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CZESKI POLONISTA ANTONÍN M ŠT‘AN W REFERACIE OMAWIAJ CYM DWUSETN
rocznic  pojawienia si  pierwszego przek adu z literatury polskiej na j zyk czeski
zauwa a, e pod wzgl dem ilo ci czeskie przek ady z literatury polskiej zajmo-
wa y a  do 1945 roku jedno z czo owych miejsc (drugie lub trzecie, po t umacze-
niach z j zyka rosyjskiego i niemieckiego). Odzwierciedla o to fakt, e literatura
polska by a w Czechach niezwykle popularna, za  korzeni tej popularno ci nale y
szuka  ju  w ko cu wieku XVIII1. Do zmiany dochodzi po komunistycznym
przewrocie w Czechos owacji w 1948 r., kiedy wybór t umaczonych tekstów
podporz dkowany zosta  kluczowi politycznemu. W efekcie czeskiemu czytelni-
kowi prezentowano teksty o niskiej warto ci artystycznej, co przyczyni o si  do
zdyskredytowania wspó czesnej literatury polskiej w oczach czeskich odbiorców.
W latach 80. stopniowo zacz y si  pojawia  przek ady literatury ambitnej: obok
prezentacji twórczo ci autorów starszych (pojawi a si  m.in. obszerna prezentacja
twórczo ci Stanis awa Wyspia skiego i Jerzego Szaniawskiego, kolejne wydania
trylogii Henryka Sienkiewicza), czeski czytelnik mia  mo liwo  zapoznania si
z poezj  Mirona Bia oszewskiego, Józefa Czechowicza czy Wis awy Szymbor-
skiej. Prze omem w prezentacji czeskich t umacze  z literatur obcych sta  si  rok
1990. Miejsce mechanizmów politycznych zaj y mechanizmy wolnorynkowe,
narzucaj ce wydawnictwom wybory podporz dkowane kategorii sukcesu i zysku.
St d w pierwszym rz dzie czytelnikowi oferowa o si  przek ady literatur angloj -
zycznych, za  przek ady z literatur s owia skich znalaz y si  na dalszych pozy-

1 Antonín M št‘an posuwa si  nawet do stwierdzenia, e czeskie spo ecze stwo by o na pierwszym
miejscu w wiecie, je li chodzi o znajomo  polskiej literatury poza Polsk , por. A. M št‘an, Czeskie
przek ady wspó czesnej literatury polskiej, w: Przek ad literacki: Teoria – Historia – Wspó czesno ,
red. A. Nowicka-Je owa, D. Knysz-Tomaszewska, Warszawa, PWN, 1997, s. 284.



IZABELA MROCZEK: Czeskie przek ady prozy polskiej ostatnich lat     181

cjach w planach czeskich wydawnictw. Przywo any powy ej Antonín M štan
zauwa a, e w okresie pomi dzy rokiem 1990 a 1994 prezentuje si  te polskie
tytu y, które gwarantuj  wydawnictwu zysk: w ród nich pojawia si  przede
wszystkim powie  sensacyjna i science fiction2. Ta ostania zreszt  zdoby a sobie
w Czechach rzesz  zwolenników dzi ki powie ciom Stanis awa Lema, Andrzeja
Pilipiuka i Andrzeja Sapkowskiego (który posiada nawet czesk  stron  interne-
tow , szczegó owo prezentuj c  jego twórczo ). Na zako czenie swoich rozwa-
a  Antonín M št‘an pokusi  si  o prognoz  najbli szej przysz o ci dla przek a-

dów z literatury polskiej, stwierdzaj c:

Trzeba liczy  si  z tym, e wydanie od trzech do pi ciu czeskich t umacze  stosunkowo
nowych polskich warto ciowych tytu ów rocznie b dzie stanowi o maksymalne osi gni cie
w najbli szym okresie. Trudno powiedzie , czy to jest do , czy ma o. Najtrudniejszym
i najwa niejszym zadaniem b dzie zdobycie m odego pokolenia czeskich czytelników dla
polskiej literatury. […] Spodziewam si  wi c, e zarówno literatura polska w Czechach, jak
i czeska literatura w Polsce znajd  dostateczn  ilo  czytelników. Trudno powiedzie , kiedy
to nast pi, wydaje si  jednak, e najtrudniejszy okres mamy ju  poza sob 3.

