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PREHISTORIA WZAJEMNYCH KONTAKTÓW LITERATURY POLSKIEJ Z J ZYKIEM
i kultur  s owack  si ga pierwszej po owy XIX wieku i okresu odrodzenia naro-
dowego na S owacji. Terytorium to — podobnie jak polskie ziemie zaboru au-
striackiego — do 1918 roku (tj. do zako czenia I wojny wiatowej) by o cz ci
Austro-W gier. Budzicielami w asnej wiadomo ci narodowej i j zykowej stali
si  na S owacji szturowcy, których przywódc  by  Lud Štur (1815—1856). Walcz c
z bardzo brutaln  madziaryzacj  swego kraju i narodu, szturowcy odwo ywali si
do ideologii s owianofilskiej, w której ramach du  popularno  na S owacji zdo-
by y utwory polskich romantyków, zw aszcza ballady Adama Mickiewicza, oraz
ludoznawcza dzia alno  Zoriana Chodakowskiego, odwo uj ce si  do folkloru
i skarbnicy kultury ludowej. Ten nurt w kulturze by  zawsze ywy w ród
w niewielkim stopniu zurbanizowanego spo ecze stwa na ziemiach s owackich.

Od po owy XIX wieku historia notuje kontakty S owaków z wszechnic  jagiello -
sk . Kraków nale a  obok miast niemieckich i Budapesztu do g ównych o rodków
zagranicznych studiów wielu pokole  S owaków, równie  w XX wieku.

Po 1918 roku, po utworzeniu Czechos owacji jako nowego pa stwa i po otwar-
ciu Uniwersytetu im. Jana Amosa Kome skiego w Bratys awie, powsta y instytu-
cjonalne warunki do rozwoju wiedzy o literaturze polskiej oraz wymiany literac-
kiej i naukowej w tej dziedzinie.

Jednym z pionierów polonistyki na S owacji by  doktor Uniwersytetu Jagiel-
lo skiego W adys aw Bobek, lektor j zyka polskiego na uniwersytecie w Braty-
s awie. Jest on autorem wydanej w 1931 roku ksi ki Mickiewicz w literaturze
s owackiej. Jeszcze przed II wojn wiatow  Bobek zdo a  wykszta ci  wielu
s owackich polonistów, badaczy literatury polskiej i t umaczy, aktywnie dzia aj -
cych w okresie powojennym, m.in. takich jak Maria Babiaková-Bajová, Josef
Banský, doc. Jan Sedlak, Miroslava Vlachorská.

Niew tpliw  historyczn  ciekawostk , ale i faktem kulturowym o niema ym
znaczeniu dla ci g o ci i atrakcyjno ci oddzia ywania polskiej kultury i literatury
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na S owacji, by o utrzymanie w okresie wojny (mimo e utworzonemu pa stwu s o-
wackiemu narzucono sojusz z hitlerowskimi Niemcami) na uniwersytecie w Braty-
s awie wyk adów na temat literatury polskiej. Jak podaj ród a tej uczelni, by a
to zas uga ówczesnego dziekana Wydzia u Filologicznego prof. Jana Stanislava,
uprzednio studenta Uniwersytetu Jagiello skiego i s uchacza profesorów Tade-
usza Lehra-Sp awi skiego, Jana Rozwadowskiego i Kazimierza Nitscha.

