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U n i w e r s y t e t  i m .  ś w . ś w .  C y r y l a  i  M e t o d e g o  w  W i e l k i m  T y r n o w i e  
B u ł g a r i a  

NI E C H R O N O L O G I C Z N Y   
C Z A S  H I S T O R I I  R E C E P C Y J N E J:  

P R Ó B A  Z A R Y S U  T E O R I I  W Z G LĘD N OŚC I  P R Z E KŁA D O W E J   
P O L S K I E J  L I T E R A T U R Y  W  B UŁG A R I I  

 

NA PODOBIEŃSTWO EINSTEINOWSKIEJ TEORII CZASU, KTÓRA OPISUJE PRAWA 

względności, zgodnie z którymi czas nie przebiega jednostajnie, recepcja literatury 
polskiej w Bułgarii od wieków pulsuje stopniem intensywności. Obecnie możemy 
w jej przypadku obserwować efekt powszechnego, globalnego przyspieszenia 
(acceleration). James Gleick, amerykański dziennikarz i autor książek o rozwoju 
nauki i technologii, w książce Faster: The Acceleration of Just About Everything 
(1999), wydanej po polsku jako Szybciej: przyspieszenie niemal wszystkiego 
(2003), w nocie wstępnej pisze: 

Jeżeli jedna cecha miałaby zdefiniować naszą nowoczesną, technokratyczną epokę, to jest 
nią przyśpieszenie. Wciąż się spieszymy. Nasze komputery, nasze filmy, nasze życie seksual-
ne, nasze modlitwy toczą się dziś szybciej niż kiedykolwiek. A im więcej w naszym życiu 
oszczędzających czas technologii i strategii, tym większą czujemy presję czasu1. 

Powszechne przyspieszenie dostrzega również polska noblistka Wisława 
Szymborska, gdy w wierszu Życie na poczekaniu pisze: „Kiepsko przygotowana 
do zaszczytu życia, / narzucone mi tempo akcji znoszę z trudem”2; nie jest to 
jedyna polska poetka, którą tempo życia zatrważa. O owym przyspieszeniu pisze 
Danuta Opacka-Walasek w książce Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji 
drugiej połowy XX wieku (2005). Badaczka zwraca uwagę na to, że „współczesna 
filozofia, stymulowana odkryciami nauk eksperymentalnych z jednej strony, 
   

1 J. Gleick, Szybciej: przyspieszenie niemal wszystkiego, przeł. J. Bieroń, Poznań: Zysk i S-ka, 
2003, s. 3. 

2 W. Szymborska, Życie na poczekaniu, w: tejże, Widok z ziarnkiem piasku, Poznań: a5, 1996, s. 97. 



12     Literatura polska w świecie. Tom V 

z drugiej zaś reagująca na cywilizacyjne procesy przemian i antropologiczne 
skutki dwudziestowiecznego »wyścigu z czasem«, kult czasu rozwija i bada”3. 
Atmosferę zmian czuje każdy człowiek w każdym społeczeństwie i na każdym 
kontynencie. Owe tendencje również w Bułgarii są obecne i dotyczą nie tylko 
oryginalnie pisanej rodzimej literatury, ale też przekładów literackich. 

W Bułgarii tempo przekładania literatury polskiej jest narzucane po części 
przez Instytut Polski w Sofii, ministerialną instytucję RP mającą na celu promocję 
kultury polskiej w Bułgarii, a po części przez samych tłumaczy. Szybkość tych 
działań oddziałuje na kręgi autorskie oraz uniwersyteckie, a także literatów i badaczy 
literatury. Ważną rolę w procesie przyspieszenia recepcji odgrywają gazety i czaso-
pisma literackie („Литературен вестник”, „Литературен форум”, „Култура” 
„Панорама”, „Пламък”, „Факел”, „Литературни балкани”), w tym szczególnie 
ich numery poświęcone współczesnym autorom i zjawiskom literackim. 

W Bułgarii co roku publikuje się średnio trzy, może cztery książki polskich au-
torów, których koszty wydania są częściowo pokrywane przez Instytut Polski 
w Sofii i Instytut Książki w Polsce. Ukazują się i inne publikacje, niedofinanso-
wane przez polskie instytucje rządowe. Jest także wiele magazynów literackich, 
drukowanych i elektronicznych poświęconych literaturze najnowszej. 

Nie będziemy się dłużej zatrzymywać przy stanie współczesnym, który stanowi 
jedynie punkt odniesienia do historycznego modelu recepcyjnego. Celem niniej-
szej pracy jest bowiem opisanie procesu recepcji polskiej literatury w Bułgarii, do 
czego służy metoda mapowania czasu recepcyjnego – ze względu na efekt desyn-
chronizacji. 

W pierwszym rzędzie elementów składowych czasu recepcyjnego stawiam hi-
storyczny model rozwoju literatury bułgarskiej, która – w odróżnieniu od innych 
literatur europejskich – nie przechodziła przez wszystkie, klasyczne fazy rozwoju, 
lecz miała tylko okresy gwałtownego wzrostu. Widoczne są dynamiczne relacje 
między okresami opóźnienia i przyspieszenia w różnych momentach jej dziejów. 
Rozwojowi literatury w Bułgarii przypisywano funkcję akumulacyjną i eksplo-
zywną, a towarzyszyły temu narodowe kompleksy, zacofanie i zapóźnienia. 

Pojęcie czasu w wersji prezentowanej w tym artykule łączy się z koncepcją 
przyspieszonego rozwoju kultury bułgarskiej zaproponowaną przez Gieorgija 
Gaczewa, który mówi o połączeniu i przemieszaniu czasów, a także konwencji 
i prądów estetycznych4. Pisząc o genealogicznych modelach literatur słowiań-
skich, Maria Bobrownicka (1920–2012) – polska filolog, slawistka, bohemistka 
i komparatystka z Uniwersytetu Jagiellońskiego – stwierdza, że spośród literatur 
   

3 D. Opacka-Walasek, Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wiek, 
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 21. 

4 Zob. Г. Гачев, Ускореното развитие на културата, София: Нука и изкуство, 1979. 
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słowiańskich tylko polska i chorwacka literatura zachowały przez cały ciąg histo-
rii continuum rozwojowe5. 

W historycznym procesie recepcji działają siły transformacji, zwłaszcza pod-
czas tłumaczenia z jednego (mentalnego i historycznego) języka na drugi. Czas 
naturalnej chronologii i genezy recepcji literatury podlega wielkim zmianom, 
także destrukcjom, i nie może być w pełni zachowany, bo zawsze wykorzystywa-
ny jest dla własnych celów literatury i kultury odbiorcy. Kolejność zapoznawania 
się z fazami rozwoju literackiego i kulturowego w recepcji literatury nie zacho-
wuje naturalnego porządku, lecz zmienia miejsca warstw chronotopicznych pod 
wpływem specyficznych czynników, takich jak: warunki historyczno-literackie, 
rola osobistości, inicjatyw, instytucji; niemałą rolę odgrywa też idea słowiańsko-
ści. Rolę wyjątkowych / nadrzędnych sytuacji, które są owocem połączenia wy-
darzeń o różnym charakterze, można łatwo odróżnić od roli kluczowych osobi-
stości. Sytuacje te mają tak mocne jądro treściowe i zdarzeniowe, że produkują 
samoistną fabułę recepcyjną, rozwijają wątek z wyraźnie z nimi związanym 
punktem kulminacyjnym; tworzą efekt echa, mają charakter wzoru. Zjawiska te 
wywołują skutki długofalowe, próby powtórzenia, reinterpretacje, jak miało to 
miejsce w przypadku czasopisma „Полско – български преглед”, czyli „Prze-
glądu polsko-bułgarskiego” (1919–1925; 1931–1935; 2000) i związanym z nim 
kręgiem kulturalnym Polonii i polonofilów w Bułgarii. Nieudane próby rekon-
strukcji i wznowień pisma nakładają się na fale przypomnień i badań, pogłębionej 
refleksji o związkach obu narodów i ich kultur. 

