniecka polonistka Hana Jechová
(która równie  prze o y a Beniowskiego Juliusza S owackiego10), praski polonista
Otakar Bartoš oraz poetka i t umaczka Vlasta Dvo á ková. P odny poeta i t u-
macz polskiej poezji, przede wszystkim Norwida, Jan Pila , nie uczestniczy
w tym znacz cym czynie edytorskim i dopiero w 1987 roku opublikowa  swój
wybór z poezji S owackiego11. Poziom przek adów jest tak wysoki, e mimo
ponad pi dziesi cioletniego odst pu czasu nie s  i prawdopodobnie jeszcze
d ugo nie b d  potrzebne nowe przek ady polskich poetów romantycznych.

Przejd my teraz do specjalnej cz ci niniejszego referatu, czyli do spojrzenia
na warsztat translatorski Františka Halasa. Dzi ki brne skiemu pisarzowi, teore-
tykowi literatury i t umaczowi Ludvíkowi Kunderze (stryjowi Milana Kundery)
istnieje poka na i faktograficznie bogata monografia po wi cona yciu i twórczo-
ci tego awangardowego poety (ur. 3 pa dziernika 1901 roku). Zosta a ona wyda-

na przez Ludvíka Kunder  w 1999 roku pod tytu em František Halas. O život
a díle (1947—1999) (František Halas. O yciu i twórczo ci 1947—1999).12 Za-
uwa my tutaj, e pierwsze zainteresowanie przek adaniem „wielkiego Polaka”
u Halasa pojawi o si  w lutym 1942 roku; w 1943 roku w miejscu swego za-
mieszkania, w Kunštát  pod Brnem, rozpocz  z pomoc  Josefa Matouša inten-
sywny przek ad poezji Adama Mickiewicza. 10 lipca 1944 roku sugeruje Josefo-
wi Matoušowi, aby w przypadku jego przek adów „zasahoval bez milosti a byl
p ísn jší. Já opravdu netrvám na ni em. P eklad je práce v ná” („ingerowa  bez
zmi owania oraz by by  bardziej surowy. Ja naprawd  nie obstaj  przy niczym.

8 O J. Matoušu pisze K. Kardyni-Pelikánová: Uwiedzeni przez polsk  literatur …, s. 231—235.
9 Szczegó y dotycz ce wydania Spis  Mickiewicza prezentuje R. Putzlacher-Buchtová: Polská po-

ezie v knižních a asopiseckých p ekladech ve 20. století. In: P. erný i in.: Západoslovanské literatury
v eském prost edí ve 20. století…, s. 109—110.

10 J. S owacki: Beniowski. P el. H. Jechová. Praha 1967.
11 J. S owacki: Ja, Orfeus. P el. J. Pila . Praha 1987.
12 L. Kundera: František Halas. O život  a díle (1947—1999). Brno 1999.
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Przek ad to praca rzeczowa”). Dnia 18 wrze nia tego roku Halas pisze poecie
Josefowi Horze, e przek ad to „narkotikum. Myslím, že p eklad se dá d lat
každý týden jiný!” („narkotyk. My l , e przek ad mo na co tydzie  zrobi  in-
ny!”) Pod koniec listopada informuje Artuša erníka: „Nic jiného ned lám než
p ekládám (16 000 verš !)” („Nic innego nie robi , tylko t umacz  (16000 wier-
szy!)”)13. Starania zaowocowa y po wojnie — w po owie 1947 roku w czasie
pobytu w Polsce z delegacj  pisarzy František Halas otrzyma  za swe przek ady
Mickiewicza Order Polonia Restituta. Do swojej ony pisa , e w Polsce jest
„strašná drahota, a tak Honzíkovi p ivezu jen ten k íž s náramnou pentlí, co jsem
tady dostal” („okropna dro yzna, wi c Jasiowi przywioz  jedynie ten krzy
z ogromn  wst g , który tutaj dosta em”). Kolejnym wyró nieniem za przek ady
twórczo ci Mickiewicza by a m.in. nagroda polskiego PEN-Clubu, wr czona 30
czerwca 1949 roku. W maju 1949 roku Halas zacz  my le  o przek adzie Pana
Tadeusza Mickiewicza, przeszkodzi a mu w tym jednak mier  — 27 pa dzierni-
ka 1949 roku14.

Z dzie  Mickiewicza Halas prze o y Gra yn , Konrada Wallenroda, a nast p-
nie Dziady, w których — wed ug Otakara Bartoša — w odró nieniu od Vrchlic-
kiego wykorzysta  poetyk  czeskiej pie ni ludowej, tam, gdzie w oryginale zna-
laz  fragmenty wyra nie inspirowane polskim folklorem. Przyjrzyjmy si  bli ej
przyk adowi cytowanemu w pracy Ludvíka Kundery (tam bez polskiego orygi-
na u, który przytaczam poni ej)15, przy czym chcia bym zwróci  uwag  na
wdzi czny zdrabniaj cy neologizm autorstwa Halasa „manželí ek”:

MICKIEWICZ
Nie am twych r czek, niewiasto m oda;
Nie p acz, i oczek, i d oni szkoda.
[…]
Nie p acz, nie wzdychaj w pró nej a obie,
Nowy ma onek grucha ku tobie,

VRCHLICKÝ HALAS
Ty ženo mladá, zanech již lkaní, Nezalamuj ruce, nechej štkaní,
nepla , je škoda tvých o í i dlaní, d v e mladé, škoda o í, dlaní.
[…]
Nevzdychej, nepla  v žalu a mdlob , Nelkej marn , set i slzy s lí ek,
nový juž manžel cukruje tob , už ti vrká nový manželí ek,