Optymizmu M št‘ana nie podziela jednak inny polonista i t umacz literatury
polskiej, Václav Burian. W przeprowadzonej w 2007 roku (czyli 13 lat po tym,
jak swoje s owa napisa  poprzednio cytowany autor) przez czasopismo „Host”
ankiecie sonduj cej obraz czeskiej kultury i literatury w poszczególnych krajach
europejskich, na pytanie Jaký je obraz eské kultury a literatury v dnešním Pol-
sku? wyrokuje w pierwszych s owach: „Rozdíl docela propastný”4 („Ró nica
wr cz przepastna”) i w kategorycznych stwierdzeniach kontrastuje stan wiedzy
na temat czeskiej kultury oraz literatury w Polsce (oceniaj c j  na wy ej ni  prze-
ci tn ) oraz polskiej kultury i literatury w Czechach. Jego zdanie potwierdzaj ,
niestety, inni poloni ci, m.in. Petr Poslední, zarzucaj c czeskiemu odbiorcy
w licznych swoich wywiadach wr cz nonszalanck  nieznajomo  kultury swoje-
go najbli szego s siada.

Ostatnie lata przynosz  jednak ciekaw  prezentacj  zarówno samej literatury
polskiej (zas uga zw aszcza portalu www.iliteratura.cz, który na bie co zamiesz-
cza najwa niejsze informacje zwi zane z literatur  polsk ), jak i opracowa  doty-
cz cych literatury polskiej (na uwag  zas uguje zw aszcza ostatnio opublikowana
prezentacja polskiej literatury w latach 1945–1960 autorstwa Petra Posledníego
i Ma gorzaty Kowalczyk pt. Jákob v žeb ík. Polská literatura v letech 1945–1969
oraz nieco starsza, obszerna publikacja prezentuj ca przek ady z literatur s o-
wia skich na j zyk czeski pod redakcj  Josefa Be ki i Karoliny Siwarskiej pt.

2 A. M št‘an, Czeskie przek ady…, s. 287.
3 Tam e, s. 287–288.
4 V. Burian, Jaký je obraz eské kultury a literatury v dnešním Polsku? „Host” 2007, nr 2, s. 18.
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Slavica v eské e i. eské p eklady ze slovanských jazyk  do roku 1860. Druhé,
p epracované a dopln né vydání. Praha, Slovanský ústav AV R – Euroslavica
2002 i kontynuacja tej publikacji tak e pod redakcj  Josefa Be ki: Slavica v eské
e i II. eské p eklady ze slovanských jazyk  1861–1890. Praha, Slovanský ústav

AV R – Euroslavica 2002). Niew tpliwie s  to sygna y wiadcz ce o zmianie
w postrzeganiu literatury polskiej przez czeskiego odbiorc .

Warto jednak podkre li , e o ile do  dobrze omówiona jest polska literatura
w czeskich przek adach do roku 1989 (by wspomnie  chocia by publikacje i wyk ady
Václava Buriana, Petra Posledníego, Marii Sobotkovej czy Antonína M št‘ana;
na praskiej polonistyce powsta o szereg prac po wi conych recepcji literatury
polskiej w Czechach – zw aszcza literatury dziewi tnastowiecznej, na uwag
zas uguje np. praca Marii Šoutovej pt. Bibliografie eských p eklad  z polštiny
v letech 1945–1969), wci  jednak brakuje bazy bibliograficznej obejmuj cej
najnowsze t umaczenia z j zyka polskiego. Istnieje, co prawda, baza t umacze
z literatury polskiej na j zyk czeski po 1945 roku, zestawiona przez Obec spi-
sovatel  na jej stronach internetowych (http://www.obecprekladatelu.cz/ZZPREK
LADY/totalpolstina.htm), nie uwzgl dnia ona jednak t umacze  w wydawnic-
twach drugoobiegowych i, co najwa niejsze, ko czy zapis bibliograficzny na
roku 2000. Ani baza bibliograficzna prowadzona przez prask  Bibliotek  Naro-
dow  (www.nkp.cz), ani mi dzynarodowa baza t umacze  Index Translationum,
nie obejmuj  najnowszych publikacji, a w a nie w ostatnich latach ma miejsce
dynamiczny wzrost ilo ci t umacze  literatury polskiej na j zyk czeski.