W niniejszym tekście chciałabym skupić się jedynie na wybranych efektach 
braku chronologii i zwrócić uwagę na kilka elementów czasowej mapy recepcji, 
a mianowicie na: 

– usytuowanie początku recepcji; 
– programowe synchronizacje i paralele; 
– matrycę „złotych czasów” (wzorców), ich treść i efekt falowy; 
– spóźnienia i luki. 
Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedno pojęcie systemowe, które również pod-

lega zmianie i transformacji, a mianowicie na kanon i jego wewnętrzną hierar-
chię. Pozornie wygląda to tak, że starając się przekazać prawdziwy obraz literatury 
odbieranej, recepcja chce być wierna oryginalnemu (źródłowemu) kanonowi na 
tyle, że przenosi i zachowuje go, bazuje na jego hierarchii. Ale wystarczy nawet 
niepogłębiona analiza najbardziej „kultowych tekstów” w sensie recepcyjnym, 
takich jak np. napisany w 1838 roku poemat Juliusza Słowackiego Anhelli, będą-
cy pesymistyczną prognozą przyszłości polskiej emigracji i walk o niepodległość 
   

5 Zob. M. Bobrownicka, Les anciennes literatures slaves aux confins de la kulture latine et byzantine, 
„Etudes Slaves et East-Europeennes”, 1971, nr XV, s. 75–78; taż, Narkotyk mitu. Szkice o świadomości 
narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych, Kraków: Universitas, 1995, s. 17. 
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Polski, żeby odkryć rozbieżność między autokryteriami literatury polskiej i ich 
bułgarską interpretacją, która tworzy zupełnie odrębną hierarchię, rozumianą jako 
potrzeba samorealizacji wyrażająca się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich 
możliwości w estetycznym ukazaniu potrzeb harmonii i piękna. Tekst ten, pięknie 
przetłumaczony przez bułgarską poetkę Dorę Gabe, został recepcyjnie zmitologi-
zowany zarówno dzięki sztuce przekładu, jak i słynnej przedmowie Bojana Pe-
newa do wydania z roku 1925 (w serii „Biblioteka Polska”). 

Przywołując potrzebne do badań źródła, poszukuję związków między recepcją 
przekładową i recepcją krytycznoliteracką na poziomie i w kontekście ich wzajem-
nych stosunków i zależności. Przyjmuję bowiem, że utwór literacki nie może podle-
gać pełnoprawnej recepcji wyłącznie na poziomie krytycznoliterackim; jego praw-
dziwą obecność utwierdza dobry przekład, który wychodzi poza rolę anonimowego 
sługi i który może znieść albo podnieść wartość dzieła, a nawet sam może stać się 
arcydziełem, tak jak stało się to z przekładami Dory Gabe (1888–1983), bułgarskiej 
pisarki, poetki i tłumaczki, która przełożyła dzieła Juliusza Słowackiego, Iwana Wa-
lewa – tłumacza wierszy Jana Kochanowskiego, czy Błagi Dimitrowej (1922–2003), 
słynnej bułgarskiej poetki i wiceprezydent kraju, wyśmienitej pisarki, przyjaciółki 
Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta. Warto dodać, że Pan Tadeusz Adama 
Mickiewicza w przekładzie Błagi Dimitrowej wydawano w Bułgarii trzy razy, a za 
arcydzieło przekładowe uważane jest jej tłumaczenie Wielkiej Improwizacji. 

P O C ZĄT K I  P R Z E KŁA D O W E J  R E C E P C J I   
L I T E R AT U R Y  P O L S K I E J  W  B UŁG A R I I  

Pierwsze wydania literatury polskiej w Bułgarii ukazują się jeszcze przed naro-
dowym wyzwoleniem Bułgarii. Nie są to jednak dzieła prezentujące literaturę 
polską i jej dorobek, nie mówią one o Polsce, ale przede wszystkim o Bułgarii 
widzianej oczyma Polaków związanych z Bułgarią i jej historią. Jedyne dzieło 
z polskim wątkiem to utwór w historii literatury marginesowy, którego autorstwo 
– z powodu podpisu inicjałami I.K. – przez długi czas mylnie przypisywano Józefowi 
I. Kraszewskiemu, a w rzeczy samej jest to powieść sensacyjna, która wyszła 
spod pióra Władysława Kulczyckiego6 i opowiada o skandalicznym zamknięciu 
w izolatce krakowskiej mniszki Barbary Ubryk. Utwór ten był w Bułgarii rozu-
miany jako antyklerykalny i imponował sentymentalnemu czytelnikowi, z kolei 
ze względu na słabość przekładu i brak artyzmu wywołał krytykę największych 
bułgarskich pisarzy. 
   

6 Zob. Й. Кицимия, Полска книга, проникнала в българската литература чрез посредни-
чеството на руманската, в: Българо-румънски литературни взаимоотношения през Х в, София: 
Изд. БАН, 1980, s. 245. 
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Początek recepcji przekładowej jest czasowo i ideowo usytuowany w okresie 
od klęski powstania listopadowego w roku 1830 i upadku rewolucji węgierskiej 
w roku 1848 do narodowego wyzwolenia Bułgarii w 1878. Odbiór literatury 
polskiej w latach 1830–1878 jest zdecydowanie zależny od sytuacji polityczno-
-historycznej i bezpośrednich kontaktów pisarzy polskich z Bułgarią. Wejście 
recepcyjne stanowiły bułgarskie tematy, związane przede wszystkim z okresem 
niewoli i słowiańską bliskością obu nacji. Nie szkodziła temu ogromna różnica 
w orientacji politycznej, dotyczącej Rosji i Turcji, na co zwraca uwagę Emil 
Georgiew w pracy o kontaktach polsko-bułgarskich w okresie bułgarskiego odro-
dzenia (Възраждане)7. Bułgaria wówczas stała się terenem aktywnym, o wyraź-
nym znaczeniu strategicznym (np. dla walki polskiej z rosyjskim caratem). To 
przez Bułgarię do Turcji wiodła jedna z głównych dróg polskiej emigracji oraz jej 
wojskowego zwierzchnictwa (generałowie Henryk Dembiński, Józef Bem, Józef 
Wysocki). Do tej grupy należeli też pierwsi twórcy nawiązujący kontakty z Buł-
garią i pozostawiający swoje pamiętniki, wspomnienia i dzieła literackie w tym 
kraju. Sama Bułgaria, nie tylko jako kraj słowiański, ale także jako część turec-
kiego imperium stała się dla Polaków terenem gościnnym. 

