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C A S U S  P R Z E K A D Ó W

RECENZUJ C PRZEK AD DOLINY ISSY CZES AWA MI OSZA NA J ZYK LITEWSKI,
krytyk Ludvikas Jakimavi ius napisa :

Ze szczególnym zainteresowaniem i wra liwo ci  czytamy wszystko, co gdzie , przy-
najmniej w pó  s owa, o nas powiedziano, poczynaj c od Tacyta a  do dnia dzisiejszego.
Jakby przez lup  przygl damy si  temu, jak si  nas widzi, jak ocenia. Porównujemy te opinie
z naszym wyobra eniem siebie. Cz sto, czytaj c te teksty w taki sposób, nie potrafimy do-
trze  do ich sedna, a jedynie wyja niamy swoje kompleksy, chcemy, eby osoba postronna
widzia a nas takimi, jacy niby jeste my.1

Powy sze s owa mo na odnie  równie  do recepcji literatury polskiej na Litwie.
Nale y postawi  pytanie, czy i jak literatura polska jest obecna na Litwie

w ci gu ostatnich kilkunastu lat. Oznacza to zarówno zastanowienie si  nad funk-
cjonowaniem przek adów w spo ecze stwie, jak równie  nad ich omówieniami na
amach pism literackich. Istotniejsze wydaje si  zaobserwowanie „co”, a nie „ile”

wydawano, chocia  ta ilo  mo e by  pewnym wska nikiem zainteresowania
literatur  polsk .

Recepcja literatury polskiej na Litwie jest zjawiskiem z o onym. Nale y j  roz-
patrywa  na co najmniej dwóch p aszczyznach. Z jednej strony obejmuje
uwzgl dnienie ksi ek prze o onych na j zyk litewski w ci gu ostatnich kilkuna-
stu lat. Z drugiej wa n  kwesti  jest obecno  autorów polskich na amach litew-
skich pism kulturalnych i literackich.

Czy literatura polska jest na Litwie znana i lubiana? Negatywna odpowied  na
to pytanie oznacza istnienie pozosta o ci po czasach sowieckich2. Twierdz ca za
nakazywa aby zas ug  przypisa  t umaczom i wydawnictwom, w mniejszym
stopniu instytucjom kulturalnym.

1 L. Jakimavi ius: Laim  yra lyt jimas. „Metai” 1993, nr 2, s. 141.
2 „Lietuvos aidas” 1997, nr 57 (25.03).
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Ju  na prze omie XIX i XX wieku odbiorc  litewskiego interesowa y przede
wszystkim te zjawiska literatury polskiej, które w jakiej  mierze by y zwi zane
z Litw , opiewa y jej przesz o , przyrod , budzi y uczucia patriotyczne.
W utworach takich autorów, jak Adam Mickiewicz, Juliusz S owacki, Józef Igna-
cy Kraszewski, W adys aw Syrokomla, Wincenty Pol, Henryk Sienkiewicz, Ma-
ria Rodziewiczówna odnajdywano wyraz litewskich d e  narodowych3. Pytanie,
które brzmi nast puj co: „Jak w historii kultury odnale  miejsce dla tej lub innej
osobowo ci, co ona znaczy dla Litwy”4, a które odnosi si  m.in. do pisarzy, jest
przecie  pytaniem o w asn  to samo . Aleksandras Štromas pisze:

Pewnie w samej osobowo ci Litwina egzystuj  dwie tendencje. Szczyci si  on chlubn
przesz o ci  narodu, czynami ksi t i jednocze nie czuje si  ma y, zmuszony do udowad-
niania innym narodom swojego prawa do osobnej egzystencji. Równie  obecnie ta kwestia
jest otwarta dla Litwina: czy nadal pozostawa  zamkni tym, czy te  nie ba  si  wpu ci
wiata do swego narodu. Chce si  by  w wiecie, ale te  przera a zagubienie si  w nim.5

Czy podobnie wygl da na Litwie recepcja literatury polskiej, a wi c te  prze-
k adów, po roku 1990, czyli od momentu odzyskania przez pa stwo niepodleg o-
ci, kiedy na powrót aktualne sta y si  pytania o narodow  to samo ? Na to

pytanie nale y odpowiedzie  twierdz co! We wspó czesnej recepcji literatury
polskiej równie  daje si  zaobserwowa  charakterystyczne zjawisko okre lane
jako poszukiwanie pewnych warto ci narodowych, które dotyczy pisarzy pol-
skich pochodz cych z Litwy. I to wydaje si  naturalne6. Utwory wymienionych
wy ej autorów, w których twórczo ci Litwa jest stale obecna, zacz to wydawa
po raz kolejny tak e w latach dziewi dziesi tych XX wieku. Do tego dosz y
takie nazwiska jak Czes aw Mi osz czy Tadeusz Konwicki. By a to kontynuacja
wcze niejszych tendencji przek adowych. W niepodleg ej ju  Litwie nie nast pi y
wi c zmiany, które oznacza yby prze om w dokonywaniu przek adów literatury
polskiej na j zyk litewski.