Jak mo emy przeczyta  w tek cie Petra Bílka, przek ady z literatury polskiej
znalaz y si  w 2003 r. na pi tym miejscu w ród najliczniej wydawanych w Cze-
chach przek adów z j zyków obcych (po j zyku angielskim, niemieckim, francu-
skim i s owackim)5. Po gorszych latach 2005 i 2006 (Michala Benešová pisze
wprost, e czeskie wydawnictwa traktuj  „po macoszemu” polsk  literatur 6),
prze omem sta y si  lata 2007 i 2008, kiedy wydano przek ady ksi ek Olgi To-
karczuk (i do tego po dwie w 2007 i 2008 roku), Jerzego Pilcha, Doroty Mas ow-
skiej, Micha a Witkowskiego, Darka Foksa i Miko aja ozi skiego. Prezentacji
tekstów towarzyszy  tak e wyra ny wzrost liczby recenzji oraz omówie  literatu-
ry polskiej w czeskich czasopismach literackich (zw aszcza na amach „Literárn-
ích novin” i „Hosta”), a ich autorzy zgodnie wskazuj , e czeski czytelnik dopie-
ro rozpoczyna odkrywanie literatury polskiej, która zdecydowanie ró ni si  od
rodzimej produkcji literackiej7. Warto przyjrze  si  dok adniej, którzy polscy
autorzy i jaki typ literatury zdoby  sobie w Czechach popularno . Za dat  po-

5 P. Bílek, Literatura se stala ter em mediální manipulacje, http://www.blisty.cz/art/19741.html
(04.05.2009).

6 M. Benešová, Kdo se nehýbe, ten z mrtvých nevstane. „Literární noviny” 2007, nr 6, s. 10.
7 Np. Michala Benešová, Patrik Eichler, Petr Vidlák czy Jaromír Kope ek.
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cz tkow  dla prezentacji danych przyjmuj  tu rok 1995, traktuj c niniejszy refe-
rat jako swego rodzaju kontynuacj  informacji przywo anych wcze niej u Anto-
nína M št‘ana.

Od po owy lat 90. mo na zaobserwowa  wzrost zainteresowania polsk  litera-
tur  fantastyczn  i fantasy. Czescy t umacze si gaj  nie tylko do wcze niej ju
w ich kraju docenianego Stanis awa Lema (po 1989 r. ukaza o si  w Czechach 13
ksi ek Lema, ostatnio wznowiono wydawane ju  wcze niej: Sex Wars w 2008 r.
i Solaris w 2009 r.), ale w czasopismach i wydawnictwach zorientowanych na
literatur  s.f. coraz cz ciej pojawiaj  si  przedstawiciele m odszej generacji:
Andrzej Sapkowski (którego ksi ki w t umaczeniu Stanislava Komárka poja-
wiaj  si  regularnie od 1992 roku), Ewa Bia o cka (prezentowana na amach
czasopisma „Ikarie”, ksi kowo ukaza y si  tylko 2 jej utwory: Tkacz iluzji –
czeski tytu : Tká  iluzí oraz Kamie  na szczycie – czeski tytu : Kámen na vrcholu,
oba w t umaczeniu Pavla Weigla), czy Andrzej Pilipiuk (obecny w czeskiej wia-
domo ci odbiorczej od 2002 r. po wydaniu Kronik Jakuba W drowycza – czeski
tytu : Kroniky Jakuba Vandrovce (p íhody exorcisty-amatéra) w przek adzie
Pavla Weigla, który wykona  tak e pozosta e t umaczenia – w sumie 5 powie ci
i prezentacja fragmentów utworów Pilipiuka na amach czeskich czasopism
o tematyce sf. Niew tpliwie najwi ksz  popularno ci  w ród czeskich odbiorców
cieszy si  Andrzej Sapkowski, który posiada nawet stron  internetow  w j zyku
czeskim (www.sapkowski.cz), na której zosta y wyszczególnione i omówione
ksi ki Sapkowskiego w czeskich przek adach (warto odnotowa , e w sumie
pojawi o si  ich 27, w tym kolejne wznowienia Wied mina – czeski tytu Zaklína
w t umaczeniu Stanislava Komárka i Ji ího Pilcha, Czasu pogardy – czeski tytu