Pierwszymi tłumaczonymi utworami polskimi (jak już wcześniej wspomina-
łam) były powieści związane z Bułgarią, takich twórców jak Zygmunt Miłkowski 
czy Michał Czajkowski z obozu księcia Adama Czartoryskiego. Za pierwszy 
przełożony utwór uważa się powieść Asan Teodora Tomasza Jeża, czyli Zygmun-
ta Miłkowskiego (który sam przetłumaczył swoje dzieło). 

W 1875 roku przełożono Kardzhali Michała Czajkowskiego – Sadyka Paszy, 
jest to powieść powstała pod wpływem wcześniejszej interpretacji tego samego 
tematu u Puszkina. Tłumaczem był Stefan Botew, brat Christa Botewa, najwięk-
szego bułgarskiego poety doby odrodzenia narodowego. Przekład opublikowano 
w gazecie, której redaktorem był właśnie Christo Botew. Dziś nie czyta się na 
nowo ani nie tłumaczy dzieł wymienionych polskich pisarzy. Ich teksty były 
obiektami recepcji krytyczno-literackiej w latach 20. XX wieku (B. Penew, 
T. Grabowski) oraz studiów Wandy Smochowskiej-Petrowej8. 

W omawianym okresie tę samą drogę przez Bułgarię do Turcji w celu zorganizo-
wania legionu przeszedł również romantyczny wieszcz Adam Mickiewicz, który 
przebywał w Bułgarii około 15 dni w czasie wielkiej epidemii cholery. Nazwisko 
polskiego poety pojawiło się po raz pierwszy w prasie bułgarskiej po jego śmierci, 
w czasopiśmie „Цариградски вестник”, w którym Zygmunt Miłkowski informował, 
że wielki polski poeta zmarł w Istambule (Stambule). Warto tu wspomnieć, że pod-
czas wysyłania zwłok Mickiewicza do Francji największą liczbę odprowadzających 
   

7 Е. Георгиев, Общо и сравнително славянско литературознание, София: Наука и изкуство, 1965. 
8 Zob. България в творчеството на Зигмунт Милковски (Теодор Томаш Йеж) София: БАН, 

1955; Михаил Чайковски – Садък Паша и Българското възраждане, София: БАН, 1973. 
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stanowili Bułgarzy. Twórczość Mickiewicza wchodzi w sferę recepcji w Bułgarii o 20 
lat później i od tego czasu nie schodzi z literackiej sceny kraju. Podsumowaniem 
wszystkich tych starań jest znacząca monografia Отвъд мита (Poza stronę mitu) 
Bojana Biołczewa, bułgarskiego polonisty z Uniwersytetu Sofijskiego9. 

P R O G R A M O W E  S Y N C H R O N I Z A C J E  I  PA R A L E L E  

Literatura polska wchodzi w recepcyjną przestrzeń wyzwolonej Bułgarii, naj-
pierw dzięki pewnym paralelom w okresie romantyzmu i realizmu (druga połowa 
XIX w.). W literaturze polskiej twórcy bułgarscy mogli szukać szeregu wartości 
kompensacyjnych, kształcących i wzbogacających. W tym czasie w wyzwolonej 
Bułgarii powoli tworzy się projekt edukacji polonistycznej – w ramach całościo-
wego procesu rozwijania krajowej literatury i kultury oraz jej europeizacji, co 
wiąże się z realizmem i modernizmem bułgarskim, kiedy literatura polska staje 
się wzorcem dla literatury bułgarskiej, jak pisze Bojan Penew w przedmowie do 
Anhellego czy Bojan Niczew w dziele pt. Основи на сравнителното литерату-
рознание (Podstawy literaturoznawstwa porównawczego, 1986). 

Pierwsze „akty recepcji” w okresie po wyzwoleniu narodowym Bułgarii łą-
czymy z działalnością ojca bułgarskiej literatury, powieściopisarza i poety Iwana 
Wazowa oraz jego przyjaciela Konstantina Weliczkowa, katolika, który w dwu-
tomowej chrestomatii (1884) przedstawia literatury europejskie w ujęciu histo-
rycznym. Wkład wielkiego pisarza bułgarskiego w recepcję literatury polskiej 
w Bułgarii wiąże się z przekładami dzieł Adama Mickiewicza i Henryka Sien-
kiewicza, których utwory pojawiły się w bułgarskim tłumaczeniu prawie w tym 
samym czasie. Bardzo ciekawy i zasługujący na uwagę jest fakt, że sonety Mic-
kiewicza, znane i tłumaczone najpierw z rosyjskiego przekładu przez Wazowa10, 
wywarły wpływ na sonety Konstantina Weliczkowa. Te przekłady dziś są przesta-
rzałe, ale w swoim czasie pełniły ważną rolę w kulturze bułgarskiej. Wazow był 
także jednym z pierwszych, którzy odkryli dla Bułgarów twórczość Henryka 
Sienkiewicza. W tym przypadku duże wrażenie zrobił na nim ideał heroiczny 
Sienkiewicza oraz jego koncepcja przypominania zapomnianych już czynów 
bohaterskich (co odgrywa ważną rolę w powieściach Wazowa). Od autora Potopu 
zapożyczono w Bułgarii postulat pisania ku pokrzepieniu serc oraz spostrzeżenie, 
że współczesność nie ma wielkich ideałów i przeżywa kryzys wartości. Wazow 
jest tak natchniony lekturą Sienkiewicza, że poświęca mu wiersz pod tytułem 
   

9 Б. Биолчев, Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич – между осанката на народния пророк 
и „Homo ludens, София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996. 

10 Przekłady Wazowa były później bardzo mocno krytykowane przez polonistę Bojana Penewa, 
inicjatora prezentowania literatury polskiej w Bułgarii w następnym okresie literackim. 
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Сенкевичу (in memoriam) (Sienkiewiczowi, in memoriam), w którym apoteozuje 
polskiego pisarza i podkreśla, że powieść Quo vadis jest darem dla całego świata, 
a mowa Sienkiewicza słodzi życie ludzkości: 

nie gaśnie słońce, duch nie ginie 
żyw jesteś wiecznie, w myślach, w sercu 
śmierć nieśmiertelności nie jest znana 
ani temu, co cały świat słodził 
który nam dał Quo vadis!11 

W następnej fazie – dobie bułgarskiego modernizmu, złotych czasach pisma 
„Полско-български преглед” i współpracy przedstawicieli obu kultur, lektura 
Sienkiewicza staje się częścią walki między młodymi i starymi nurtami w litera-
turze, przypominającej spór klasyków z romantykami czy antypozytywistyczne 
dyskusje w Polsce (por. teksty Sziszmanowa i Penewa12). Pojawił się także inny, 
bardziej logiczny paralelizm między romantyzmem i modernizmem w pierwszych 
dziesięcioleciach XX wieku, widoczny najlepiej w zbiorze Полски поети (Poeci 
polscy, 1921) wydanym w serii „Biblioteka Polska”. Przekłady, uważane za arcy-
dzieła translatorskie, wyszły spod pióra słynnej bułgarskiej poetki i tłumaczki Dory 
Gabe, żony polonisty Bojana Penewa i przyjaciółki Jana Kasprowicza13. 
   