Jesieni  1944 roku Halas rozpocz  prace nad przek adem dwóch dramatów li-
rycznych Juliusza S owackiego — Lilli Wenedy i Balladyny. Inscenizacj Balla-
dyny t umaczonej wierszem przez Halasa by  zainteresowany Teatr Narodowy

13 Tam e, s. 35—36.
14 Tam e, s. 41—46.
15 Tam e, s. 275.
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w Pradze, jednak premiera mia a miejsce dopiero w lutym 1949 roku w Ostrawie,
a nowe wystawienie Balladyny z licznymi skre leniami odby o si  w Brnie 27 kwiet-
nia 1997 roku.

W tym samym 1949 roku w czasopi mie „Slovanský p ehled” (rocz. 25, nr 1—2)
pojawi  si  przek ad s ynnego wiersza Mickiewicza Oda do m odo ci (Óda na
mladost) autorstwa Halasa. Ponownie przek ad zosta  wydany w 1955 roku w nr
11 czasopisma „Nový život” przez Vladimíra Justla, który tekst w kilku miej-
scach poprawi  i opatrzy  komentarzem. W spu ci nie Halasa znajduj cej si
w Dziale Literackim muzeum (Moravské zemské muzeum) w Brnie zachowa  si
r czny interlinearny przek ad Josefa Matouša, dwa r kopisy Halasa oraz jeden
maszynopis z licznymi skre leniami, które potwierdzaj  uparty bój o wyra enia
odpowiadaj ce orygina owi. Spójrzmy na dwa pierwsze wersy tego manifestu
romantyzmu, które w rodzimym kontek cie wesz y do tzw. „skrzydlatych s ów”,
w t umaczeniu wierszem autorstwa Halasa oraz w t umaczeniu Jaroslava Závady
(nawiasem mówi c, ten czeski polonista nie ma nic wspólnego z poet  Vilémem
Závadou, istnieje tylko podobie stwo nazwisk)16.

Oczywiste wydaje si  przede wszystkim to, e Josef Matouš, który wykona  dla
Františka Halasa interlinearne przekszta cenie wiersza wed ug trafnego rosyjskie-
go terminu „podstrocznik”, tytu  wiersza przet umaczy  jako Óda na mládí; Halas
rzeczownik „mládí” pocz tkowo zaakceptowa , jednak pó niej zmieni  na „mla-
dost”, które korespondowa o fonetycznie z orygina em. Matouš wprowadzi  rów-
nie  motto wiersza — wers Friedricha Schillera (który w czeskim t umaczeniu
brzmi „a všechny staré formy se hroutí”), w edycjach tego wiersza zwykle, cho
bezpodstawnie opuszczane:

MICKIEWICZ
Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy;
M odo ci! dodaj mi skrzyd a!

MATOUŠ
Tu bez srdce a bez ducha — jen kostry pouhé lidé!
mládí, dej mi svá k ídla,

HALAS
I
Bez srdcí ducha — kostry jsou (tu) živí!
kostlivci jsou živí:
hle, jsou kostry živí:
kostrouni jsou živí:
Mladosti! podej mi k ídla
(Mládí! Ra  mi k idla dáti)

16 A. Mickiewicz: Óda na mladost. P el. J. Závada. Olomouc 1955.
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II
Bez srdcí, ducha — umrlci jsou živí;
Mladosti! podej mi k ídla!
III
Bez srdcí, ducha — umrlci jsou živí!
Mladosti! podej mi k ídla!
IV
Bez srdcí, ducha — kostry jen jsou živí!
Mladosti! Podej mi k ídla!
V — publikované zn ní
Bez srdcí, ducha — kostry jen jsou živí.
Mladosti! Podej mi k ídla!

JAROSLAV ZÁVADA
Bez srdce, bez ducha, to  kostlivc  jsou p ízraky;
mladosti! dej mi svoje k ídla;

Z porównania orygina u i poszczególnych przek adowych wersji pierwszych
dwóch wersów Ody do m odo ci Mickiewicza jasno wynika, e g ówny problem
tkwi  w znalezieniu ekwiwalentu dla konstrukcji „szkieletów ludy”. Dos owny
przek ad rzeczownika „szkielet” na j zyk czeski brzmi „kostra”, jak podaje prze-
k ad Matouša, o ile nie si gniemy bezpo rednio po odpowiednik pochodzenia
aci skiego „skelet”. Halas wypróbowa  rzeczowniki „kostry”, „kostlivci” („ko-
ciotrupy” — jak Jaroslav Závada, który przy „kostlivc ” pozosta ), „kostrouni”

(ludowe zgrubienie), „umrlci” („zmarli”), by w ko cu powróci  do rzeczownika
„kostry”, dos ownie odpowiadaj cego orygina owi.

Mo emy wi c na zako czenie ponownie przypomnie  translatorskie credo Ha-
lasa z listu do poety Josefa Hory z 6 wrze nia 1944: „Já se zase zahrabal do p -
eklad  a to je narkotikum. Myslím, že p eklad se dá d lat každý týden jiný!”
(„Znów jestem zagrzebany w przek adach, to jest jak narkotyk. My l , e prze-
k ad mo na co tydzie  zrobi  inny!”17.

T umaczy a z czeskiego Magdalena Nobis

17 L. Kundera: František Halas…, s. 35.