as opovržení w t umaczeniu Stanislava Komárka i Krwi elfów – czeski tytu
Krev elf , tak e w t umaczeniu Stanislava Komárka), przywo ano tak e recenzje
ksi ek Sapkowskiego wydanych w Czechach, opisano filmy na podstawie jego
utworów, zamieszczono galerie zdj  z filmów, nawet rozpisano drzewa genealo-
giczne na podstawie ksi ek Sapkowskiego. Wa n  cz  strony zajmuje forum,
b d ce miejscem wymiany zda  mi dzy mi o nikami twórczo ci Sapkowskiego
w Czechach.

Polska literatura wysokoartystyczna reprezentowana jest w Czechach przez
ksi ki autorów redniej generacji (Olgi Tokarczuk, Andrzeja Stasiuka, Magdale-
ny Tulli i Jerzego Pilcha), coraz wi ksze uznanie zdobywa sobie w ród czeskich
odbiorców twórczo  m odej generacji polskich prozaików (szczególn  popular-
no ci  cieszy si  proza Doroty Mas owskiej, Micha a Witkowskiego, Stefana
Chwina, Darka Foksa, Wojciecha Kuczoka czy Miko aja ozi skiego). O ile
twórczo redniej generacji prezentowana jest na amach uznanych czasopism
literackich („Host”, „Listy”, „A2”), m odsza generacja prezentowana jest w cza-
sopismach o mniejszym zasi gu („Revolver Revue”, „Plav”, „Labyrint revue”);
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obie generacje spotykaj  si  na portalu www.iliteratura.cz, gdzie nie tylko pre-
zentowane s  portrety polskich autorów, ale pojawiaj  si  tak e fragmenty ich
tekstów literackich oraz recenzje ich ksi ek wydanych w czeskim t umaczeniu.

Twórczo  Andrzeja Stasiuka jest prezentowana czeskiemu odbiorcy od 1999 r. Po-
cz tkowo by y to fragmenty utworów zamieszczane na amach czasopism literackich
(na uwag  zas uguje zw aszcza 39 numer „Revolver Revue”, szerzej przywo uj cy
osob  Stasiuka, oraz czasopisma literackie „Tvar” i „Listy”), a w 2001 r. pojawiaj
si  doskonale w Czechach przyj te Opowie ci galicyjskie w t umaczeniu Jolanty
Kami skiej (czeski tytu : Halí ské povídky), dzi ki którym Stasiuk zaistnia  w
wiadomo ci odbiorczej Czechów. W 2004 r. zosta  opublikowany przek ad Jak

zosta em pisarzem (próba autobiografii intelektualnej) – czeski tytu Jak jsem se
stal spisovatelem (pokus o intelektuální autobiografii) w t umaczeniu Václava
Buriana z „przedmow ” czeskiego autora Jáchyma Topola pt. Jak jsme táhli za
Stasiukem (pokus o kroniku), której polski przek ad zosta  wydany
w Stasiukowskim wydawnictwie Czarne jako samodzielna publikacja pt. Super-
market bohaterów radzieckich. W 2006 r. pojawi  si  czeski przek ad Dukli Sta-
siuka (t umaczenie Jolanty Kami skiej), a w 2009 r. Jad c do Babadag – Cestou
do Babadagu w t umaczeniu Jolanty Kami skiej, Heleny Stachovej i Tomáša
Vašuta. Nazwisko Andrzeja Stasiuka jest obecne tak e w eseistyce czeskiej pre-
zentuj cej problematyk rodkowoeuropejsk  w kontek cie globalizacji.