11 Oryg.: „Не гасне слънце, духът не гине / Ти жив си вечно в умът, в сърцата, / смърт на 
безсмъртие не е позната, / ни на тоз, който цял свят сладеше, / който ни даде Камо грядеши!”. 
И. Вазов, Сенкевичу, Нови екове, 1916, http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=14&WorkID= 
4120&Level=2. Cyt. przekład autorstwa Andrzeja Nowosada. 

12 Recepcja Sienkiewicza i w ogóle recepcja literatury polskiej zmieniała się i wzbogacała w następnym 
dwudziestoleciu, kiedy Sienkiewicza przyjmowano w ramach intensywnej europeizacji bułgarskiej 
literatury. W tym okresie ukazał się pierwszy tekst krytyczny o Sienkiewiczu. Wyszedł on spod pióra Iwana 
Sziszmanowa, przyjaciela Iwana Wazowa, a ukazał się w czasopiśmie „Листопад” (1924, nr 3–4) pod 
tytułem Мястото на Хенрик Сенкевич в европейската литература (Miejsce Sienkiewicza w literaturze 
europejskiej). Po raz pierwszy tekst ten był ogłoszony w klubie wojennym z okazji przeniesienia ciała 
Sienkiewicza do Warszawy. Sziszmanow maluje w swoim wystąpieniu portret Sienkiewicza, podkreśla 
najcenniejsze strony jego twórczości i talentu historycznego pisarstwa, porównuje go do Tołstoja. Łatwo jest 
zauważyć, że dla Sziszmanowa, który uformował swoje poglądy w poprzednim okresie, Sienkiewicz pełnił 
symboliczną rolę w jego walce z dekadentyzmem i negatywizmem w literaturze (bułgarski pisarz nie znosił 
też naturalizmu). W tym samym roku opublikowano artykuł autorstwa Bojana Penewa pt. Славянски 
елементи в творчеството на Сенкевич (Elementy słowiańskie w twórczości Sienkiewicza), в: Изкус-
твото е наша памет, Ив. Радев, Варна: Г. Бакалов, 1978. Ten tekst też pierwotnie był mową 
wygłoszoną w Warszawie, potem opublikowaną w specjalnym numerze czasopisma „Полско-български 
преглед” poświęconym pisarzowi. W następnym roku przedrukowano artykuł w modernistycznym 
czasopiśmie „Златорог”. Dla Penewa, który zapoczątkował nową aksjologizację poglądów na literaturę 
polską, ze względu na jej duchowe wartości, Sienkiewicz był wyrazicielem duchowej słowiańskiej jedności. 

13 Zob. К. Бахнева, Преводна рецепция на полската литература в България между двете 
световни войни, В: Преводна рецепция на европейските литератури в България, т. 4 Славянски 
литератури, София: Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, 2002, s. 117. 
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Dora Gabe z jednakową pasją tłumaczyła wiersze Tetmajera, Kasprowicza, 
Słowackiego i Mickiewicza; sięgała też do prozy Reymonta. Przekłady prozy 
w jej wykonaniu nie były na tak wysokim poziomie jak jej przekłady poetyckie. 
Ciekawe jest to, że na jej tłumaczenia Mickiewicza (fragmenty księgi Emigracja 
z Pana Tadeusza) wywarły wpływ wiersze największego modernistycznego poety 
bułgarskiego, Pejo Jaworowa – można w nich znaleźć intertekstualne zapożycze-
nia14. Nie pozostawiły śladu w kulturze bułgarskiej jej przekłady prozy Reymon-
ta, którego Chłopów przetłumaczył w okresie 1933–35 znakomity etnograf Chri-
sto Wakarelski, laureat nagrody Herderowskiej (Wakarelski robił specjalizację 
w Polsce, w latach 1924–25, co miało wpływ na jego poglądy i wzbogaciło 
wiedzę polonistyczną), który w swoim przekładzie zastosował dialekt z okolic 
Pazardżiku. W wydaniach „Biblioteki Polskiej” wyszły też przekłady najważ-
niejszych dramatów Zygmunta Krasińskiego, ukazała się prezentacja dorobku 
Brodzińskiego z przekładem Wiesława (z dziwnym tłumaczeniem słowa „sie-
lanka” – przez śmiesznie brzmiące dziś „селенийка”). Ale największą rolę 
w Bułgarii odegrało rewelacyjne wydanie Anhellego z przedmową Bojana Pe-
newa – tekst z klasyki recepcji. To właśnie wydanie zmieniło kanon prezentacji 
Słowackiego, ponieważ dzieło to okazało się na poziomie bułgarskiej recepcji 
o wiele bardziej doniosłe niż na przykład Kordian. W interpretacji Penewa 
utwór ten stworzył portret seraficzny duszy polskiej i poezji polskiej, co stało 
się niezwykle wyraźną poetycką wizytówką narodu. Przed laty, jako młoda 
wykładowczyni w Wielkim Tyrnowie, byłam zdziwiona, gdy w trakcie rozmo-
wy z polską lektorką, dowiedziałam się, że Anhelli Słowackiego nie ma takiego 
miejsca w krytyce polskiej jak Kordian. W rodzimej recepcji Słowackiego ten 
utwór nie zajmuje ważnego miejsca – jego znaczenie w Bułgarii wzmocniło 
bułgarskie dążenie literackie do naśladownictwa seraficznych i spirytualnych 
światów literatury polskiej. 

Paralela romantycy – neoromantycy jest matrycą czasową i estetyczną, przeno-
szoną z literatury polskiej. W duchu idei romantycznej były realizowane przekła-
dy fragmentów Sędziów i Kazimierza Wielkiego Wyspiańskiego, opublikowane 
w antologii „Полски поети”. Warto wspomnieć, że tłumaczenie całości Sędziów 
ukazało się w serii wydawniczej „Biblioteka Polska”, nr 3, 1921. 

Z romantycznych twórców dotarł do nas w tym kontekście Cyprian Kamil 
Norwid, reprezentowany przez tłumaczenia Jerzego Zglicza i Dory Gabe. Książ-
kowy zbiór z jego wybranymi wierszami ukazał się jednak dopiero w 1981 roku. 

Warto zauważyć, że na kryterium czasowe wpływa cały szereg czynników syn-
chronizujących, do których należą: poszukiwanie podobieństw i związków, czyn-
ników łączących, wspomniany efekt nauczania, zbadany przez Kalinę Bachnewą 
   

14 Tamże, s. 119. 
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efekt kompensacji15. Można do tego dodać preferencje osobiste i poczucie du-
chowego pokrewieństwa oraz równie ważne znajomości i przyjaźnie. Dla Wazo-
wa bliskie duchowo były np. emigranckie nostalgiczne nastroje w twórczości 
Mickiewicza. Sam Wazow przebywał na emigracji w Rumunii i w Odessie. 
W Odessie zresztą napisał najlepszą swoją powieść Pod jarzmem, w której po-
dejmuje temat wygnania i losu wygnańca. Tam napisał wiersz Wygnaniec, które-
go wydźwięk jest bardzo bliski nostalgicznym utworom Mickiewicza. Jeszcze 
bliższy stał się Wazowowi Sienkiewicz, którego uważał za swojego patrona. 
Należy zauważyć, że Sienkiewicz jest najczęściej tłumaczonym polskim autorem 
w Bułgarii. Samą powieść Quo vadis wydano 34 razy (liczba artykułów informu-
jących o pisarzu i jego twórczości tylko w okresie do 1917 roku oscylowała 
w granicach 500). Wydań krytycznoliterackich jest jednak niewiele. Sienkiewi-
czowi poświęcił zaledwie dwa rozdziały w dwóch monografiach Nikołaj Daska-
łow, slawista z Uniwersytetu w Wielkim Tyrnowie16. 

