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MIMO E TOPIKA YDOWSKA POJAWIA A SI  W LITERATURZE EUROPEJSKIEJ JU
w czasach bardzo odleg ych, wi ksze upowszechnienie tej tematyki nast pi o
dopiero w beletrystyce dziewi tnastowiecznej. W lad za ydowskim ruchem
o wieceniowym zacz y si  wtedy ukazywa  ksi ki przedstawiaj ce istotne
zmiany kulturowe i obyczajowe, które zachodzi y w obr bie europejskich spo-
eczno ci ydowskich. Ów nurt ydowski w literaturze nasila  si  jeszcze w XX

wieku, szczególnie w okresie powojennym, kiedy wielokrotnie podejmowano
tematyk  cierpienia narodu ydowskiego w czasie Holocaustu. Nie dziwi zatem
fakt, e literackie kreacje ydów i spo eczno ci ydowskich, zarówno z ydow-
skiego, jak i z nie ydowskiego punktu widzenia, sta y si  w ci gu ostatnich dekad
cz stym przedmiotem bada  literacko-naukowych. W wi kszo ci przypadków
jednak problematyka ydowska by a (i nadal bywa) badana w w skim kontek cie
poszczególnych literatur narodowych1. Niewiele natomiast pisano o szczególnej

1 Zob. m.in. M.J.M. Weijtens, Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Neder-
landse letterkundigen uit de negentiende eeuw, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1971; E.L. Panitz, The
Alien in Their Midst. Images of Jews in English Literature, Rutherford, Fairleigh Dickinson Univer-
sity, 1981; E. Marks, Marrano as Metaphor. The Jewish Presence in French Writing, New York,
Columbia University Press, 1996; W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce ydowskiej w lite-
raturze polskiej, Lublin, Dabar, 1996; R. Robertson, The 'Jewish Question' in German Literature
(1749–1939). Emancipation and Its Discontents, Oxford, Oxford University Press, 1999; G. Safran,
Rewriting the Jew. Assimilation Narratives in the Russian Empire, Stanford, Stanford University
Press, 2000; G.M. Levine, The Merchant of Modernism. The Economic Jew in Anglo-American Lite-
rature, 1864–1939, New York, Routledge, 2003.
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roli odgrywanej przez tematyk ydowsk  w przek adach literackich. Artyku  ten
ma na celu wype ni  t  luk , skupiaj c si  na recepcji dziewi tnastowiecznej
literatury polskiej o tematyce ydowskiej w niderlandzkim obszarze j zykowym2.

L I T E R AT U R A  P O L S K A  W  N I D E R L A N D A C H

Odbiór literatury polskiej w niderlandzkim obszarze j zykowym jest niew t-
pliwie jednym z najs abiej przebadanych problemów w dziejach zagranicznej
recepcji literatury polskiej. Jak wynika z bardzo niewielu prac po wi conych
polsko-belgijskim i polsko-holenderskim stosunkom kulturowym, tradycja kon-
taktów polsko-niderlandzkich si ga dawnych czasów3. D ugotrwa y charakter
zwi zków mi dzy terenami obecnej Belgii i Holandii a Polsk  nie oznacza jed-
nak, e kontakty te prze o y y si  na obopólne zainteresowanie w dziedzinie
literatury. Historia obecno ci literatury polskiej w Niderlandach rozpocz a si
dopiero pod koniec osiemnastego wieku, kiedy nak adem holenderskiego wy-
dawnictwa ukaza a si  powie De onstervelijke reiziger (Nie miertelny podró -
ny), 1791. Wydanie to, które zawiera niderlandzki przek ad Historii Ignacego
Krasickiego, uchodzi za najstarsze niderlandzkie t umaczenie dzie a literackiego
napisanego po polsku. Przek ad ten by  jednak przypadkiem zupe nie odosobnio-
nym i nie stanowi  prze omowego momentu w polsko-niderlandzkich kontaktach
literackich4. Po ukazaniu si De onstervelijke reiziger up yn  mia o jeszcze kil-
kadziesi t lat, zanim wysz o kolejne niderlandzkie t umaczenie polskiej literatury.

Prawdziwy prze om w obecno ci literatury polskiej w Niderlandach nast pi
dopiero na pocz tku XX wieku, kiedy da  si  zaobserwowa  znaczny wzrost

2 Niderlandzki kr g j zykowy to jeden z mniejszych obszarów j zykowych w Europie, obejmuj cy Ho-
landi  i pó nocn  cz  Belgii (Flandri ). Ziemie te zosta y po czone ze sob  w pó nym redniowieczu
i zosta y podzielone pod koniec XVI w., kiedy pó nocne Niderlandy uzyska y niepodleg o , a po u-
dniowa cz  pozosta a przy Hiszpanii. Po ponownym po czeniu na pocz tku XIX w. Królestwo
Zjednoczonych Niderlandów znowu rozpad o si  w r. 1830 wskutek rewolucji belgijskiej. Pó nocne
Niderlandy przyj y wówczas kszta t obecnej Holandii, podczas gdy po udniowa cz  przekszta ci a
si  w Królestwo Belgii. W chwili obecnej, obszar niderlandzkoj zyczny liczy oko o 23 milionów
mieszka ców.

3 Nieliczne dotychczasowe badania ród owe przeprowadzone w tym zakresie ukazuj , e zwi zki histo-
ryczne mi dzy Niderlandami a Polsk  datuj  si  od czasów redniowiecznych i e mia y one wymiar zarów-
no handlowy i gospodarczy, jak i naukowy oraz kulturowy. Zob. na ten temat M.B. Styk, Belgia w rela-
cjach Polaków. Antologia (XVI–XX w.), Lublin, TN KUL, 1999; L. Thijssen, Polska i Niderlandy.
1000 lat kontaktów, Zutphen, Walburg Pers, 2003; J. Leska- l zak, Polacy w Holandii. Przesz o  i tera -
niejszo , Toru , Adam Marsza ek, 2003.

4 Zob. K. Van Heuckelom, Nie miertelny podró ny. „Historyja” Ignacego Krasickiego w „dolno-
niemieckiej szacie”, „Prace Historycznoliterackie – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello skiego”
2003, nr 97–98, s. 23–42.
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t umacze  literackich z j zyka polskiego na j zyk niderlandzki. Prze om ten cz -
ciowo t umaczy si  rosn c  mi dzynarodow  popularno ci  twórczo ci Henryka

Sienkiewicza, a szczególnie jego powie ci Quo vadis. W ci gu kilku lat zanoto-
wano ponad dziesi  przek adów Sienkiewicza na j zyk niderlandzki, a liczba ta
jeszcze wzros a po przyznaniu autorowi Trylogii literackiej nagrody Nobla5.
Wiele elementów wskazuje zatem na to, e mi dzynarodowy sukces Sienkiewi-
cza na pocz tku XX wieku by  istotnym czynnikiem katalizuj cym popularyzo-
wanie literatury polskiej w niderlandzkim kr gu j zykowym.