Szczególnym uznaniem czeskich czytelników i krytyków cieszy si  twórczo
Olgi Tokarczuk. Dot d w czeskim przek adzie pojawi o si  7 ksi ek tej autorki,
prawie wszystkie wydane przez jedno z najwa niejszych czeskich wydawnictw
literackich – brne ski Host (Prawiek i inne czasy – Prav k a jiné asy w t uma-
czeniu Petra Vidláka, 1999 i wydanie 2. z 2007 r. – oryg. 1996 r.; Dom dzienny,
dom nocny – Denní d m, no ní d m w t umaczeniu Petra Vidláka, 2002 – oryg.
1999 r.; Gra na wielu b benkach – Hra na spoustu bubínk  w t umaczeniu Ivety
Mikešovej, Periplum, Olomouc 2005 – oryg. 2001 r.; Ostatnie historie – Poslední
p íb hy w t umaczeniu Petra Vidláka, 2007 – oryg. 2004 r.; Bieguni – B guni
w t umaczeniu Petra Vidláka i Pavla Pe a, 2008 – oryg. 2007 r.; Anna In w gro-
bowcach wiata – Anna In v hrobech sv ta w t umaczeniu Jana Fabera, Kniha
Zlín, Zlín 2008 – oryg. 2006 r.). Na uwag  zas uguje szczególny – jak na polskie-
go autora w Czechach – szum medialny, towarzysz cy publikacji przek adu
ostatniej powie ci Tokarczuk Bieguni: autorka pojawi a si  jako go  wydaw-
nictwa Host na targach ksi ki Sv t knihy Praha 2009 (literatur  polsk  repre-
zentowa  tu tak e ukasz D bski; w ostatniej chwili swój udzia  w cyklu spotka
odwo a  Andrzej Pilipiuk), odby  si  cykl autorskich spotka  z Tokarczuk, frag-
menty z jej ostatniej ksi ki zaprezentowano nawet w radiu Vltava. Niezwykle
przychylne recenzje zosta y zamieszczone przez najbardziej znacz ce czasopisma
literackie i kulturalne w Czechach („Host”, „Literární noviny”, „A2”).
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Twórczo  innej polskiej autorki, Magdaleny Tulli, jest obecna w Czechach od
2002 r., kiedy zosta  opublikowany przek ad W czerwieni (t umaczy a Jolanta
Kami ska, czeski tytu : Stehy; oryg. – 1998 r.). Rok pó niej pojawi  si  przek ad
Snów i kamieni, wykonany przez Petr  Zav elov  (czeski tytu : Sny a kameny –
oryg. 1995 r.), a w 2006 r. doskonale przez krytyk  przyj ty przek ad ksi ki
Tryby, wykonany przez Ivet  Mikešov  (czeski tytu Soukolí – oryg. 2003 r.).

Twórczo  cenionego w Polsce Jerzego Pilcha zosta a w Czechach zaprezento-
wana zaskakuj co ubogo (tylko 2 publikacje ksi kowe): w 2007 r. pojawi o si
t umaczenie Pod mocnym anio em wykonane przez Barbor  Gregorov  (oryg.
2000 r.; czeski tytu : U stražnýho and la), a w 2009 r. przek ad ksi ki Moje
pierwsze samobójstwo wykonany przez Nin  Vrbovcov  (oryg. 2000 r., czeski
tytu Moje první sebevražda).

Polsk  literatur  popularn  reprezentuje Katarzyna Grochola w t umaczeniach
Heleny Stachovej (wydane w 2003 r., tj. 2 lata po publikacji orygina u, t umacze-
nie ksi ki Nigdy w yciu! – czeski tytu Už nikdy! i rok pó niej – Ja wam poka-

! czeski tytu Já vám ukážu! – wydane w tym samym roku, co orygina ) oraz
Joanna Chmielewska w t umaczeniach Ivy Da kovej (Wszystko czerwone,
1974 r., wznowienia pocz wszy od 1994 r. – czes. Všude ervená w 2005 r.; Ca e
zdanie nieboszczyka, 1972 r., wznowienia pocz wszy od 1999 r. – czes. Zpráva
od nebožtíka w 2005 r.; Kocie worki oryg. 2004 r. – czes. Zajíc v pytli w 2006 r.;
wi cej t umacze  wykonano na j zyk s owacki, które w takiej wersji j zykowej
trafi y na czeski rynek ksi garski). Ani ksi ki Grocholi, ani Chmielewskiej nie
mia y jednak wi kszego odd wi ku ze strony czeskiego rynku czytelniczego.