Szybko pojawiła się w świadomości bułgarskiej identyfikująca paralela Wazow 
– Sienkiewicz. W 25. numerze pisma „Полско – български преглед” z 1 paź-
dziernika 1925 roku poświęconym pogrzebowi Wazowa czytamy, że często po-
równywano obu twórców: 

Wazowa często porównywano z Sienkiewiczem. (…) Mimo ogromnej różnicy między ducho-
wymi konstruktami tych dwóch umysłów, jak też ich odczuciami artystycznymi, porównanie 
ich jest prawdziwe, szczególnie w odniesieniu do ich powieści historycznych i dramatów. 
Widać również ich podobieństwo w podejściu do przeszłości „wielkiej, sławnej i posiadającej 
wielką moc” oraz dążeniu do budzenia świadomości narodowej, co jest też dla nich najważ-
niejsze17. 

Bojan Penew, autor wielu polonistycznych studiów, „zakochał się” w twórczo-
ści Słowackiego i praktycznie stworzył jego recepcję. Petar Dinekow, jako młody 
korespondent z Krakowa w latach 1934–1935, wysyłał regularnie artykuły 
o literackim i kulturowym życiu w Polsce, w których łatwo można było dostrzec 
jego fascynację Tadeuszem Boyem-Żeleńskim, a także wpływ magicznego miasta 
Krakowa. Pisarka, poetka i tłumaczka Błaga Dimitrowa, zaprzyjaźniona z Wisła-
wą Szymborską, przetłumaczyła wiersze do pierwszego wydanego po bułgarsku 
zbioru poetyckiego polskiej noblistki pt. Обмислям света (Obmyślam świat). 
   

15 Zob. К. Бахнева, Преселението на художественото слово: полският романтизъм и моде-
рнизъм и френският символизъм в българския поетичен контекст от края на XIX до 20-те 
години на XX век, София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 1993. 

16 Zob. Н. Даскалов, Оспорвани шедьоври, София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994, s. 10–
53; Н. Даскалов, Славянски литературни взаимоотношения, Велико Търново: Унив. 
издателство „Св. св. Кирил и Методий”, s. 73–97. 

17 „Полско-български преглед”, 1.10.1925. Posiadam jedynie własne tłumaczenie tego artykułu, 
dlatego też nie podaję oryginalnego brzmienia cytatu. 
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ZŁO T E  D Z I E S IĘC I O L E C I A ,  N I E P O W TA R Z A L N E  W Z O R Y  

„Złoty wiek” albo „złote czasy” to taki okres, który przekształca się w mitolo-
giczne wzorce; do którego myślami powraca się z nostalgią i tworzy idealizującą 
pamięć, uznaje ich bezpowrotność, czyniąc często wysiłki symbolicznych, epizo-
dycznych powtórek. „Złote” czasy i idee spotykają się nie tylko z gestami po-
chwalnymi, ale też z refleksją zdecydowanie krytyczną, próbą ich demitologiza-
cji. Rolę wzorcową dla polsko-bułgarskich stosunków literackich odgrywa okres 
wydawania czasopisma „Полско-български преглед” i związanej z nim „Biblio-
teki Polskiej” – serii, w której ukazało się osiem polskich utworów; to także czas, 
w którym powstał krąg kulturowy Towarzystwa Polsko-Bułgarskiego. 

Główna strategia tego kulturowego dzieła opierała się na starannie i konse-
kwentnie zastosowanej koncepcji polsko-bułgarskiej paraleli po pierwszej wojnie 
światowej. Paralela ta najwyraźniej jest widoczna w nazwie czasopisma, w róż-
nego typu stowarzyszeniach i podstawowych pracach głównych działaczy tego 
przedsięwzięcia, takich jak: pierwszy ambasador polski w Bułgarii po wojnie, 
literat i społecznik Tadeusz Grabowski, zafascynowany Polską bułgarysta i slawi-
sta Bojan Penew, który spędził lata 1913–1914 w Krakowie i Warszawie oraz lata 
1923–1924 we Lwowie, ale jako wybitny polonista dał się poznać już w pierw-
szym dziesięcioleciu XX wieku. Grabowski napisał książkę Българи и поляци. 
Спомени из миналото и бележки върху настоящето, czyli Bułgarzy i Polacy. 
Wspomnienia z przeszłości i uwagi do przyszłości (Sofia 1916), w której opowia-
da o seminariach Vatroslava Jagicia i o „słowiańskiej mozaice”, o swoich pierw-
szych romantycznych odkryciach polsko-bułgarskiej wzajemności i przechodzi 
potem do Władysława Warneńczyka, który ma swoje miejsce w tym toposie wza-
jemności. 

Penew wydał w ostatnim numerze Biblioteki Polskiej (1923) swoją pracę 
Полско-българските сношения (Stosunki polsko-bułgarskie), w której sięga do 
VI wieku, żeby odnaleźć korzenie polsko-bułgarskich odniesień. Sytuacja histo-
ryczno-polityczna, spotkanie i wspólna działalność twórców i uczonych tej samej 
krwi ustanowiły kreacyjny warsztat recepcji, który zaowocował szeregiem sukce-
sów. Polonistyczne formuły Bojana Penewa, których kluczowy charakter stał się 
przedmiotem mitologizacji, poddane są obecnie nowoczesnej, krytycznej inter-
pretacji. Galia Symeonowa-Konach w zbiorze najnowszych tekstów o Penewie 
zwraca uwagę na to, że jego wypowiedzi na temat kultury polskiej są wynikiem 
dekonstrukcji własnego modelu kultury, są związane z osobistym efektem empatii 
i „samootwarcia”: 

Bojan Penew, w swoich poglądach krytyczno-estetycznych w stosunku do obu literatur, 
nie tworzy dla siebie prawdziwego, zrównoważonego dialogu pomiędzy różnymi kulturami. 
To, co jest moje, w stosunku do obcego jest odrzucane, niedopuszczane (…). Można zauważyć, 
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jakkolwiek wysoce niekorzystnie by to nie brzmiało, że uciszał on głos własnej kultury (…). 
Można zauważyć też szczególny rodzaj empatii, samootwarcia się na innych18. 