Po ja owym dla rozwoju kultury okresie stalinizmu, od 1956 roku, zw aszcza
w latach sze dziesi tych, studia polonistyczne, a wkrótce potem i obecno
t umacze  oraz recepcja polskiej literatury na S owacji, uleg y znacznemu zdy-
namizowaniu. Nast pi o to po przybyciu na Uniwersytet Kome skiego Haliny
Janaszek-Ivani kovej. Studenci tamtejszej polonistyki zostali wci gni ci do
dzia alno ci przek adowej, organizowano w miejscowym O rodku (dzi : Instytu-
cie) Kultury Polskiej wieczory poezji Cypriana Kamila Norwida, W adys awa
Broniewskiego, Krzysztofa Kamila Baczy skiego. Jako pok osie tych inicjatyw
ukaza y si  w Bratys awie ksi kowe edycje tych poetów. Sama Halina Ivani ková
zosta a autork  kompetentnych komentarzy do s owackich przek adów Marii
D browskiej, Marii Kuncewiczowej, Stanis awa Dygata, Kazimierza Brandysa,
S awomira Mro ka, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Marii Konopnickiej, Bole-
s awa Prusa, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza i Stefana eromskiego.

Wychowankowie Ivani kovej, s owaccy poloni ci (np. Jozef Hviš , aktywny od lat
sze dziesi tych do dzi ), ale i inni literaturoznawcy (np. absolwent Uniwersytetu
Karola w Pradze, Pavol Winczer) w ramach rozpowszechnionych tam bada  kompa-
ratystycznych opublikowali szereg warto ciowych rozpraw, w których porównywali
polskie i s owackie gatunki romantyczne (J. Hviš ) oraz polskie i s owackie poetyki
awangardowe. Przyk adowo, esej zamieszczony jako pos owie wyboru poezji Norwi-
da P. Winczer zatytu owa Cyprian Norwid — poeta pogranicza epok i kultur. Chcia-
oby si  powiedzie : Polak lepiej by tego nie uj . Podobnie celna by a formu a

P. Winczera charakteryzuj ca twórczo  Andrzeja Ku niewicza: Próba Andrzeja
Ku niewicza po czenia nowoczesno ci z atrakcyjno ci  — to tytu  pos owia do
przek adu Stanu niewa ko ci pióra M. Machowskiej (Wydawnictwo Matran 1980).

W okresie tzw. realnego socjalizmu przek ady z literatury polskiej na j zyk
s owacki (dotyczy to zreszt  równie  sytuacji w innych krajach Uk adu Warszaw-
skiego), ich wybór i kolporta  zawsze mia y znamiona konkretnego czasu histo-
rycznego oraz kontekstu politycznego. Jednak by y równie  wyrazem wkraczania
do s owackiego ycia literackiego kolejnych generacji polskich pisarzy oraz t u-
maczy ich utworów, w sumie wzbogacaj cych i modernizuj cych lokaln  tradycj
literack . W odleglejszej przesz o ci w zakresie recepcji literatury polskiej na
S owacji nie by a ona zbyt bogata.

W okresie dwudziestolecia mi dzywojennego trudno mówi  o szerszej obecno-
ci literatury polskiej na ziemi s owackiej. Nie sprzyja y temu mi dzynarodowe
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napi cia polityczne, wzajemne pretensje o Zaolzie i wkroczenie tam wojsk pol-
skich. Nawet czeska i s owacka lewica nie by y zbyt zorientowane na literatur
polsk . Poezja awangardowa nie przenika a do j zyka s owackiego poprzez
wp yw np. Awangardy Krakowskiej, lecz jako tzw. s owacki nadrealizm bezpo-
rednio z Francji.
Po II wojnie wiatowej, w ramach nowego ustroju politycznego, powsta y, do

paradoksalnie, obiektywnie lepsze warunki dla obecno ci literatury polskiej.
Wskutek zmian w polityce kulturalnej, jej centralizacji i ideologizacji preferowano
wydawanie t umacze  utworów nienastawionych komercyjnie. Upolitycznienie
oficjalnej oferty wydawniczej polega o na absencji w niej pisarzy emigracyjnych
b d  te  podlegaj cych ideologicznej cenzurze. Koniunktur  prze ywa  w owym
okresie, a tak e d ugo pó niej temat wojenny, ale ograniczony do tematyki anty-
faszystowskiej, okupacyjnej, obozowej, eksterminacyjnej oraz lewicowy ruch
oporu. Lansowanie tego repertuaru przez pa stwo przebiega o podobnie we wszyst-
kich krajach satelickich wobec ZSSR. W S owacji odegra o ono szczególn  rol :
przeorientowaniu uleg a spo eczna wiadomo  istnienia tzw. slovenskeho štatu.