O wiele mniej wyra nie przedstawia si  sytuacja w wieku dziewi tnastym.
Mi dzy publikacj  niderlandzkiego przek adu Historii (w r. 1791) a pierwszym
holenderskim wydaniem Quo vadis (w r. 1898) ukaza o si  zaledwie par  pol-
skich ksi ek w niderlandzkim przek adzie, mianowicie:

1. Julian Niemczewicz [sic!], Levi en Sara. Een joodsche familie-geschiedenis in
Polen (Levi i Sara. ydowska historia rodzinna w Polsce), Amsterdam 1825.

2. Julian Niemczewicz [sic!], Johan Tenczynski. Een verhaal uit de geschie-
denis van Polen in de XVI eeuw (Johan Tenczynski. Opowie  z historii
Polski w XVI w.), Amsterdam 1829.

3. J.I. Kraszewski, Jermola. Een Poolsch verhaal (Jermola. Polska opo-
wie ), Arnhem 1869.

4. E.P. Orzeszko, Meir Ezofowicz. Een verhaal uit het leven der Poolsche jo-
den (Meir Ezofowicz. Opowie  z ycia polskich ydów), Haga 1886.

5. E.P. Orzeszko, Een vrouwenleven ( ycie kobiety), Utrecht 1898.
Mimo ograniczonej liczby przet umaczonych utworów daje si  tu zaobserwo-

wa  kilka znamiennych tendencji. Po pierwsze, widoczny jest fakt, e wszystkie
dziewi tnastowieczne przek ady ukaza y si  w pó nocnej cz ci Niderlandów,
czyli w Holandii. Brak niderlandzkich przek adów na terytorium Belgii wi e si
niew tpliwie z tym, e kraj ten by  wówczas zdominowany przez elity frankofo -
skie, zarówno w dziedzinie polityki, jak i w dziedzinie kultury. Pierwsze nider-
landzkie przek ady literatury polskiej zacz y si  ukazywa  w Belgii dopiero na
pocz tku XX wieku, kiedy j zyk niderlandzki uzyska  wi ksze znaczenie. Po
drugie, trudno nie zauwa y , e w ród nielicznych przet umaczonych autorów
powtarzaj  si  nazwiska Juliana Ursyna Niemcewicza i Elizy Orzeszkowej. Jak
wynika z bardziej szczegó owych dost pnych nam danych bibliograficznych,
niderlandzkie t umaczenia Orzeszkowej prze ywa y swój rozkwit pod sam koniec
XIX w., kiedy ukaza y si  równie  przek ady takich utworów, jak Mirtala i Silny
Samson. Po trzecie, nie da si  zaprzeczy , e przet umaczone dzie a nie nale  –
mówi c z dzisiejszej perspektywy – do najbardziej skanonizowanych utworów

5 Podane w tym artykule dane bibliograficze dotycz ce literatury polskiej w niderlandzkim przek a-
dzie pochodz  w du ej mierze z: R. Pieters, J. van Damme, F. Vyncke, Poolse literatuur in Neder-
landse vertaling. Bibliografie 1791–1976, „Slavica Gandensia” 1977, nr 4, s. 51–91.
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XIX wieku (aczkolwiek jest to niew tpliwie klasyka, bardziej lub mniej znana).
Po czwarte, nie sposób pomin  równie  faktu, e znaczna cz  przet umaczo-
nych utworów dotyczy tematyki ydowskiej. S  w ród nich najwa niejsze utwory
z tzw. nurtu ydowskiego w dziewi tnastowiecznej prozie polskiej, mianowicie
Lejbe i Siora Juliana Ursyna Niemcewicza (które to dzie o otwiera topik  juda-
istyczn  w polskiej beletrystyce) oraz Meir Ezofowicz Elizy Orzeszkowej6. Rola
tematyki ydowskiej w korpusie t umacze  zyskuje jeszcze na wadze, je eli do -
czymy do tej listy wy ej wymienione przek ady Mirtali i Silnego Samsona
Orzeszkowej.

Na zako czenie tych wst pnych rozwa a  warto zwróci  uwag  tak e na fakt,
e od lat trzydziestych do lat sze dziesi tych XIX w. nast puje znacz ca przerwa

w holenderskiej dzia alno ci translatorskiej. Chyba niezupe nie przypadkowo ten
etap „ciszy” wydawniczej zbiega si  czasowo z okresem mi dzypowstaniowym
w Polsce. By  to w wielu krajach europejskich czas rosn cego zainteresowania
tragicznymi losami Polski oraz jej mieszka ców. Doprowadzi a do tego nie tylko
kwestia polskich rozbiorów, ale tak e zaci ta walka o niepodleg o , która wy-
wo ywa a wiele rozmaitych reakcji i dyskusji na kontynencie europejskim7. Jak
wynika z bada  historycznych, Niderlandy by y podzielone wobec zmaga  wol-
no ciowych Polaków. W stosunku Belgów do „sprawy polskiej” dominowa a
raczej sympatia ze wzgl du na to, e Belgowie sami walczyli o niepodleg o
(z królem holenderskim) i postrzegali Polaków jako sojuszników8. Holendrzy
natomiast sk onni byli poprze  rosyjsk  polityk  wobec Polski, nie tylko ze
wzgl du na szczególne paralele z sytuacj  polityczn  w Niderlandach, ale tak e
ze wzgl du na cis e zwi zki rodzinne mi dzy dynasti  holendersk  a Romano-
wami. Tu  po powstaniu listopadowym doprowadzi o to w ród Holendrów do
swojego rodzaju „polonofobii”, szczególnie w wypowiedziach politycznych
i komentarzach prasowych9. Owe negatywne uczucia wobec polskich d e  wol-
no ciowych do pewnego stopnia znalaz y tak e wyraz w niektórych dziewi tna-
stowiecznych niderlandzkich utworach literackich10. Mo na zatem powiedzie , e

6 Zob. W. Panas, Pismo i rana…, s. 7–40.
7 wiadcz  o tym na przyk ad takie propolskie zjawiska jak Polenfreundschaft i Polenfreundevere-

ine zainicjowane przez Niemców z okazji powstania listopadowego oraz jego st umienia. Podobne
inicjatywy powsta y równie  we Francji i – w mniejszym stopniu – w Anglii. Zob. na ten temat:
Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, red. A. Bara ska, W. Ma-
twiejczak, J. Zió ek, Lublin, TN KUL, 2001.

8 Zob. L. Vandersteene, Polonofilie, nationalisme en nationale identiteit: Belgische reacties op de
eerste Poolse vluchtelingen van de 'Grote Emigratie’. (1831–1832), „Belgisch Tijdschrift voor Nie-
uwste Geschiedenis” 2000, nr 1–2, s. 49–130.