„Полско-български преглед” miał działy polityczne i ekonomiczne, zajmował 
się polityką międzynarodową, regularnie drukowano w nim materiały o historii, 
kulturze i literaturze Polski, zawierał także teksty publikowane po polsku. Sam 
Grabowski był nie tylko redaktorem gazety, ale też autorem wielu wydrukowa-
nych na jej łamach materiałów – recenzji, szkiców, artykułów. Parał się również 
krytyką przekładoznawczą, czego przykładem może być artykuł o tłumaczeniu 
Krzyżaków19 czy badania nad rosyjskimi wpływami na bułgarskie tłumaczenia 
literatury polskiej (nr 18 z 1925 roku). Niektóre jego uwagi na temat wpływu 
języka rosyjskiego na bułgarskie tłumaczenia straciły dziś nieco na aktualności, 
np. za obce / rosyjskie uważał m.in. wyrazy: „красавица”, „Красив”, „почти”, 
dziś uważa się je za wyraźnie osadzone w bułgarskim i nie odczuwa się ich obcości. 

Dzieła Grabowskiego i Penewa są obiektem pamięci. W 2000 roku Instytut 
Polski w Sofii, który można uznać za faktycznego dziedzica Towarzystwa Pol-
sko-Bułgarskiego, próbował wskrzesić omawiane czasopismo, ale wydano tylko 
dwa numery – w kwietniu i maju. 

W 2011 roku ukazała się bardzo ciekawa książka Magdy Karabełowej pt. 
Българската мисия на Тадеуш Ст. Грабовски – пратеник на възкръсваща 
Полша (Bułgarska misja Tadeusza S. Grabowskiego – wysłannika odradzającej 
się Polski), wydana razem z redagowaną przez Grabowskiego ankietą 
(Българската анкета по полския въпрос 1915–1916 – Bułgarska ankieta 
w sprawach polskich 1915–191620). W swoim komentarzu Magda Karabełowa 
zauważa, że 

jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej jaskrawych przykładów solidarności z innym na-
rodem słowiańskim w najnowszej historii bułgarskiego kraju. Ankieta dotyczy wciąż jeszcze 
półlegalnego polskiego rządu, nazywanego Komitetem Narodowym Polski (Kraków), który 
wysłał swoich emisariuszy praktycznie do wszystkich państw w Europie oraz do USA, Ka-
nady i Australii. Muszą oni organizować opinię publiczną do walki Polaków o odzyskanie 
wolności, niepodległości i suwerenności kraju po prawie 150 latach nieistnienia na mapie po-
litycznej Europy21. 

   
18 Б. Пенев, Нови изследвания. 120 години от рождението му, Пловдив 2003, s. 121. 

Posiadam jedynie własne tłumaczenie tego artykułu, dlatego też nie podaję oryginalnego brzmienia 
cytatu. 

19 Zob. Х. Сенкевич, Кръстоносци, Е. Златоустова, С. Лавчиев, София: „Живот”, 1921. 
20 M. Карабелова, Българската мисия на Тадеуш Ст. Грабовски – пратеник на възкръсваща 

Полша. София, Издателска къща „Боян Пенев”, 2011; T.S. Grabowski, Ankieta bułgarska 
w sprawie polskiej (1915–1916). Тадеуш Станислав Грабовски.Българска анкиета по полския 
въпрос (1915–1916), przeł. M. Karabełowa, Sofia: Ośrodek Wydawniczy „Bojan Penew”, 2011. 

21 Tamże. 
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W szkicu opisuje i analizuje ankietę w Bułgarii, m.in. to, kto odpowiadał na py-
tania, jaka była ich treść; sporo uwagi poświęca całej działalności polskiego dy-
plomaty i jego publikacjom. Obie książki przypominają niepowtarzalną postać 
Tadeusza Grabowskiego. Magda Karabełowa, uważając, że postać Grabowskiego 
odchodzi w zapomnienie, dąży do upamiętnienia dzieła tego wybitnego człowie-
ka w 130. rocznicę jego urodzin. 

P O Z Y T Y W N E  O P ÓŹN I E N I A  I  L U K I  D O  U Z U P EŁN I E N I A  

W historii bułgarskiej recepcji literatury polskiej natrafiamy na wyraźny ślad 
niechronologicznego porządku, w którym odsłaniają się zdecydowanie późniejsze 
– zarówno na poziomie recepcji literackiej, jak też recepcji przekładowej – poszuki-
wania w zakresie starszych okresów literatury polskiej. Główną tego przyczyną 
jest orientacja współczesna, refleksja nad zjawiskami bliskimi w czasie i w planie 
duchownym. Jeżeli pierwsze udokumentowane, powiedziałabym „przygotowaw-
cze” fazy recepcji, są usytuowane między rokiem 1865 i końcem XIX wieku, to 
znaczy, że najbliższe im czasowo były utwory z okresu pozytywizmu i romanty-
zmu. Powrót do czasów dawniejszych nie był jeszcze wystarczająco potrzebny 
i umotywowany, zrodził się później. 

Chciałabym zwrócić uwagę na trzy opóźnienia albo raczej na trzy spóźnione 
odkrycia i trzy największe zasługi naszych polonistów, dbających o uzupełnienie 
chronologii rozwoju polskiej literatury w recepcji bułgarskiej. Do lat 80. XX 
wieku recepcja przekładowa to zgromadzenie ogromnej liczby przekładów klasy-
ki polskiej i współczesnej literatury, poezji i prozy. 

Dzieła Jana Kochanowskiego nie były jeszcze wówczas przełożone na bułgar-
ski, choć kilkakrotnie pojawiały się artykuły zachęcające do badań i przekładów, 
mówiące o znaczeniu jego osoby. Pierwsza próba wprowadzenia polskich twórców 
renesansowych do sfery kultury literackiej w Bułgarii była związana z omawia-
nym już czasopismem „Полско-български преглед”. W latach 20. minionego 
stulecia ukazał się krótki artykuł o Kochanowskim i jego wiersze po polsku. 
W 1954 roku artykuł o Kochanowskim napisała Wanda Smochowska-Petrowa; 
jego tytuł jasno wskazuje próbę wzbogacenia chronologii dorobku literatury pol-
skiej o dobę renesansu22. 

Dopiero w latach 80. XX wieku pojawiły się wspaniałe przekłady Kochanow-
skiego (autorstwa Iwana Wylewa) oraz monografia Bojana Biołczewa o renesansie 
polskim – Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски 
традиции в поезията на полския Ренесанс (Drogi pewnego Odrodzenia. Tożsa-   

22 В. Смоховска-Петрова, Ян Кохановски – най-големият полски поет преди Мицкевич, 
Септември: кн. 2, 1954. 
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mość i tradycje europejskie w poezji polskiego renesansu, 1982). Warto dodać, że 
w 2005 roku ukazała się książka Panajota Karagiozowa o świętych męczennikach 
słowiańskich, a w 2009 – o polskich świętych męczennikach. W tym samym roku 
wydano także pierwszą antologię literatury staropolskiej pod redakcją i w tłuma-
czeniu Kamena Rikewa, w której po raz pierwszy ukazały się przekłady polskich 
utworów barokowych i średniowiecznych, uzupełnione o sylwetki autorów. Ka-
men Rikew zrealizował całościowy projekt wprowadzenia i nobilitacji w Bułgarii 
literatury staropolskiej – w tym samym czasie obronił też pracę doktorską pt. 
Autor i dzieło w literaturze staropolskiej. 