Z drugiej strony nie prze o ono na j zyk litewski powie ci Józefa Mackiewi-
cza, Sergiusza Piaseckiego, Zbigniewa akiewicza itd. Wida  wi c, e wybór
tekstów do przek adu jest bardzo swoisty. T umaczone s  przede wszystkim te
utwory, które mog  wzbogaci  odbiorc  o pewne okre lone warto ci.

Podobnie jak Adam Mickiewicz, który zosta  wci gni ty w przestrze  litew-
skiej mitologii narodowej i przypisano mu w kulturze jedn  z funkcji mitotwór-
czych, tak ostatnio, jak si  wydaje, wa n  funkcj  kulturotwórcz  pe ni  Czes aw

3 Por. A. Kal da: W poszukiwaniu warto ci. Literatura polska na Litwie i literatura litewska w Pol-
sce. W: III Sesja t umaczy i wydawców literatury krajów nadba tyckich, 17—19 listopada 1994.
Abstrakt. [B.m. i r.w.], s. 7.

4 Zob. A. Tereskinas: Keliaujantis Vilniaus vieversys. „Pergal ” 1990, nr 3, s. 175.
5 A. Štromas: Tautiškumas ir universalumas. „Literat ra ir menas” 1991, nr 24 (15.06).
6 Por. A. Kal da: W poszukiwaniu warto ci…, s. 7.
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Mi osz. W studiach nad Mickiewiczem g ównym kierunkiem bada  by a analiza
zagadnienia: Mickiewicz a Litwa. Wydaje si , e ten sam proces odbywa si
ostatnio, je eli chodzi o dorobek Mi osza. Przek adu na j zyk litewski doczeka y
si  takie utwory, jak Szukanie ojczyzny, Rodzinna Europa; natomiast litewski
przek ad tomiku TO by  prywatn  inicjatyw  t umacza.

Twórczo ci Czes awa Mi osza na Litwie przypisuje si  funkcj  szczególn .
„Czy Mi osz przybli y Wielkie Ksi stwo Litewskie Litwie?”7 — pyta jeden
z recenzentów. Poeta Kornelijus Platelis twierdzi, i  Mi osz z jego postrzeganiem
Litwy jest gdzie  po rodku mi dzy Mickiewiczem a wspó czesnymi Litwinami8.

Czes aw Mi osz jest te  autorytetem, je eli chodzi o prezentacj  literatury pol-
skiej na amach litewskich pism literackich i kulturalnych. Fragmenty jego Histo-
rii literatury polskiej niejednokrotnie s u y y do prezentacji poszczególnych
pisarzy polskich. Rodzi si  wi c kolejne pytanie, czy nie jest to swego rodzaju
rezygnacja z w asnego spojrzenia, w asnej oceny literatury kraju s siedniego?

W okresie przemian politycznych, kiedy celem jest zachowanie w asnej tradycji
narodowej, pisarze staj  si  uosobieniem pewnych idei i warto ci. Aby mit kultu-
rowy by ywy, powinien by  ci gle od nowa „opowiadany” w okre lonych mo-
mentach (na przyk ad z okazji jubileuszy). St d wynika te  niekiedy „okoliczno-
ciowe” zainteresowanie na Litwie literatur  polsk . W 1998 r. Adam Mickie-

wicz, mimo swojej ci g ej obecno ci, powróci  przy okazji dwusetnej rocznicy
urodzin w postaci wielu ksi ek, najcz ciej jednak kolejnych wyda  poszcze-
gólnych utworów. Nie podj to prób dokonania nowych przek adów na j zyk
litewski. Rok pó niej obchodzono jubileusz Juliusza S owackiego. Ten poeta
móg by by  na Litwie tak samo popularny jak Mickiewicz, a jednak nie zosta
„zlitewszczony”. W ci gu ostatnich kilkunastu lat nie ukaza  si aden przek ad
dzie  S owackiego na j zyk litewski. By  mo e przyczyn  tego jest pewna nie-
przek adalno  jego utworów i trudno ci w odbiorze. A by  mo e  — jak zazna-
cza poeta Kornelijus Platelis — sta o si  tak dlatego, e zabrak o w jego utworach
tego jak e wymownego powiedzenia o Litwie „ty jeste  jak zdrowie”. Przyznanie
w 1996 roku literackiej Nagrody Nobla Wis awie Szymborskiej zaowocowa o
pocz tkowo jedynie kilkoma artyku ami w prasie. Wybór wierszy ukaza  si  dwa
lata pó niej. Wcze niej, w 1993 r. z okazji wizyty Papie a na Litwie, prze o ono
Przed sklepem jubilera.