9 Zob. I. Goddeeris, Dutch Reactions to the Polish National Insurrections (1830–70), „Acta Polo-
niae Historica” 2007, nr 2, s. 139–169.

10 W okresie 1830–1845, czyli w pierwszej dekadzie po powstaniu listopadowym, ukaza a si
w pó nocnych Niderlandach niejedna powie , której akcja rozgrywa si  w Polsce. Przewa a w nich
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w omawianym okresie mi dzypowstaniowym Holendrzy nie dali doj  do g osu
samym Polakom, ale raczej mówili za nich, przedstawiaj c kraj i jego mieszka -
ców w niekorzystnym wietle11.

T O P I K A  Y D O W S K A  J A K O  K ATA L I Z AT O R  P R Z E K A D Ó W
N A  J Z Y K  N I D E R L A N D Z K I

Szczególna pozycja zajmowana przez Niemcewicza i Orzeszkow  na li cie
przet umaczonych autorów i utworów wyra nie wskazuje na to, e topika ydowska
by a w XIX w. swoistym katalizatorem przek adów literackich z j zyka polskiego na
j zyk niderlandzki. Obecno  Niemcewicza w literaturze niderlandzkoj zycznej
zosta a zainicjowana przez publikacj  przek adu Lejbe i Siory w r. 1825. Cztery
lata pó niej ukaza a si  w przek adzie nast pna ksi ka Niemcewicza (Jan z T -
czyna), przy czym ok adka tego wydania wyra nie nawi zuje do „s awy” Niem-
cewicza jako autora Lejbe i Siory12. Taka sama zasada powtórzy a si  w ostatnich
dekadach XIX wieku, kiedy niderlandzki przek ad Meira Ezofowicza zapocz t-
kowa  obecno  prozy Orzeszkowej w Holandii i poci gn  za sob  inne t uma-
czenia jej twórczo ci (mianowicie Marty, Mirtali i Silnego Samsona).

Katalizuj ca rola odgrywana przez problematyk ydowsk  w praktyce trans-
latorskiej i wydawniczej nie powinna dziwi , bior c pod uwag , e w ówczesnej
Holandii, a szczególnie w regionie sto ecznym, mieszka a dosy  liczna wspólnota
ydowska13. Jednocze nie jednak nasuwa si  pytanie, jak  funkcj  przek ady te

mia y pe ni  i pe ni y w kulturze docelowej. Jak wiadomo, zarówno Lejbe i Siora
Niemcewicza, jak i „ ydowskie” ksi ki Orzeszkowej posiadaj  znamienny cha-

obraz Polski jako miejsca nieustannych kl sk i nieszcz . Chodzi m.in. o takie ksi ki jak Constance,
of De verdeeling van Polen (Konstancja, czyli Rozbiory Polski) Frederika Jakobsa (1831), Valeria en
Octavia Oginski, of De slagtoffers der Poolsche staatsomwenteling (Waleria i Oktawia Ogi scy, czyli Ofiary
polskiej rewolucji) z r. 1832 (autorstwa niejakiego J.H.), Iwan en Pauleska: Poolsche romance (Iwan
i Pauleska. Polski romans) Adriaana van der Hoopa (1836) oraz De Rinaldo van het Noorden, of De roover-
-bruid: een Poolsch volksverhaal (Rinaldo Pó nocy, czyli Rabu  i panna m oda. Polska opowie  ludowa)
autorstwa A.D. van Burena Schele (1840). Zob. na ten temat K. Van Heuckelom, Z odzieje i z ote r czki.
Polskie stereotypy w Niderlandach, „Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 1 (1), s. 101–114.

11 Dopiero po powstaniu styczniowym owa pó nocnoniderlandzka „polonofobia” stopniowo zani-
ka a, tak e na p aszczy nie literackiej. Kilka lat po powstaniu styczniowym ukaza a si  historyczna
powie  dla m odzie y De Poolse ballingen (Polscy wygna cy) napisana przez D.H. Meijera. Jej autor
nie tylko oskar y  kraje europejskie o brak zainteresowania losami Polski, ale tak e z wielk  empati
przedstawi  ci kie ycie polskich bohaterów, którzy wyró niaj  si  m stwem i szlachetno ci .

12 Niemcewicz przedstawiony jest na ok adce przek adu jako „schrijver van de Levi en Sara” („autor
Lejbe i Siory”).

13 W roku 1814 w Holandii y o ok. 37 000 ydów. Ówczesny Amsterdam by  jednym z najwi k-
szych skupisk ydów w Europie Zachodniej. Zob. na ten temat J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld,
I. Schöffer, Geschiedenis van de Joden in Nederland, Amsterdam, Balans, s. 208.
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rakter dyskursywny i poruszaj  problem emancypacji ydów w dziewi tnasto-
wiecznej Polsce. Fakt, e ówczesna Holandia by a nieco bardziej zaawansowana
w procesie emancypacji i równouprawnienia ludno ci ydowskiej, wywo uje
pytanie o to, kto zainicjowa  te przek ady, co si  sta o w przek adzie oraz jak
przek ady te by y odbierane14.

L E J B E  I  S I O R A  P O  N I D E R L A N D Z K U

W celu wst pnej eksploracji wy ej przedstawionych zagadnie  warto przyjrze
si  bli ej niderlandzkiemu przek adowi Lejbe i Siory, który otwiera problematyk
tematyki ydowskiej w niderlandzkim t umaczeniu15. Dost pne nam dane bibliogra-
ficzne wskazuj  na to, e przek ad ten zosta  zainicjowany nie w rodowisku holen-
derskich ydów, ale przez „rdzennych” Holendrów. Ksi ka ukaza a si  w r. 1825
nak adem Ten Brink & De Vries, sto ecznego wydawnictwa o orientacji chrze-
cija skiej16. Przek adu dokona  anonimowy holenderski t umacz, opieraj c si  na

niemieckim wydaniu z tego samego roku17.
Pos uguj c si  terminologi  translatologiczn , mo na okre li  poetyk  transla-

torsk  przyjmowan  przez t umacza jako klasycystyczn . Oznacza to, e t umacz
nie kr powa  si  wprowadza  znamiennych zmian i „poprawek” do tekstu doce-
lowego. Wskutek tego emancypacyjny program przedstawiony przez polskiego
autora uleg  istotnym zmianom. Jak wiadomo, Niemcewicz nazwa  swoj  po-
wie  „romansem w listach”, ale gatunek ten s u y  g ównie po to, aby przekaza
polskim czytelnikom pogl dy autora na temat „kwestii ydowskiej”. Propagowa

14 Holandia wprowadzi a równouprawnienie dla wszystkich spo eczno ci religijnych w r. 1795,
w lad za powstaniem tzw. republiki batawskiej. Za króla Wilhelma I (1815–1840) zwalczano u ycie
j zyka jidysz we wspólnocie holenderskich ydów, zarówno w szkolnictwie, jak i w obrz dach
religijnych. Pierwsze ydowskie czasopisma w j zyku niderlandzkim zacz y si  ukazywa  w latach
czterdziestych XIX w. Elity ydowskie przesz y na j zyk niderlandzki ju  wcze niej. Zob. na ten
temat J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld, I. Schöffer, Geschiedenis van de Joden…, s. 192.