Na terenie tu powojennej S owacji wydawano rocznie 1 2 tytu y ksi kowe
polskiej poezji. Nie by o to ma o w porównaniu z niedawn , przedwojenn  prze-
sz o ci  oraz ze wzgl du na ogólnie ma e mo liwo ci oficyn wydawniczych nie-
wielkiego przecie  kraju. Reprezentatywna dla tego czasu jest antologia Polskie
wiersze (1949), opracowana przez Pavla Buri aka, zawieraj ca liryki wojenne,
dotycz ce okupacyjnego cierpienia i ogólnych idei humanizmu. W tym wyborze
nie znalaz y si  jeszcze wiersze Tadeusza Ró ewicza. Ale ju  w latach nast p-
nych zaznaczy  si  wielki wp yw poetyki autora Kartoteki.

Wej cie do poezji s owackiej po 1956 roku (analogicznie jak w Polsce tzw. po-
kolenia „Wspó czesno ci”) kolejnej generacji pisarzy wnios o do niej nowe tre ci
oraz wymusi o inne formy wyrazu. Upowszechnienie ich odby o si  tak e pod zna-
kiem recepcji nowoczesnych polskich poetów. Wp yw liryki Ró ewicza najsilniej
zaznaczy  si  w twórczo ci takich poetów, jak Miroslav Valek i Mikulaš Kova .

Przek ady z literackiej polszczyzny na j zyk s owacki trzeba widzie  jako ele-
ment kszta towania przez poetów-t umaczy w asnych warsztatów poetyckich.
Dok adniejsza analiza tre ci i formy tych przek adów, widziana w pewnym pro-
cesie czasowo-ewolucyjnym, z o y aby si  na monografie j zyka poetyckiego
poszczególnych autorów. Przy okazji uwidacznia si  zjawisko inspiracji liryk
polsk  w twórczo ci cudzoziemskich poetów, w tym przypadku — s owackich.
Przyk adowo, znany i p odny poeta Vojtech Michalik parokrotnie powraca  do
przek adania utworów Juliana Tuwima. W tomie V ase kvetov (1955) poszukiwa
znamiennych dla tamtego okresu sugestii antyrilkowskich i antysymbolistycz-
nych, tote  nic dziwnego, e w tomie tym dominowa  duch epiki i dygresyjnego
poematu Kwiaty polskie. W pó niejszym, rozszerzonym wydaniu poezji Tuwima,
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zatytu owanym Vzdialeny tiger, z 1977 roku nacisk po o ono na znan  Tuwimow-
sk  „magi  s own ”, zawart  w wielu ró nych gatunkach liryki. V. Michalik prze o-
y  ponadto wybór aforyzmów Stanis awa Jerzego Leca (1964) oraz tomik Wi-

s awy Szymborskiej Volanie na Yetiho (1966).
Z kolei inny znany s owacki poeta z pokolenia debiutuj cego po 1956 roku Jan

Stacho sta  si  t umaczem Konstantego Ildefonsa Ga czy skiego i wyda No ny
testament. W tytule tym odda  klimat i melancholi  polskiego mi o nika Bacha.
Wp yw Ga czy skiego Noctes aniniensis na poetyk  J. Stacha jest ewidentny.