Mo na wi c zaryzykowa  ogólne stwierdzenie, e literatura polska interesuje
litewskiego czytelnika przede wszystkim o tyle, o ile porusza bliskie mu proble-
my. Staje si  zwierciad em, w którym przegl da si  Litwa, naród litewski. Cza-
sami ten swoisty dialog zabarwiony jest nut  polemiczn . W literaturze polskiej
szuka si  punktów styczno ci z w asn  kultur , z w asnymi problemami. W wie-

7 „7 meno dienos” 1997, nr 4 (24.01).
8 Tam e.
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tle powy szego stwierdzenia zrozumia e staje si  wydanie po litewsku takich
utworów jak Ch opi W adys awa Reymonta (3 wydania), Kamie  na kamieniu
Wies awa My liwskiego czy Noce i dnie Marii D browskiej. W tek wiejski jest
niezwykle istotny dla kultury litewskiej o g bokich tradycjach ch opskich. Do
czasów sowieckich wie  by a podstawowym ród em litewskiego j zyka literac-
kiego. Jednak wskutek zmian dokonuj cych si  w strukturze spo ecze stwa, kie-
dy z wiejskiego zacz o si  ono przeobra a  w miejskie, zubo a y równie ród a
j zyka litewskiego. Pojawi a si  potrzeba ich uzupe nienia.

Proces historycznoliteracki j zyka przyjmuj cego zmusza do poszukiwania
w literaturach obcych brakuj cych w nim ogniw. Zjawisko to dotyczy przede
wszystkim tzw. ma ych literatur w kr gu europejskim9. Spo ecze stwa Polski
i Litwy dzi ki wspólnej historii sta y si  spo ecze stwami bliskokulturowymi, co
nie musi si czy  z pokrewie stwem j zyków. Wydawa oby si , e ta blisko
kulturowa powinna decydowa  o wi kszym zainteresowaniu na Litwie literatur
polsk  ni  jak kolwiek inn , gdy  to ona w a nie stanowi cz sty kontekst dla
kultury i literatury litewskiej. Jest to jednak, jak wida , zainteresowanie swoiste.
Stosunek do literatury polskiej jest wiadomie wybiórczy. Recenzent przek adów
Mickiewicza w roku 1999 pisa , i  po to, by stworzy  pe niejszy obraz twórczo ci
poetyckiej Wieszcza, nale a oby przet umaczy  wi cej jego utworów, nieko-
niecznie po wi conych tematyce litewskiej10.

Tym charakterystycznym podej ciem do literatury polskiej mo na te  t uma-
czy  fakt, i  jej obecno  na pó kach ksi garskich na Litwie w ci gu ostatnich
kilkunastu lat nie pora a ani bogactwem, ani konsekwencj  polityki przek ado-
wej. Czy decyduj  o tym jedynie wydawcy? Ukazuj ce si  ksi ki nie reprezen-
tuj  kultury polskiej, maj  za zadanie, jak ju  zosta o powiedziane, wype nienie
pewnych luk w kulturze rodzimej. Jednak jak wyt umaczy  zwi kszone zaintere-
sowanie na Litwie w ci gu ostatnich kilkunastu lat Witoldem Gombrowiczem
i Stanis awem Lemem? Dlaczego dopiero niedawno ukaza  si  litewski przek ad
Sklepów cynamonowych Brunona Schulza?

Brak jednoznacznej odpowiedzi na powy sze pytania sk ania jedynie do zary-
sowania pewnych do  wyra nych tendencji dotycz cych recepcji literatury pol-
skiej na Litwie. Wi kszo  przek adów stanowi literatura popularna, z powie-
ciami Joanny Chmielewskiej, Heleny Mniszek i Tadeusza Do gi-Mostowicza

na czele. Du e zainteresowanie wywo uj  omówione wy ej t umaczenia tekstów
po wi conych tematyce litewskiej oraz niektóre najnowsze zjawiska w literaturze
polskiej. Tendencj  ostatnich lat jest t umaczenie tekstów, które odnios y sukces
na polskim rynku wydawniczym. St d wydanie po litewsku powie ci Jerzego

9 Zob. B. Tokarz: T umacz w centrum idei awangardowo ci. W: Klasyczno  i awangardowo
w przek adzie. Red. P. Fast. Katowice 1995, s. 43—49.