15 Zob. M. Sermeus, „De vleugelen der fantasie en der fictie door eene hoogere bedoeling geklu-
isterd’? Een contextuele en vertaalkundige analyse van J.U. Niemcewicz’ „Levi en Sara”, Leuven,
K.U.Leuven (nieopublikowana praca magisterska).

16 O profilu wydawnictwa wiadczy nast puj ca selekcja ksi ek, które ukaza y si  jego nak adem
w latach dwudziestych XIX w.: De christen-leeraar in navolging van z nen grooten meester (Nauczy-
ciel chrze cija ski w lad za swoim wielkim Mistrzem), 1823; Homilien over geschiedkundige onder-
werpen uit het leven van Jezus volgens de verhalen der evangelisten (Homilie na tematy historyczne
wzi te z ycia Jezusa na podstawie opowie ci ewangelistów), 1824; Lazarus, voor troostbehoevende
christenen ( azarz, dla chrze cijan potrzebuj cych pocieszenia), 1824; Karaktertrekken en merkwaardi-
ge gebeurtenissen uit de l densgeschiedenis van Jezus, voorgesteld in eenige homilien (Charakterystyka
oraz cudowne wydarzenia wzi te z martyrologii Jezusa, przedstawione w kilku homiliach), 1825.

17 Julian Niemczewicz [sic], Levi und Sara. Briefe Polnischer Juden. Ein Sittengemälde, Berlin,
Ferdinand Dümmler, 1825.
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on program w czenia ydów w spo ecze stwo polskie, odrzucaj c z e wp ywy
wywierane przez Talmud, Kaba  i chasydów18. W kontek cie naszej analizy
najciekawsze s  akurat te fragmenty powie ci, które maj  charakter publicystycz-
ny i dotycz  „kwestii ydowskiej” w Polsce porozbiorowej. Jak wynika z wielu
fragmentów analizowanego przek adu, holenderski t umacz d y  do swojego
rodzaju uniwersalizacji problemów opisanych przez Niemcewicza w Lejbe i Sio-
rze. W odró nieniu od niemieckiego t umacza cz sto zast powa  on wyrazy na-
wi zuj ce do sytuacji polskich ydów ogólniejszymi s owami i okre leniami.

wiadczy o tym m.in. poni szy fragment z Listu XXI, a szczególnie zaznaczone
kursyw  wyrazy19:

Lejbe i Siora (1821) Levi und Sara (1825) Levi en Sara (1825) T umaczenie przek adu
Skar ymy si , e nasz rz d
polski trzyma w ucisku, e
nas nie dopuszcza do praw
obywatelskich, e nam
tamuje drogi przemys u i
wyniesienia; lecz có  rz d
ten odpowiada na skargi i

dania nasze? Chcecie
u ywa  zarówno z nami
praw obywatelstwa, lecz
po czym e poznamy, e
jeste cie obywatelami,
Polakami? […] wszak wy
sami wyznajecie, e
Polska nie jest ojczyzn
wasz , e cie tylko
przechodniami w tym
kraju. (86)

Wir beklagen uns, daß die
Polnische Regierung uns in
Unterdrückung hält, daß sie
uns keine staatsbürgerlichen
Rechte zugesteht und uns die
Wege zur Aufklärung und
Veredlung abschneidet. Aber
was antwortet der Staat auf
unsere Klagen und
Beschuldigungen? – „Wollt
Ihr die bürgerlichen Rechte
gleich uns genießen, so
müsst Ihr uns auch
beweisen, dass Ihr Bürger,
daß Ihr Polen seyd! […]
Erklärt Ihr doch offen, daß
Polen euer Vaterland nicht
sey, und daß Ihr bloße Pilger
wäret. (193)

Wij beklagen ons dat de
regering der landen, die wij
bewonen, ons onderdrukt,
dat zij ons de regten der
burgers van den Staat
onthoudt, en ons de regten
der burgers van den Staat
onthoudt, en ons de wegen
ter verlichting en veredeling
afsnijdt. Maar wat antwoordt
de Staat op onze klagten en
beschuldiging? „Wilt gij de
burgerlijke regten, gelijk wij,
genieten, dan moet gij ook
bewijzen, dat gij wezenlijk
inwoner en burger zijt? […]
Gij verklaart immers openlijk,
dat ons land uw vaderland
niet is, en dat gij slechts
pelgrims zijt. (146–147)

Skar ymy si , e rz d
krajów, w których miesz-
kamy, trzyma nas w
ucisku, e nas nie dopusz-
cza do praw obywateli
tego pa stwa i e nam
tamuje drogi o wiecenia i
uszlachetnienia. Lecz co
odpowiada rz d na nasze
skargi i oskar enia?
Chcecie, tak jak my,
u ywa  praw obywatel-
stwa, to musicie udowod-
ni , e naprawd  jeste cie
mieszka cami i obywate-
lami. […] Wyznajecie
przecie  otwarcie, e nasz
kraj nie jest wasz  ojczy-
zn , e jeste cie tylko
pielgrzymami.

Inny zabieg translatorski o podobnym efekcie uniwersalizuj cym polega na do-
daniu przydawek o szerszym znaczeniu. wiadczy o tym np. nast puj cy fragment
z tego samego listu (XXI). Zabieg ten sprawia wra enie pewnej nielogiczno ci,
skoro dodana przydawka (i inni ydzi) jest w sprzeczno ci z informacj  zawart
w drugiej cz ci tego samego zdania (nasi wspó wyznawcy w innych krajach):

18 Post powy program Niemcewicza uosabiaj  tytu owe postacie ydowskie: Lejbe (o wiecony
w a ciciel manufaktury) i Siora (jego ukochana) oraz hrabia Edmund T czy ski (polski patriota
i przyjaciel Lejbe). Obskurantyzm ydowski reprezentuje Jankiel (przywódca chasydów i religijny
fanatyk) oraz Moszko (ojciec Siory), który chce wyda  swoj  córk  za Jankiela. Dzi ki niez omnej
postawie Siory oraz pomocy hrabiego T czy skiego wszystko ko czy si  szcz liwie, zarówno dla
dwojga „kochanków”, jak i dla „nawróconego” ojca Siory.