M odsza generacja polskich autorów wzbudza niezwyk e zainteresowanie cze-
skich krytyków literackich (zw aszcza tych wywodz cych si  z uniwersyteckich
rodowisk polonistycznych). W centrum zainteresowania pozostaje przede

wszystkim twórczo  Doroty Mas owskiej. Jej debiutancka ksi ka, Wojna pol-
sko-ruska pod flag  bia o-czerwon (oryg. 2002 r.), zyska a w Czechach bardzo
dobre recenzje, w których podkre la si  przede wszystkim wprowadzenie na
grunt prozy „od wie aj cej” tematyki i niesztampowego j zyka (fragmenty
w przek adzie Barbory Gregorovej prezentowane by y w czasopi mie „Labyrint
revue” i na portalu www.iliteratura.cz równolegle z polskim wydaniem, ksi ko-
we wydanie w przek adzie tej e t umaczki pt. ervená a bílá pojawi o si
w 2004 r.). Kolejna ksi ka Mas owskiej Paw królowej (tak e w t umaczeniu
Barbory Gregorovej pt. Královnina šavle z 2008 r.; oryg. 2005 r.) spotka a si
w Czechach ze zdecydowanie ch odniejszym przyj ciem, tak e z powodu prowo-
kuj cego, przewulgaryzowanego przek adu Barbory Gregorovej8.

8 Por. M. Bo ilová, Dv  královny, dv  šavle, „A2” 2008, nr 38 (podaj  za: http://www.advojka.cz/
archiv/2008/38/dve-kralovny-dve-savle; 04.05.2009); M. Benešová, Prázdná bublina Doroty Mas o-
wské, „Literární noviny” 2008, nr 38, s. 10.
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Du e zainteresowanie wzbudzi a proza innych polskich autorów m odszej gene-
racji: Lubiewo Micha a Witkowskiego (czeski tytu Chlípnice) wydane w 2007 r.
(oryg. 2005 r.) w t umaczeniu Jana Jeništy; Hanemann Stefana Chwina – wydany
pod tym samym tytu em w 2005 r. w t umaczeniu Petra Vidláka, do tego w jed-
nym z najwa niejszych wydawnictw literackich, Host (oryg. 1995 r.); Pizza wesel-
na Darka Foksa w t umaczeniu Jana Fabera (czeski tytu Svatební pizza) wydana
w 2007 r. w ostrawskim wydawnictwie Protimluv (oryg. 2000 r.); Gnój Wojcie-
cha Kuczoka w t umaczeniu Barbory Gregorovej (czeski tytu Smrad) wydany
w 2009 r. (oryg. 2005 r.); Reisefieber Miko aja ozi skiego w t umaczeniu Bar-
bory Gregorowej wydany pod tym samym tytu em w 2008 r. (oryg. 2006 r.).

Nies abn cym zainteresowaniem Czechów cieszy si  w ostatnich latach tak e
twórczo  Witolda Gombrowicza. W 1997 roku wydano t umaczenia Pornografii
i Ferdydurke – oba wykona a Helena Stachová, a opublikowa o praskie wydaw-
nictwo Torst; w 2001 r. pojawi  si  przek ad Wspomnienie  polskich – czeski
tytu Vzpomínky na Polsko, wykonany przez Ivet  Mikešov ; w 2004 r. opubli-
kowano Bakakaj w t umaczeniu Heleny Stachovej; w 2007 roku Kosmos w t u-
maczeniu Ericha Sojki oraz Trans-Atlantyk w t umaczeniu Heleny Stachovej;
w 2008 r. Nasz dramat erotyczny – czeski tytu Naše erotické drama w t umacze-
niu Heleny Stachovej i rok pó niej w przek adzie tej samej t umaczki Op tani –
czeski tytu Posedlí. Twórczo ci Gombrowicza po wi cony jest tak e numer
czasopisma „Souvislosti” (nr 3/2007).