Mo na stwierdzi , e wszystkie rozwini te w drugiej po owie ubieg ego wieku
w Polsce nurty poetyckie znalaz y swe odzwierciedlenie w translacjach s owackich.
W tej grupie przek adów wyró ni  si  Vlastimil Koval ik, który wraz z Jozefem
Hviš em wyda : Zbigniewa Herberta Hermes pies a hvezda (1966); Jerzego Harasy-
mowicza Veža melancholie (1967); Stanis awa Grochowiaka Vyzlickanie k spanku
(1970); Zbigniewa Bie kowskiego Spektrum (1973); Tymoteusza Karpowicza Tažky
les (Trudny las — poezja lingwistyczna). Ten e Vlastimil Koval ik przygotowa
dwuj zyczny wybór poezji W adys awa Broniewskiego erveny kalich (1976).

Innych dwudziestowiecznych klasyków polskiej poezji t umaczy  wybitny poeta
Pavol Horov. Najlepiej prze o y  Leopolda Staffa, mniej udanie — Juliana Przybosia
i Mariana Jachimowicza, poza tym Mieczys awa Jastruna i Jaros awa Iwaszkiewicza.

Dorobek translatorski z polszczyzny powi kszy  Juraj Andri ik, t umacz utalento-
wany, czego dowodem s  tomy jego przek adów: Biela magia (1978) Krzysztofa
Kamila Baczy skiego oraz Luka (2000) Boles awa Le miana. Przek ad najwybitniej-
szego polskiego poety XX wieku — na ka dy zreszt  j zyk — to wielka rzecz. Nota-
bene, mo na zauwa y , i  j zyk s owacki jest wprost wymarzony do t umaczenia
poezji Le miana dzi ki swej piewno ci, konkretno ci, balladowemu tonowi.

Dla uzupe nienia obrazu recepcji polskiej literatury na S owacji pora przej  do
twórczo ci prozatorskiej. Oczywi cie, obecni tu s  pisarze z tradycyjnego kanonu
klasyków XIX wieku: Henryk Sienkiewicz, Boles aw Prus, Eliza Orzeszkowa.
W tym miejscu warto zauwa y , i  w porównaniu z literatur  polsk  literatura
s owacka i w ogóle tamtejsza kultura literacka zawsze by a do  tradycjonalna,
tzn. w typie walterscotowskim. St d preferencja dzie  Henryka Sienkiewicza,
Popio ów Stefana eromskiego, utworów Zofii Kossak-Szczuckiej, ale i trudniej-
szych w odbiorze powie ci Teodora Parnickiego. Jego Koniec „Zgody Narodów”
mia  by  w zamy le wydawców impulsem rozwoju rodzimej prozy.

Do tu powojennych priorytetów wydawniczych nale a a polska literatura an-
tywojenna, np. proza Jerzego Andrzejewskiego, Jana Dobraczy skiego. W tym
czasie przek ady prozy polskiej poszerza y tematyk  i poetyk  s owackich gatun-
ków epickich.

Problematyk  deheroizacji i alienacji (kwestie typowe dla nowoczesnej, dwu-
dziestowiecznej literatury wiatowej) do kultury S owacji wnios y t umaczenia
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prozy Tadeusza Borowskiego i Tadeusza Ró ewicza, ale równie  groteski S a-
womira Mro ka (jego utwory by y t umaczone do 1968 roku, potem obj te cenzu-
r ) oraz ironiczna proza Stanis awa Dygata. Zdaniem badaczy, m.in. P. Winczera,
nie mo na wykluczy  wp ywu wymienionych dzie  na proz  Alfonsa Bednára,
Vladimira Mina a i innych.

W wiadomo ci czytelników s owackich zawsze obecni s  polscy prozaicy
z kanonu: Jaros aw Iwaszkiewicz, Maria D browska, Zofia Na kowska. Du e
nak ady osi gn li swego czasu Stanis aw Lem, Andrzej Ku niewicz, Maria Kun-
cewiczowa (Cudzinka; Tristan 1946), a nawet Micha  Choroma ski.