19 Wyró nienia kursyw  pewnych fragmentów tych i pó niejszych cytatów s  moje. Przytoczone
w nawiasie liczby oznaczaj  stron , na której znajduje si  dany cytat. Cytaty z polskiego tekstu ró-
d owego pochodz  z nast puj cego wydania: Julian Ursyn Niemcewicz, Lejbe i Siora czyli listy
dwóch kochanków. Romans, Kraków, Univeritas, 2004.
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Lejbe i Siora (1821) Levi und Sara (1825) Levi en Sara (1825) T umaczenie przek adu
Smutn  jest rzecz  uwa-
y , jak daleko starszyzna

nasza zostawi a Izraelitów
polskich w tyle tej cywili-
zacji, w której wspó  z
nami wierz cy innych
krajów tak wielkie uczy-
nili post py. (88)

Es ist eine traurige
Betrachtung, zu sehen, wie
weit die Polnischen
Israeliten durch die Schuld
ihrer Aeltesten hinter jener
Civilisation zurückgeblieben
sind, in welcher unsere
Glaubensgenossen in andern
Ländern so weite Fortschritt
gemacht haben. (200)

Het is treurig te moeten zien,
hoever de Poolsche en
andere Joden door de schuld
hunner oudsten ten achtere
zijn, ten aanzien van de
beschaving, in welke onze
geloofsgenoten in andere
landen zulke aanzienlijke
vorderingen gemaakt
hebben. (151)

Smutno zauwa y , jak
daleko polscy i inni ydzi
pozostali w tyle poprzez
win  swojej starszyzny,
w porównaniu z cywiliza-
cj , w której nasi wspó -
wyznawcy w innych
krajach zrobili takie
znaczne post py.

Polski kontekst przedstawionego przez Niemcewicza programu o wieceniowe-
go znika z pola widzenia z innych jeszcze powodów. Jak wiadomo, autor Lejbe
i Siory nie tylko krytykowa  polskich ydów (za ich brak lojalno ci wobec Pol-
ski), ale tak e pot pia  tych Polaków, którzy za ma o dbaj  o swoj  polsko .
Wskazuje na to jedno ze stwierdze  zawartych w Li cie I:

Lejbe i Siora (1821) Levi und Sara (1825) Levi en Sara (1825) T umaczenie przek adu
Rodowitym ka dego
j zykiem jest j zyk tej
ziemi, na której si
cz owiek urodzi . (10)

Muttersprache eines Juden
ist die Sprache des
Landes, worin der Mensch
geboren wird (4)

De moedertaal van elken
Jood behoort de taal van dat
land te zijn, in hetwelk hij,
zoowel als ieder ander
inwoner, geboren wordt. (3)

J zykiem ojczystym
ka dego yda powinien by
j zyk tej ziemi, na której on,
tak jak ka dy inny mieszka-
niec, si  urodzi .

Autor ma tu na my li nie tylko ydów niew adaj cych polszczyzn , ale
równie  polskich szlachciców, którzy wol  mówi  po francusku ni  po pol-
sku. W ostatnich rozdzia ach powie ci wyst puje kilka polskich postaci (np.
matka hrabiego Edmunda T czy skiego), których wypowiedzi s  przytaczane
przez Niemcewicza niemal konsekwentnie w wersji francuskiej. Jako wzor-
cowy patriota natomiast przedstawiony jest sam Edmund T czy ski, który
wykazuje silne przywi zanie do swojego kraju i j zyka ojczystego. W przyto-
czonym wy ej t umaczeniu wida  wyra nie, e ten ogólny przekaz skierowa-
ny zarówno do polskich ydów, jak i do samych Polaków nabiera innego
sensu poprzez dodanie rzeczownika yda. Chocia  zmian  t  cz ciowo mo-
emy przypisa  niemieckiemu t umaczowi (eines Juden), autor niderlandz-

kiego przek adu poszed  jeszcze krok dalej (dodaj c mi dzy przecinkami tak
jak ka dy inny mieszkaniec)20.

Poza sk onno ci  holenderskiego t umacza do uniwersalizacji sytuacji polskich
ydów, w niderlandzkim t umaczeniu daje si  równie  zaobserwowa  tendencj
20 Fakt, e niderlandzkie t umaczenie o wiele bardziej uwypukla ydowski kontekst ni  polski ele-

ment w ogólnym przes aniu ksi ki, uwidacznia si  równie  w tym, e holenderski t umacz prze o y
na j zyk niderlandzki wszystkie francuskie wypowiedzi przytoczone przez Niemcewicza (podczas
gdy niemiecki t umacz zgodnie z intencj  Niemcewicza pozostawi  te fragmenty w j zyku francu-
skim, zachowuj c w ten sposób efekt zamierzony przez autora).
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do wprowadzania nut patriotycznych. Zwa ywszy, e w wielu krajach europej-
skich dziewi tnasty wiek stanowi  apogeum rozwoju to samo ci narodowej,
zabieg ten nie powinien a  tak dziwi . Najbardziej znamienny tego przyk ad
znajdujemy w nast puj cym fragmencie nawi zuj cym do postawy patriotycznej
Edmunda T czy skiego (List XXXI):

Lejbe i Siora (1821) Levi und Sara (1825) Levi en Sara (1825) T umaczenie przek adu
Edmund, gorliwy dobra
powszechnego i narodo-
wo ci polskiej obro ca,
grzecznie, w ywych atoli
wyrazach, zbija  zdanie
przeciwnika swego. Nie
przecz , mówi  on, i  w
nowych wynalazkach,
pi knych sztukach, a
nawet i literaturze dalecy
jeszcze jeste my od tej
doskona o ci, któr  si
szczyc Francja, Anglia,
W ochy i Niemcy. (121)

Edmund, ein eifriger
Beschüßer alles Guten im
Vaterlande, schlug die
Urtheile seines Gegners
bescheiden, aber mit
eindringlicher Lebhaftigkeit,
aus dem Felde. „Ich leugne
nicht“ – sagte er – „daß wir
in neuen Erfindungen und
schönen Künsten, auch in
der Literatur, noch weit von
jener Vollkommen-heit
entfernt sind, welcher
Deutsche, Engländer,
Franzosen und Italiener sich
rühmen können.” (279)

EDMUND, die een ijverig
verdediger van al het goede
is, dat in zijn vaderland
gevonden wordt,
wederlegde de bewijzen van
zijne partij wel bescheiden,
maar tevens grondig en
vurig. „Ik ontken geenszins
– zeide hij – dat wij in
nieuwe uitvindingen en
schoone kunsten, zelfs in de
letterkunde, nog ver van die
volmaaktheid verwijderd
zijn op welke de Duitschers,
Nederlanders, Italianen,
Franschen en Engelschen
roemen kunnen.”

EDMUND, który jest
gorliwym obro c  wszyst-
kiego dobrego, co si
znajduje w jego ojczy nie,
odpar  skromnie, ale tak e
dog bnie i arliwie
dowody swojego przeciw-
nika. „W ogóle nie prze-
cz  – rzek  on – e
w nowych wynalazkach
i sztukach pi knych, nawet
w literaturze, dalecy
jeszcze jeste my od tej
doskona o ci, któr  si
mog  chwali Niemcy,
Holendrzy, W osi, Francu-
zi i Anglicy.”