Na uwag  zas uguje tak e prezentacja dorobku Czes awa Mi osza. Jego twór-
czo  prozatorsk  i eseistyczn  reprezentuj  w Czechach przek ady nast puj cych
tekstów: Zniewolony umys  – czeski tytu Zotro ený duch z 1992 r. w t umaczeniu
Andreja Stankovi a i Jind icha Bellinga; Dolina Issy – czeski tytu Údolí Issy
z 1993; Rodzinna Europa – czeski tytu Rodná Evropa w t umaczeniu Heleny
Stachovej z 1997; Piesek przydro ny – czeski tytu Pejsek u cesty w t umaczeniu
Václava Buriana z 2000 r.; Abecad o Mi osza – czeski tytu Miloszova abeceda
w t umaczeniu Václava Buriana z 2005; w przygotowaniu pozostaje O nemo-
rálnosti um ní a jiné eseje (wydawnictwo Barrister & Principal). Poezja Czes a-
wa Mi osza zosta a zaprezentowana dzi ki czeskim przek adom tomików i wybo-
rom: Mapa asu z 1990 r. w t umaczeniu Vlasty Dvo á kovej, Václava Buriana
i Ivety Mikešovej; Hymnus o perle z 1992 r. w t umaczeniu Miroslava ervenki;
Traktáty a p ednášky ve verších – wybór ze zbiorów Traktat moralny, Traktat
poetycki, wiadectwo poezji – z 1996 r. w t umaczeniu Václava Buriana; To
z 2003 r. w t umaczeniu Josefa Mlejnka. W przygotowaniu pozostaje zbiorek pt.
Eseje ve verších (wydawnictwo Fra).

Nale y odnotowa , e o ile wcze niej t umaczenia z literatury polskiej prezen-
towa y du e, ogólnokrajowe czasopisma kulturalno-literackie (np. „Kritický
m sí ník”, „Akord”, „Sv tová literatura”, „Texty”), w ostatnich latach zamiesz-
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czaj  je przede wszystkim czasopisma o mniejszym zasi gu i randze (np. „Plav”
czy „Protimluv”, posiadaj cy dodatek „Polská p íloha”), natomiast w czasopi-
smach o zasi gu ogólnokrajowym przek ady z literatury polskiej pojawiaj  si
niezwykle rzadko (mo emy je znale  np. w czasopi mie „Host” – gdzie prezen-
towano fragmenty prozy Olgi Tokarczuk, A2 – z „polskimi” numerami prezentu-
j cymi twórczo  Doroty Mas owskiej – nr 38 z 2008 r. i Witolda Gombrowicza
– nr 42 z 2007 r., dalej – „Literární noviny” oraz „Souvislosti” – numery po wi -
cone Gombrowiczowi – 3/2007 i Józefowi Czapskiemu – nr 2/2008). Nieocenio-
nym ród em informacji o literaturze polskiej jest wspomniany ju  wcze niej
portal www.iliteratura.cz, którego celem jest prezentacja poszczególnych literatur
wiatowych. Polski dzia  jest czwartym co do wielko ci na portalu (po literaturze

czeskiej, niemieckiej po czonej z austriack  oraz po literaturach francuskoj -
zycznych). Mo emy tu znale  informacje o nowo ciach wydawniczych w Pol-
sce, profile twórców i rozmowy z nimi, recenzje ksi ek wydanych w czeskim
przek adzie, zapowiedzi wydawnicze oraz fragmenty utworów w czeskim t uma-
czeniu (i to zarówno tych, które zosta y w a nie opublikowane w postaci ksi -
kowej, jak i tych, które dot d nie pojawi y si  na czeskim rynku ksi garskim).
Autorami informacji s  g ównie sami t umacze literatury polskiej w Czechach
(m.in. czynnie dzia aj ca na portalu Barbora Gregorova, Jan Jeništa, Helena
Stachová), ale w ród autorów recenzji znajdziemy tak e czeskich twórców (m.in.
Petr  H lov  i Lenk  Da helov ) oraz polskich bohemistów i t umaczy literatury
czeskiej (Stefani  Szostok, Joann  Derdowsk , Krystyn  Mogielnick ).

Informacje o polskiej kulturze i literaturze znajdziemy tak e na stronie www.poloni
stika.cz. Jest to portal prowadzony przez praskich polonistów, którzy nie tylko pre-
zentuj  informacje na temat funkcjonowania polonistyk w Czechach, ale tak e przy-
taczaj  recenzje literatury polskiej wydawanej w Czechach, omawiaj  i przywo uj
wydarzenia zwi zane z kultur  polsk . Portal jest aktualizowany na bie co, cz
informacji przygotowywana jest we wspó pracy z Instytutem Polskim w Pradze.