W 2001 roku ukaza o si  t umaczenie Jozefa Hviš a Bia ych nocy mi o ci Gu-
stawa Herlinga-Grudzi skiego. Ma o to reprezentatywne! Z trudem toruje sobie
drog  do s owackiego czytelnika Witold Gombrowicz  prze o ono bodaj sztuk
Iwona, ksi niczka Burgunda oraz esej Przeciw poetom. Przeci ga si  wydanie
ksi kowe poezji Czes awa Mi osza, ukaza y si  tylko eseje z tomu Ogród nauk.

Natomiast swego czasu, w latach siedemdziesi tych, hoss  w t umaczeniach
prze ywa  polski tzw. wiejski nurt prozy (por. np. w ZSRR Szukszyn, Wampi ow,
Za ygin), reprezentowany przez proz  m.in. Juliana Kawalca, Tadeusza Nowaka,
Mariana Pilota, Wies awa My liwskiego.

Sytuacja obecno ci literatury polskiej w obiegu czytelniczym na S owacji po
transformacji kulturowej jest interesuj ca, nieprzewidywalna, nierzadko paradok-
salna. W poprzednim ustroju by y niedogodno ci cenzuralne i preferencje ideolo-
giczne. Z uznaniem nale y podkre li  konsekwencj  s owackich wydawców
i t umaczy w udost pnianiu z regu y najg o niejszych dzie  literatury polskiej. Co
ciekawe, dokonywa o si  to w toku swoistego wspó zawodnictwa z edytorami
czeskimi o to, kto pierwszy „rzuci” na rynek ksi garski pozycj  wybranego pisa-
rza polskiego — i dzia o si  to z korzy ci  dla recepcji naszej literatury.

Trzeba doda  niebagateln  uwag  na temat bada  nad recepcj  poloników lite-
rackich na S owacji (podobnie mog o by  w by ej Jugos awii). Niew tpliwie
sprzyjaj c  okoliczno ci  dla odbioru polskiej literatury na S owacji by a dwu-
kulturowo  Czechos owacji oraz funkcjonowanie do 1989 roku w tym kraju
dwóch j zyków i dwóch literatur. Przed 1989 rokiem (wi c do niedawna!) wiele
dzie  t umaczono równolegle na dwa j zyki (pokrewne: czeski i s owacki), a t uma-
czenia te funkcjonowa y (w kr gu odbiorców — znawców) obok siebie, równole-
gle, z silnym wzajemnym przenikaniem, oczywi cie silniejszym na S owacji,
mniejszej o po ow  od Czech pod wzgl dem liczby ludno ci i terytorium. Ta
specyfika literackiej recepcji warta jest osobnych bada .

Po transformacjach ustrojowych w 1989 roku w obu krajach zmieni y si  wa-
runki mecenatu nad wzajemn  wymian  kulturaln  w zakresie literatury. Dzi ki
wprawdzie rozdrobnionym, ale energicznym inicjatywom odpowiednich instytu-
cji nie zamar a obecno  polskiej literatury po drugiej stronie Tatr, i to zarówno



KRZYSZTOF KRASUSKI: Recepcja literatury polskiej na S owacji     87

tej klasycznej, jak i tej najnowszej. Przyk adem dzia a  na tym polu jest przek ad
(z 2000 roku) poezji Boles awa Le miana, dokonany w kooperacji wydawniczej
stowarzyszenia „Studnia” dzia aj cego przy S owackiej Akademii Nauk oraz
polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei w wyborze
i opracowaniu Dariusza Pawelca w przek adzie Karola Chmela ukaza a si
w 2004 roku w Bratys awie reprezentatywna antologia m odych poetów l skich
z lat 1994 2003, zatytu owana Mrtve body. A wcze niej w tej samej serii wysz y
w Bratys awie wybory wierszy Tadeusza Ró ewicza, Ewy Lipskiej, Marcina

wietlickiego, Ryszarda Krynickiego, Jacka Podsiad y i Józefa Barana. Ilo ciowo
seria ta góruje nad translacjami poezji ameryka skiej, niemieckiej, serbskiej,
s owe skiej, austriackiej, w gierskiej i in.