Podczas gdy niemiecki t umacz „subtelnie” zmienia hierarchi  kultur europej-
skich poprzez przestawienie szyku wyrazów, holenderski t umacz idzie jeszcze
krok dalej i nie kr puje si  wymieni  w asnego kraju obok czo owych kultur
europejskich21.

W kontek cie omawianych tu zagadnie  warto zaznaczy , e patriotyzm
wykazywany przez t umacza wi e si  równie  z przedstawion  przez Niem-
cewicza „kwesti ydowsk ”. Z jednej strony, uniwersalizuj cy charakter
niderlandzkiego przek adu sprawia wra enie, e holenderski t umacz zamie-
rza  rozszerzy  kwesti ydów polskich na teren innych krajów europejskich,
w tym równie  Holandii. Z drugiej za  strony dba  on tak e o to, aby jego
w asny kraj nie zosta  przedstawiony w niezbyt korzystnym wietle. Dotyczy
to m.in. sprawy wielowiekowej tradycji prze ladowania ydów na kontynen-
cie europejskim (List XIX):

21 Inny wymowny tego przyk ad to fragment z Listu II, w którym wyst puje – jedyne w polskim
tek cie – bezpo rednie nawi zanie do ydowskiej obecno ci w Holandii. Jak wiadomo, w swoich
m odych latach Niemcewicz odwiedzi  Holandi  (w towarzystwie ksi cia Adama Czartoryskiego),
musia  zatem wiedzie  o du ej spo eczno ci ydowskiej mieszkaj cej w Amsterdamie. wiadczy
o tym tre  drugiego listu (napisanego przez Moszk  – ojca Siory – do przyjaciela): „S uchaj, co
powiem. Siora moja i postaci , i pos giem najpierwszego w Brze ciu, w Brodach, w Amsterdamie
nawet rabina uszcz liwi  by mog a.” Patriotycznie nastawiony holenderski t umacz zmienia kon-
strukcj  „w Amsterdamie” na „in het beroemde Amsterdam” („w s ynnym Amsterdamie”, 16).
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Lejbe i Siora (1821) Levi und Sara (1825) Levi en Sara (1825) T umaczenie przek adu
Rozproszeni po po-
wierzchni ziemi, prze la-
dowani najprzód od
pogan, pó niej od chrze-
cijan w Niemczech,

Francji, Hiszpanii, Anglii,
paleni, wyt piani, wyp -
dzani, w jednej Polsce
znale li my schronienie i
opiek . (76)

Verbreitet über die ganze
Oberfläche der Erde,
verfolgt zuerst von den
Heiden, dann von
Christen, in Deutschland,
Frankreich, Spanien und
England, – verbrannt,
ersäuft, verjagt, haben wir
endlich in dem einzigen
Polen Rettung und Schutz
gefunden (168)

Verspreid over de gansche
oppervlakte der aarde,
vervolgd eerst door
Heidenen, toen door de
Christenen, in Duitschland,
Frankrijk, Spanje en
Engeland; verbrand;
verdronken, verjaagd,
hebben wij eindelijk in
Holland en vooral in Polen
redding en bescherming
gevonden. (128)

Rozproszeni po ca ej
powierzchni ziemi,
prze ladowani najpierw
przez pogan, pó niej przez
chrze cijan, w Niemczech,
Francji, Hiszpanii i Anglii;
paleni, topieni, wyp dzani,
nareszcie w Holandii i
przede wszystkim w Polsce
znale li my ocalenie i
ochron .

Holandia jest zatem przedstawiana przez t umacza jako kraj tolerancyjny, post -
powy i cywilizowany, który w odró nieniu od czo owych krajów europejskich
nigdy nie anga owa  si  w dzia alno  anty ydowsk . Poza tym, patriotyzm ten
dotyczy nie tylko dalekiej przesz o ci, ale tak e czasów bardziej wspó czesnych22.

Na podstawie powy ej przedstawionych faktów mo emy okre li  anonimowego
autora niderlandzkiego przek adu Lejby i Siory jako patriotycznie nastawionego
rzecznika emancypacji ydowskiej w Holandii. Jak ju  wspomnieli my, klasycy-
styczna poetyka t umaczeniowa pozwala a na ulepszanie tekstu ród owego, zarówno
pod wzgl dem stylistycznym, jak i pod wzgl dem ideowym. Fakt, e t umacz posta-
nowi  zuniwersalizowa  g ówne przes anie powie ci Niemcewicza, omijaj c sporo
nawi za  do kontekstu polskiego, wiadczy o jego pozytywnym nastawieniu do idei
Niemcewicza. Jego wtr cenia patriotyczne z kolei mia y u wiadomi  holenderskiego
czytelnika, e sytuacja ydów w Holandii jest jednak lepsza ni  opisana przez Niem-
cewicza sytuacja ydów polskich. Program asymilacyjny przedstawiony przez pol-
skiego pisarza uleg  zatem swoistej holenderskiej asymilacji.

L E J B E  I  S I O R A  W R Ó D  H O L E N D R Ó W

Szczególna postawa prezentowana przez t umacza uwidacznia si  równie
w krytycznoliterackiej recepcji Levi en Sara w Holandii. O tym, e powie
Niemcewicza na pewno nie przesz a niezauwa ona w kulturze docelowej, wiad-
cz  liczne jej recenzje opublikowane w latach 1826–182723. Autorzy tych (ano-

22 Kiedy Niemcewicz (w Li cie XXI) wspomina o tym, e w niektórych miastach niemieckich wprowa-
dzono j zyk krajowy do obrz dów ydowskich, holenderski t umacz nie waha si  wymieni  tu równie
Amsterdamu („i tak we Frankfurcie nad Menem, w Hamburgu, w Dessau, we Wroc awiu, w Berlinie itd.”
(87–88) / „So geschah’s in Frankfurt a. M., Hamburg, Dessau, Breslau, Berlin u. s. w.” (198) / „dit had plaats
te Frankfort aan den Mein, te Hamburg, Dessau, Breslau, Berlijn, Amsterdam, enz.” (150) / „mia o to miej-
sce we Frankfurcie nad Menem, w Hamburgu, w Dessau, we Wroc awiu, w Berlinie, w Amsterdamie itd.”).