Podobnie jak w przypadku t umacze  z literatury czeskiej na j zyk polski, ma-
my do czynienia ze zdecydowan  dominacj  prozy nad poezj , dramatem i ese-
jem, warto jednak odnotowa  kilka ciekawych publikacji. Jedn  z nich jest anto-
logia Mrtvé body, wybór z twórczo ci katowickiej grupy Na Dziko w t umaczeniu
polonisty Jana Fabera, opublikowany w 2006 r. w ostrawskim wydawnictwie
Protimluv i stanowi cy wynik serdecznych kontaktów Ji ego Machá ka, redakto-
ra czasopisma „Protimluv” i jednocze nie szefa wydawnictwa Protimluv ze l -
skim rodowiskiem kulturalno-literackim. Sam Machá ek, t umacz c powody
wydania antologii, mówi o potrzebie ponownego odkrycia literatury polskiej dla
czeskiego czytelnika9. Na uwag  zas uguje tak e wydany w 2006 roku tomik

9 M. Benešová, Popularita neozna uje fenomén. [Rozm. z J. Machá kiem], „Literární noviny”
2008, nr 8, s. 15.
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poezji Ryszarda Krynickiego Kamie , szron (czeski tytu Kámen, jinovatka)
w przek adzie Václava Buriana. Nale y przypomnie , e niespe na rok wcze niej
tomik ten, jako jedno z najwa niejszych wydarze  literackich 2005 r. (poeta prze-
rywa nim swoje niemal dwudziestoletnie milczenie), zyska  nominacj  do nagro-
dy NIKE. Warto w tym miejscu podkre li , e czescy t umacze literatury polskiej
pilnie obserwuj  wydarzenia towarzysz ce nominacjom do nagrody NIKE, prze-
kazuj c informacje o laureatach, a nawet dokonuj c ró nych (literackich, kultu-
ralnych, marketingowych czy dotycz cych presti u) porówna  polskiej nagrody
NIKE z czesk  nagrod  literack  – Magnesia Litera10.

Na zako czenie jeszcze jedna uwaga. W 2007 roku pojawi a si  na czeskim
rynku ksi garskim ksi ka Mariusza Szczyg a Gottland (w przek adzie Heleny
Stachovej). Rzecz warta odnotowania, tym bardziej e stanowi pierwsz  od 1968
roku (kiedy pojawi  si  ksi kowo wydany cykl reporta y Ji ego Lederera pt.
Polsko t chto týdn ) prezentacj  polskiego spojrzenia na Czechy i Czechów (nie
licz c, rzecz jasna, czasopism i wydawnictw drugoobiegowych przed 1989 r.,
gdzie polska eseistyka go ci a stale). Jak twierdzi Patrik Eichler, recenzuj cy
ksi k  Szczyg a, w zakresie odbudowania i o ywienia stosunków kulturalnych
czesko-polskich wci  jest jednak bardzo du o do zrobienia11.

Dr Izabela Mroczek, Instytut Filologii S owia skiej Uniwersytetu l skiego w Katowicach. Autorka
artyku ów naukowych i recenzji dotycz cych literatury czeskiej XX wieku oraz jej recepcji na pol-
skim gruncie. Ksi ka: Dom, ulica, miasto w poezji czeskiej Grupy 42.

C Z E C H T R A N S L A T I O N S  O F  P O L I S H  P R O S E  O F  R E C E N T  Y E A R S

Since the declining interest in Polish literature on the Czech publishing market after 1948, a visible
change has been noted in recent years. In 2003, translations of Polish literature were in the fifth place
among the most popular translated editions. After the scarcer years in 2005 and 2006, a real break-
through ensued in 2007 and 2008, when translations of such writers as Olga Tokarczuk, Jerzy Pilch,
Dorota Mas owska, Micha  Witkowski, Darek Foksa and Miko aj ozi ski were published. With the
publication of the texts, the number of reviews and surveys of Polish Literature increased in Czech
literary magazines. Their authors unanimously agree that only now does a Czech reader begin to
discover Polish literature, which differs so much from native literary production.

10 Przyk adem jest cykl artyku ów czeskiej polonistki, Michali Benešovej, zamieszczanych na a-
mach „Literárních novin” od 2006 roku.

11 P. Eichler, Pohled ze sousedství [rec. M. Szczygie , Gottland, p el. Helena Stachová. Doko án,
J. Jiskrová – Máj, Praha 2007], „Literární noviny” 2007, nr 52, s. 11.