W ostatnich latach strategia tłumaczenia literatury polskiej na język bułgarski 
koncentruje się przeważnie na autorach współczesnych, takich jak: Czesław Mi-
łosz, Olga Tokarczuk, Zbigniew Herbert, Jerzy Pilch, Andrzej Stasiuk, Wisława 
Szymborska itd. Inną tendencją jest chęć wypełniania luk w literaturze przekła-
dowej. Takie znaczenie mają na przykład eseje teoretyczne Witkacego, wydane 
w roku 2011 przez „Нови форми в изкуството” w tłumaczeniu Prawdy Spasowej. 

Na uzupełnienie luki przekładowej i recepcyjnej czekają też inne starsze teksty; 
można tu wskazać np. na całość Dziadów, które były przetłumaczone około 110 
lat temu, Wesele Wyspiańskiego, kroniki średniowieczne, utwory doby oświece-
nia, niektóre utwory Kraszewskiego. Warto zarysować świadomy projekt pow-
rotów tłumaczy do dawniejszych epok. 

 
N O N - C H R O N O L O G I C A L  T I M I N G  O F  R E C E P T I O N :  A N  A T T E M P T   

T O  O U T L I N E  T H E  T H E O R E T I C A L  P R O B L E M S  O F  R E L A T I V I T Y   
I N  T H E  B U L G A R I A N  R E C E P T I O N  O F  P O L I S H  L I T E R A T U R E  

The present article focuses on the aspects (and their factual expression) of broken chronology which 
can be observed in the Bulgarian reception of Polish literature. My primary concern is to explore the 
genetic relationships between the two literatures – the one which receives and the one which is re-
ceived taking into account the historical, political and cultural factors that determine them. I look at 
specific stages of reception that demonstrate the principle of broken chronology and arrhythmic forms 
of synchronisation – the initial stage of reception, the stage of parallel reception of literary trends such 
as Romanticism and Positivism, the belated “discovery” of Renaissance, Baroque and medieval 
literature, the contemporary effect of “acceleration”. The study of these developments is comparative 
and aims to highlight major factors that influence the process of reception. Among them are historical 
and political events, the role of influential figures and initiators, literary contacts and friendships, 
trends and schools. 

Keywords: reception, broken chronology, retardation, acceleration, synchronisation 
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nym Uniwersytetu im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie. Szczególnym zainteresowa-
niem badaczki cieszy się literatura polska w kontekście literatur słowiańskich i środkowoeuropejskich. 
Ostatnio analizowała literackie motywy ruchu i podróży, między innymi w twórczości Josepha Con-
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rada, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego czy Olgi Tokarczuk. Jest autorką 
książek: Хоризонти и пътища на полската идентичност (Велико Търново 2002); Литературни 
посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература (Велико Търново 2004); 
Творецът като мореплавател (Велико Търново 2011). Opublikowała ok. 60 artykułów, w tym 16 
na łamach polskich książek i czasopism. Pod koniec 2011 r. została wydana jej książka o Conradzie 
Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател (Велико Търново 2011). Tłuma-
czyła wiersze W. Szymborskiej i eseje J. Tuwima. Razem z Mirą Kostową przetłumaczyła Rodzinną 
Europę Czesława Miłosza. 
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P O  R O K U  1989  

 

W P R O WA D Z E N I E  

WIETNAM ŁAKNIE POLSKIEJ LITERATURY. MIMO ŻE POLSKA LEŻY TAK DALEKO. 
A może właśnie dlatego. Fascynacja polską kulturą nie wydaje się przemijającą mo-
dą. Trwa od dziesięcioleci. Na razie jest jeszcze dość jednostronna. „Literatura wiet-
namska jest w Polsce prawie zupełnie nieznana”1 – pisał pod koniec lat 70. ubiegłego 
wieku Tadeusz Żbikowski. Jego słowa można by powtórzyć także dzisiaj. Pomiędzy 
Polską a Wietnamem istnieją ogromne różnice kulturowe, obyczajowe, cywilizacyjne. 
Dlaczego więc książki polskich autorów są tak bliskie sercu czytelników wietnam-
skich? Prawdopodobnie ma na to wpływ podobieństwo losów obu państw i narodów. 
Ich wielowiekowa historia znaczona jest obcą okupacją, czasową utratą niepodległo-
ści, podziałami kraju, trwającymi nieustannie walkami narodowowyzwoleńczymi. 

Początki rozwoju literatury narodowej w obu krajach są zadziwiająco podobne. 
Zalążkiem literatury pisanej w Wietnamie były utwory poetyckie stworzone po 
chińsku. W Polsce pierwsi twórcy literatury posługiwali się łaciną. Dopiero 
w XVI wieku jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego renesansu, 
Mikołaj Rej, apelował do tworzenia literatury narodowej w języku ojczystym. 
W obu krajach konieczne było tłumaczenie sporej części dorobku literackiego na 
współczesny język narodowy. Wietnamczycy byli w nieco gorszej sytuacji. Mieli 
prawo czuć się analfabetami we własnej ojczyźnie, gdy na zabytkowych budow-
lach spotykali napisy po chińsku czy inskrypcje sporządzane pismem Nom. 

Narody wietnamski i polski, które łączy pewnego rodzaju duchowa wspólnota, 
dążą do wzajemnego poznania. Dobrym sposobem jest obopólne poznanie lite-
   

1 T. Żbikowski, Przedmowa, w: Nguyen Du, Klejnot z nefrytu, przeł. R. Kołoniecki, Warszawa: 
PAX, 1975. 
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rackiego dorobku. Wietnam, jako kraj otwarty na literaturę światową, chce czer-
pać jak najwięcej korzyści z osiągnięć polskich pisarzy. 

T R O C HĘ  H I S T O R I I  

Polska i Wietnam nawiązały stosunki dyplomatyczne w roku 1950. Nie oznacza 
to, że wcześniej o sobie nic nie wiedziały. A wiedziały dzięki Francuzom, którzy 
mimo spełnienia odmiennej roli wobec Polaków (sojusznicy) i Wietnamczyków 
(najeźdźcy), w pewnym sensie przybliżali Polskę do Wietnamu i odwrotnie. Inte-
ligenci wietnamscy czytali o Polsce to, co było napisane o niej po francusku. 
Polacy dowiadywali się o Wietnamie w podobny sposób. Z opowiadania jednej 
z piosenkarek wojskowego zespołu artystycznego Wietnamu wynika, że w reper-
tuarach przygotowanych dla żołnierzy walczących z Francuzami przez długi czas 
była polska pieśń ludowa Kukułeczka kuka. Pieśni i wiersze związane z walką 
partyzancką w Polsce były znane w Wietnamie już w latach 50. XX wieku, 
szczególnie trudnych dla narodu wietnamskiego. 