23 Zob. m.in. „Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak” 1826, nr 1, s. 230–231;
„Boekzaal der geleerde wereld: een tijdschrift voor de Protestantsche kerken in het koningrijk der
Nederlanden” 1826, nr 1, s. 146–152; „Vaderlandsche letteroefeningen” 1827, nr 1, s. 654–657.
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nimowych) recenzji nie zwrócili uwagi na walory literackie powie ci, ale skupili
si  przede wszystkim na tre ci ksi ki24. Ogólnie rzecz bior c, holenderscy kryty-
cy literaccy przyj li Levi en Sara z (ca kowit  lub cz ciow ) aprobat . Ksi k
Niemcewicza uwa ano za pouczaj c , u yteczn  i warto ciow  pozycj . Nieraz
powo ywano si  na autora jako na wielki autorytet, „jednego z najwybitniejszych
polskich uczonych”, który mia  „bardzo wa ny udzia  w sprawach Polski”25. Poza
tym to, co zosta o opisane w Lejbe i Siorze, ogólnie uwa ane by o za wiarygodne
i zgodne z prawd . Nie wszyscy recenzenci jednak dali si  przekona  przez
Niemcewicza o tym, e jego post powy program emancypacji ydów móg by si
kiedy  urzeczywistni  b d  w Polsce, b d  w innych krajach.

W ród holenderskich krytyków wy aniaj  si  tu dwa nurty my lowe, które
w pewien sposób nawi zuj  do dwoistej strategii translatorskiej przyjmowanej
przez holenderskiego t umacza, tzn. d enie do uniwersalizacji polskiej „kwestii
ydowskiej” w po czeniu z elementami patriotycznymi. Z jednej strony, sam

fakt, e jeden z recenzentów postanowi  przytoczy  w ca o ci ydowski program
emancypacyjny zawarty w jednym z ostatnich listów utworu Niemcewicza,
wskazuje na yczliw  i entuzjastyczn  akceptacj  idei polskiego autora w kontek-
cie holenderskim26. Z drugiej za  strony, inny recenzent wyrazi  swoje g bokie

w tpliwo ci co do trafno ci przedstawionego przez Niemcewicza manifestu
o wieceniowego, uderzaj c w tony patriotyczne:

Sytuacja ydów w naszej Ojczy nie ró ni si  znacznie od tej w Polsce i w innych miej-
scach. […] Walcz c o wolno  religii i wyznania, nasza Ojczyzna jako pierwsza oferowa a
niemal wsz dzie wyp dzonemu Izraelowi spokojne i bezpieczne miejsce zamieszkania. […]
Pewne jest to, e sytuacja ydów w Holandii, szczególnie w naszym pa stwie konstytucyj-
nym, jest zbyt odmienna od sytuacji ydów polskich, aby my mogli spodziewa  si  czego
dobrego po przet umaczonym utworze, w celu wi kszego o wiecenia i cywilizowania ydów
w naszej Ojczy nie27 [to i pozosta e t um. moje – K.V.H].

To, co zajmowa o wspomnianych recenzentów, nie odbiega zatem od pytania,
jakie nurtowa o samego t umacza, tzn. czy dyskurs emancypacyjny Niemcewicza

24 Jeden z recenzentów trafnie wyeksponowa  przewag  tre ci nad form  w Lejbe i Siorze, zauwa-
aj c, e u Niemcewicza „skrzyd a fantazji i fikcji cz sto zniewalane s  przez wy szy zamiar” („de

vleugelen der fantasie en der fictie worden hier dikwijls door een hoogere bedoeling gekluisterd”).
Zob. „Letterkundig magazijn van wetenschap”…

25 „Letterkundig magazijn van wetenschap”…
26 „Boekzaal der geleerde wereld…”.
27 „De toestand der Joden in ons Vaderland verschilt merkelijk van die in Polen en elders. […]

Strijdende voor de vrijheid van Godsdienst en geweten, ruimde ons Vaderland het eerst eene rustige
en veilige verblijfplaats in aan het bijna overal verstooten Israël. […] Zoo veel is zeker, dat de to-
estand der Joden in Nederland, vooral onder ons grondwettig bestuur, te veel verschilt met dien van de
Poolsche Joden, dan dat wij van dit vertaalde werk iets goeds mogen verwacbten voor de meerdere
verlichting en beschaving der Joden in ons Vaderland.” Zob. „Vaderlandsche letteroefeningen”…, s. 656.
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da si  zaadaptowa  do potrzeb holenderskiego spo ecze stwa tak, aby nie stawia
w asnego kraju w niezbyt przychylnym wietle?

Obok tych dwóch opcji powracaj cych w krytycznoliterackich komentarzach
na temat Levi en Sara wy ania si  jeszcze jeden nurt my lowy, który jest zupe nie
nie do pogodzenia z nimi. Polega on na ca kowitej dezaprobacie ksi ki Niemcewi-
cza, zarówno ze wzgl du na sytuacj ydów w Polsce, jak i ze wzgl du na ich sytu-
acj  w Holandii. Postawa taka dochodzi do g osu najdobitniej w ksi ce, która uka-
za a si  kilka miesi cy po pojawieniu si Levi en Sara na amsterdamskim rynku wy-
dawniczym28. Jak pokazuje jej tytu  (Duch nauki talmudycznej. Glosa do powie ci
Levi en Sara), jest to osobna ksi ka po wi cona w ca o ci niderlandzkiemu przek a-
dowi Lejbe i Siory. Napisa  j  znany wówczas w amsterdamskim rodowisku ydow-
skim o wiecony nauczyciel i publicysta Moses Lemans29. W odró nieniu od pozo-
sta ych – chrze cija skich – recenzentów Lemans bardzo ostro zaatakowa  Niemce-
wicza, zarzucaj c mu, e jego „romans w listach” roi si  od g upstw i nie cis o ci.
Twierdzi  on m.in., e „w istocie nie ma w tej ksi ce ani jednego listu, prawie ani
jednej stronicy, która nie zas uguje na uwagi wy szej lub ni szej rangi; gdyby my
chcieli wszystko przebada , sprostowanie sta oby si  o wiele d u sze ni  samo dzie -
ko”30. Wed ug Lemansa Niemcewicz w ogóle nie orientowa  si  w sprawach i oby-
czajach ydowskich, co uwidacznia si  w ogromnej liczbie b dów merytorycz-
nych31. Zaprzeczy  on równie  w sposób stanowczy, jakoby to, co zosta o opisane
przez Niemcewicza, w ogóle mog o dotyczy  holenderskich ydów32. Poza tym,
ze wzgl du na nierzetelno  informacji zawartych w Lejbe i Siorze, Lemans tak e
poda  w w tpliwo  opis ycia polskich ydów: „To, co by  mo e, mog oby
dotyczy  polskich ydów, w mniemaniu, e wszystko zosta o narysowane zgod-

28 M. Lemans, De geest der talmudische leer, of Toelichting tot den roman Levi en Sara, Amster-
dam, G. Portielje, 1826.

29 Moses Lemans nale a  do post powych amsterdamskich ydów, którzy byli zaanga owani
w reformy edukacyjne holenderskiego króla Wilhelma I. Przez wiele lat pracowa  jako nauczyciel
j zyka hebrajskiego i matematyki w Amsterdamie. Poza tym by  redaktorem kilku podr czników
i ksi ek o tematyce ydowskiej (m.in. s ownik hebrajsko-niderlandzki, gramatyka j zyka hebrajskie-
go i ydowski modlitewnik w niderlandzkim t umaczeniu). Zob. M. Sermeus, „De vleugelen der
fantasie en der fictie door eene hoogere”…

30 „Er is wezenlijk geen enkele brief, ja bijkans geene enkele bladzijde in het boek, waarop geene
aanmerkingen van meer of minder belang kunnen gemaakt worden; en zoo wij alles wilden uitpluizen,
zouden wij de wederlegging veel verder kunnen doen uitdijgen, dan het werk zelf.” M. Lemans, De
geest der talmudische…, s. 2–3.