10 A. Ažubalyt : Bals  iš Lietuvos ten klaus si Adomas… „Metai” 1999, nr 10, s. 151.



TERESA DALECKA: Recepcja literatury polskiej na Litwie…     79

Pilcha Inne rozkosze i Pod mocnym anio em, Olgi Tokarczuk Prawiek i inne czasy,
Andrzeja Zaniewskiego Szczur, Andrzeja Sapkowskiego Miecz przeznaczenia;
w przygotowaniu jest Madame Antoniego Libery oraz Gnój Wojciecha Kuczoka.
Utwory te plasuj  si  wysoko w literaturze polskiej i ich wydanie w j zyku litew-
skim by o podyktowane wzgl dami czysto komercyjnymi. Kontekstem dla lite-
ratury sta a si  sytuacja rynkowa.

Tu  po roku 1990 na litewskim rynku wydawniczym najwi ksz  popularno ci
cieszy y si  ksi ki, które by y tematycznie zwi zane z niepodleg o ci  oraz
wcze niej obj te zakazem druku. Na moment odzyskania niepodleg o ci datuje
si  te  zwi kszone zainteresowanie literatur  o tematyce historycznej. W tym
miejscu nale y zaznaczy  ilo ciow  przewag  powie ci o tematyce historycznej
w ród przek adów z j zyka polskiego — i to zarówno dotycz cych okresu wspól-
nej historii polsko-litewskiej, jak te  innych okresów. W ród prezentowanych po
litewsku autorów polskich znalaz y si  tak ró ne nazwiska, jak Halina Auderska,
Leo Belmont, Józef Ignacy Kraszewski, Zofia Kossak, Teodor Jeske-Choi ski,
Antoni Marczy ski, Adam Czekalski.

O recepcji przek adów mo na wnioskowa  jedynie na podstawie istniej cych
interpretacji krytycznych. Odbiór przez masowego czytelnika pozostaje niejako
poza nawiasem, mimo i  mo na si  go domy la  chocia by z wielko ci nak adów
niektórych ksi ek. Tak na przyk ad powie ci Do gi-Mostowicza ukaza y si
w nak adzie 100 000 egzemplarzy. W dodatku by y to kolejne wydania ksi ek
tego autora, t umaczonych na j zyk litewski w latach sze dziesi tych.

Rola krytyki w zwracaniu uwagi czytelnika na literatur  przek adow  jest na
Litwie nieznaczna. Nie docenia si  wagi recenzji ksi ek w pismach literackich
czy gazetach codziennych. Pisma literackie i kulturalne, rezygnuj c z refleksji
krytycznoliterackiej, cz sto zamieszczaj  fragmenty przek adów poszczególnych
utworów. Prezentacja autorów polskich jest na ich amach do  szeroka; wi kszo
stanowi  oczywi cie poeci, eby wspomnie  chocia by tak ró ne nazwiska, jak:
Andrzej Bursa, Urszula Kozio , Artur Mi dzyrzecki, Jan Polkowski, Piotr Sommer,
Marcin wietlicki. W ostatnich kilkunastu latach na amach pism opublikowano te
fragmenty utworów Paw a Huellego, Jaros awa Iwaszkiewicza, Stanis awa Ignace-
go Witkiewicza, Tadeusza Borowskiego, Jerzego Andrzejewskiego, Marka H aski,
Gustawa Herlinga-Grudzi skiego. Jednak te publikacje nie prowadzi y zazwyczaj
do przek adu ca ych utworów. Przek ady te pe ni  niekiedy znamienn  funkcj : s
pewnymi refleksjami dotycz cymi najprzeró niejszych problemów wspó czesno ci.
Stanowi  niejako g osy w dyskusji. Ich rola jest s u ebna, u ytkowa.

Czy brak w przek adach literatury polskiej na j zyk litewski komentarzy od
t umaczy wiadczy by przede wszystkim o tym, i  nie stwarza problemów trans-
latorskich tekst ukazuj cy specyfik  kulturow  blisk  t umaczowi i czytelnikowi?
Czy te  na Litwie po prostu brakuje g bszej refleksji dotycz cej teorii czy prak-
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tyki t umaczenia? W adnym z wydanych w omawianym okresie przek adów
t umacz nie wyja ni  przyczyn swoich decyzji w wypowiedziach obudowuj cych
tekst. Niekiedy natomiast odgrywa  rol  krytyka literackiego, prezentuj cego
utwór oraz autora. Przypisano mu funkcj  do  nietradycyjn , nietypow . Jednak
jest to istotne, gdy  obecno  przedmowy czy pos owia daje mo liwo  rozumie-
nia literatury jako procesu, przyzwyczaja do wiadomego czytania w kontek cie
historycznym.