31 Ksi ka Lemansa obejmuje m.in. szczegó owe omówienie tre ci Talmudu (s. 4–28), który Niemcewicz
mylnie odró nia od tzw. Miszny i Gemary. Autor Ducha nauki talmudycznej ukazuje, e Niemcewicz
nies usznie przeciwstawia si  talmudyzmowi. Podziela natomiast negatywn  opini  Niemcewicza o chasy-
dach, dodaj c jednocze nie, e rabinowie i gminy ydowskie nie s  z nimi w kontakcie.

32 Jak wykaza a nasza analiza, nie ca kiem bez winy jest tu autor przek adu, który w pewnych miej-
scach przenosi  punkt ci ko ci z polskich ydów na ydów w ogóle.
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nie z prawd , nie ma miejsca w naszym kraju”33. Ko cz c swoj  mia d c  kry-
tyk Levi en Sara, Lemans doszed  do wniosku, e „my z naszej strony nie mo-
emy uwierzy  temu, co twierdzi Pisarz, skoro z apali my go na tylu niepraw-

dach; ale wiemy tak e, e najwi ksi teologowie o dobrym imieniu, poczciwo ci
i zas ugach, mieszkali w Polsce od niepami tnych czasów”34.

E P I L O G : L E J B E  I  S I O R A  K S I K  A N T Y S E M I C K

Z powy szych rozwa a  wyra nie wynika, e niderlandzki przek ad Lejbe i Siory
pe ni  szczególn  funkcj  w kulturze docelowej. Wydanie to s u y o nie tyle celom
artystycznoliterackim, ile celom politycznym, w ramach trwaj cego w Holandii pro-
cesu emancypacji i asymilacji spo eczno ci ydowskiej. Poza tym, jak ukazuje oso-
bliwa recepcja przek adu, ksi ka Niemcewicza mia a mocny efekt polaryzuj cy.
Podczas gdy t umacz oraz niektórzy recenzenci starali si  pogodzi  dyskurs o wiece-
niowy Niemcewicza z holenderskim kontekstem, tamtejsza wspólnota ydowska
(w osobie Mosesa Lemansa) zdecydowanie go odrzuci a. Owa negatywna atmosfera
wokó Lejbe i Siory przetrwa a do czasów bardziej wspó czesnych, znajduj c swój
znamienny wyraz w opublikowanej po drugiej wojnie wiatowej historii ydów
holenderskich, która okre la Levi en Sara jako „antysemick  powie ”35.

Powy sze rozwa ania ukazuj , e problem emancypacji ydów odgrywa  nader
szczególn  rol  w dziewi tnastowiecznych kontaktach literackich mi dzy Polsk
a Niderlandami. Trzeba jednak mie wiadomo , e Lejbe i Siora stanowi zale-
dwie pierwszy etap o wiele d u szego procesu. Pytanie, czy bardziej wyrafinowa-
ne podej cie Elizy Orzeszkowej do „kwestii ydowskiej” w podobny sposób
dzieli o dziewi tnastowieczn  holendersk  opini  publiczn , na razie musi pozo-
sta  spraw  otwart , lecz b dzie ono na pewno przedmiotem dalszych bada .

Prof. dr Kris Van Heuckelom, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), Instytut Slawistyki. Autor
rozpraw z zakresu literatury i kultury polskiej, t umacz poezji polskiej. Ksi ki: „Patrze  w promie
od ziemi odbity”. Wizualno  w poezji Czes awa Mi osza (2004), Perspectives on Slavic Literatures

33 „Hetgeen dus op de Poolsche Joden misschien toepasselijk zoude kunnen zijn, in de veronder-
stelling dat alles naar waarheid geschetst zij, heeft hier te lande althans geene plaats.” M. Lemans, De
geest der talmudische…, s. 3.

34 „Wij voor ons kunnen niet alleen geen geloof slaan aan hetgeen de Schrijver beweert, daar wij
hem op zoo vele onwaarheden betrapt hebben; maar wij weten tevens, dat de grooste theologanten van
naam, braafheid en verdiensten, ten allen tijde in Polen gewoond hebben, die niet dan deugd en ware
godsdienst met menschenmin vereenigd, geleerd en voortgeplant hebben”. Tam e, s. 41.

35 Zob. J. Meijer, Erfenis der emancipatie. Geschiedenis van het Nederlandse Jodendom in de
eerste helft van de negentiende eeuw, Haarlem, Bakenes, 1963, s. 67.
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(2007, wspó red. David Danaher), (Un)masking Bruno Schulz: New Combinations, Further Frag-
mentations, Ultimate Reintegrations (2009, wspó red. Dieter De Bruyn).

A S S I M I L A T I O N  O F  T H E  A S S I M I L A T I O N :  J E W I S H  M O T I F S  I N
N I N E T E E N T H - C E N T U R Y  D U T C H  T R A N S L A T I O N S  O F  P O L I S H  L I T E R A T U R E

This article deals with 19th-century translations of literary fiction from Polish into Dutch. Signifi-
cantly, by the end of the 19th century, only a fistful of Polish literary texts had been made available in
Dutch. However, what the corpus of extant translations seems to lack in quantity, is made up for in
quality. Most of the translated works (including well-known novels such as Julian Ursyn Niemce-
wicz’s Lejbe i Siora and Eliza Orzeszkowa’s Meir Ezofowicz) seem to have in common that they
revolve around Polish-Jewish topics, in particular the issue of Jewish emancipation in 19th-century
Poland. As it turns out, the translation of such novels about Polish Jews served not only artistic, but
also political needs in the target system. An exploratory analysis of one of these translations (i.e., Levi
en Sara, published in Amsterdam in 1825) clearly indicates that the Dutch translator attempted to
universalize some of Niemcewicz’s ideas and subtly adapted the Polish author’s plead for Jewish
emancipation to local political concerns (by removing, among other things, explicit references to the
Polish setting of the novel). Among Dutch Jews, however, Niemcewicz’s novel was met with harsh
critique and eventually earned the label of being “anti-Semitic”.