Nale y mówi  jednak o prze omie jako ciowym, je eli chodzi o przek ady po-
ezji polskiej na j zyk litewski. Tomiki poezji Mickiewicza, Mi osza, Szymbor-
skiej, Herberta, Ró ewicza prezentuj  bardzo wysoki poziom artystyczny. Auto-
rami przek adów s  najwybitniejsi poeci litewscy.

Mimo to, jak si  wydaje, status t umacza literatury polskiej na Litwie (i nie tyl-
ko polskiej) jest bardzo niski. Kto t umaczy? T umaczami prozy w wi kszo ci nie
s  zawodowi t umacze, niekiedy s  to osoby zupe nie przypadkowe. T umacz jest
jedynie wyrobnikiem w procesie przybli ania literatury obcej odbiorcy. Wybór
tekstów za  dowodzi, e zosta y wybrane przez wydawc .

Czy obraz literatury polskiej, jaki prezentowany jest litewskiemu czytelnikowi,
nie jest troch  zniekszta cony i zubo ony oraz czy nie ma wyra nego nachylenia
ideologicznego? Ju  w 1990 roku mówi o si , e w procesie wzajemnego pozna-
wania si  spo eczno ci istotna rola przypada pisarzom, dziennikarzom oraz arty-
stom, a wi c te  t umaczom. Mimo e na pocz tku lat dziewi dziesi tych temat
stosunków polsko-litewskich sta  si  jednym z najwa niejszych nie tylko na
p aszczy nie politycznej, nie znalaz o to odzwierciedlenia w oczekiwanym o y-
wieniu kontaktów kulturalnych.

Jako inn  mo liw  odpowied  na powy sze pytanie mo na przytoczy  wypo-
wied , która ukaza a si  po wystawieniu w litewskim Teatrze Dramatycznym
Emigrantów S awomira Mro ka w roku 1990:

mia bym nawet twierdzi  — pisze autor recenzji — e obecnie w naszym wyzwalaj cym
si  obozie jest o wiele wi cej przes anek psychologicznych do zaistnienia konfliktów, ani eli
przed wojn . Wi ksz  lub mniejsz  niech  w stosunku do „obcego” maj  w sobie wszystkie
narody, które terminowa y w monolitycznej szkole bolszewizmu.11

Litewski rynek wydawniczy jest bardzo ma y. Czy nale y wi c przyzna  s usz-
no  tym, którzy twierdz , e z literatury polskiej przek ada si  mimo wszystko
znacznie wi cej tekstów ni  z innych literatur? I jeszcze jedna kwestia — czy
inteligencja litewska potrzebuje przek adów literatury polskiej, podczas gdy wy-
daje si , e mo e j  czyta  w oryginale?

Jak wi c oceni  dorobek przek adowy ostatnich kilkudziesi ciu lat? Rzetelna
ocena wymaga uwzgl dnienia ró nych kryteriów. Najwa niejsze wydaje si  za-

11 Zob. „Literat ra ir menas” 1990, nr 10 (10.03).
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stanowienie nad wag  t umacze  dla ich odbiorców. Czy w przek adach literatury
polskiej zawarty jest jej potencjalny czytelnik? Tu widzia abym dwa rodzaje
przewidywanego czytelnika. Jeden — to odbiorca masowy, drugi — odbiorca
literatury wysokiej.

Podsumowuj c to, co ju  zosta o powiedziane, nale y powtórzy , e autorzy
przek adów literatury polskiej na j zyk litewski raczej nie reprezentuj  interesów
kultury polskiej, tylko litewskiej. Wynika to z faktu, e jednym z g ównych celów
jest d enie mo e nie do wype nienia luk kulturowych, ale do wzbogacenia pew-
nych kr gów tematycznych we w asnej literaturze.

Wydawcom przy wieca idea ukazania w j zyku ojczystym tego, co w kulturze
obcej uwa aj  dla siebie za najciekawsze12. Wybiera si  teksty do przek adu nie
dlatego, e s  reprezentatywne dla kultury, z której si  wywodz , lecz dlatego, e
ich przek ad mo e wej  w twórczy dialog z literatur  rodzim , proponuj c jej
nowe wzorce, nowe j zyki, nowe kryteria13.

12 Por. J. Jarniewicz: T umacz jako twórca kanonu. W: Przek ad, j zyk, kultura. Red. R. Lewicki.
Lublin 2002, s. 35.

13 Tam e, s. 37.