Chińscy badacze literatury polskiej, przetłumaczonej i wydanej w Chinach, 
ustalili, że pierwsza wzmianka o Polsce pojawiła się w piśmiennictwie chińskim 
już w XVII wieku, a pierwszy przekład z literatury polskiej (Latarnik Henryka 
Sienkiewicza) – w 1906 roku2. W Wietnamie brak dokładnych danych o począt-
kach literackich kontaktów z Polską. Z artykułu autorstwa znanego poety Nguyena 
Xuana Sanha, dziś jednego z ostatnich poetów ruchu Nowej Poezji, wyrosłego 
z tradycji polsko-wietnamskich stosunków kulturalno-literackich wiemy jedynie, 
że w roku 1929 warszawskie wydawnictwo „Rój” udostępniło czytelnikom pol-
skim arcydzieło wietnamskiego wybitnego klasyka Nguyena Du pt. Kim Van Kieu 
(Skarga żony wojownika). Według słów tego samego twórcy, wietnamscy poeci 
odwdzięczyli się Polsce zbiorową pracą popularyzatorską: 

Od początku lat 50. w wojennej strefie Viet Bac ukazały się w czasopiśmie „Tap chi Van 
nghe”, organie Stowarzyszenia Twórców Literatury i Sztuki, komentarze na temat odradzają-
cej się literatury polskiej oraz osiągnięć wybitnych pisarzy i poetów: Władysława Broniew-
skiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Konstantego Ildenfonsa Gałczyńskiego, Leona Kruczkow-
skiego, Wojciecha Żukrowskiego. W rok po zwycięstwie pod Dien Bien Phu, z okazji setnej 
rocznicy śmierci Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Literacko-Artystyczne w Wietnamie 
wydało książkę pt. Adam Mickiewicz, wielki poeta Polski i świata3. 

W późniejszym okresie, na wyzwolonej spod okupacji francuskiej i odbudującej 
się z gruzów wojny północy Wietnamu, przekłady z literatury polskiej pojawiały 
   

2 Yi Lijun, Recepcja literatury polskiej w Chinach, w: Literatura polska na świecie, t. 3: Obecności, 
red. R. Cudak, Katowice: Gnome, Uniwersytet Śląski, 2010, s. 157–168. 

3 Nguyen Xuan Sanh, W Polsce i w Wietnamie, „Literatura na Świecie” 1986, nr 6, s. 165. 
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się coraz częściej. Wynikało to nie tylko ze zobowiązań współpracy między kra-
jami należącymi do bloku sowieckiego, ale też z woli i zaciekawienia Wietnam-
czyków. Coraz powszechniejsza była świadomość bogatych tradycji literatury 
polskiej, czerpiącej z dorobku cywilizacji śródziemnomorskiej. Ugruntowało się 
też przekonanie, że literatura polska ma wiele do zaoferowania i kryje w sobie 
prawdziwe diamenty. 

Pierwsze przekłady z literatury polskiej były tłumaczeniami poezji. W wydanym 
w 1956 roku zbiorze poetyckim zatytułowanym Gửi người mai sau (Potomnym), 
zawierającym utwory poetów z kilku krajów, zamieszczone zostały niektóre 
utwory Mieczysława Jastruna i Władysława Broniewskiego. 

Cztery pierwsze lata, licząc od 1960 roku do chwili rozpoczęcia bombardowa-
nia przez Amerykanów Hanoi i innych największych miast północy Wietnamu, 
były uważane za szczyt rozwoju kraju po zwycięstwie nad Francuzami. Był to 
także okres sprzyjający popularyzacji literatury polskiej w Wietnamie. Można tu 
jednym tchem wymienić: zbiór utworów różnych autorów pt. Hãy nhớ lấy (Pa-
miętajcie, 1960), Juliusza i Ethel Leona Kruczkowskiego (1961), Truyện ngắn cổ 
điển Ba Lan (Zbiór opowiadań polskich klasyków) zawierający utwory Bolesława 
Prusa, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Władysława Stanisława 
Reymonta, Kazimierza Brandysa (1962), Kỷ niệm nhà máy xenluylo (Pamiątkę 
z celulozy) Igora Newerlego (1963), Con đường mới (Nową drogę) Tadeusza 
Konwickiego, Cạm bẫy (Sidła) oraz Gia đình giáo sư Zonnenbo (Niemców) Leo-
na Kruczkowskiego (1963). Satysfakcję z lektury nowych książek mieli nie tylko 
dorośli czytelnicy. Za pośrednictwem wydawnictwa „Kim Đồng” ukazały się 
przekłady polskiej literatury dziecięcej: zbiór pt. Chú bé thơ ngây và con vịt (Na-
iwny chłopczyk i kaczka) oraz baśń Lá đơn kiện kỳ lạ (Niezwykła skarga). 

W roku 1968, kiedy wojna wietnamsko-amerykańska osiągnęła punkt kulmina-
cyjny (nasilanie się bombardowań na północy, zacięte walki na południu kraju), 
wydano w Hanoi wybór wierszy Adama Mickiewicza, na który składają się tłu-
maczenia fragmentów dziesięciu utworów uważanych za najważniejsze w dorobku 
polskiego poety oraz fragmentów jego arcydzieła – Pana Tadeusza. Autorami 
przekładów zawartych w zbiorze byli: Hoang Trung Thong i Nguyen Xuan Sanh, 
jedni z najbardziej znanych wówczas poetów wietnamskich. 

W roku 1983 wydawnictwo „Tác phẩm mới” („Nowa Twórczość”) działające 
pod patronem Związku Literatów Wietnamskich wydało zbiór opowiadań Jerzego 
Stefana Stawińskiego pt. Bốn lần sinh nhật (Młodego warszawiaka zapiski z uro-
dzin). Z okazji 40. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem i wyzwolenia Polski 
poeci Te Hanh i Nguyen Xuan Sanh ukończyli pracę nad tłumaczeniem Antologii 
poezji polskiej, składającej się z pięciu części: poezji ludowej, poezji przedroman-
tycznej i romantycznej, poezji Młodej Polski, poezji międzywojennej oraz poezji 
współczesnej. 
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Prawdziwym wydarzeniem w popularyzowaniu literatury polskiej w Wietnamie 
było opublikowanie w roku 1985 Quo vadis Henryka Sienkiewicza przez najbar-
dziej renomowanego wydawcę: „Văn Học” („Wydawnictwo Literackie”). Auto-
rem przekładu był Nguyen Huu Dung, który mimo że miał wykształcenie tech-
niczne, darzył wielką miłością literaturę polską. Przed i po wydaniu Quo vadis 
Nguyen Huu Dung przetłumaczył na wietnamski wiele polskich książek dla doro-
słych i dzieci, m.in. W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza, książki Tadeu-
sza Dołęgi-Mostowicza: Kariera Nikodema Dyzmy, Znachor, Profesor Wilczur, 
Heleny Mniszkówny Trędowatą, Alfreda Szklarskiego Przygody Tomka na Czar-
nym Lądzie i in. Za przekład Quo vadis Nguyen Huu Dung otrzymał główną 
nagrodę Związku Literatów Wietnamskich przyznaną za najlepszy przekład roku. 
Jego dorobek translatorski czyni go największym tłumaczem literatury polskiej 
na język wietnamski. 

Nowym przejawem poznawania się kultur, polskiej i wietnamskiej, jest wydanie 
w Polsce kilku książek, których autorami są Wietnamczycy. Napisali je po polsku 
albo przetłumaczyli z wietnamskiego: Teresa Tran Thi Lai-Wilkanowicz, jej córka 
Marzena Wilkanowicz, Le Tan Sitek, Lam Quang My, Nguyen Chi Thuat. 

M O D E R N I Z A C J A  L I T E R AT U R Y  W  W I E T N A M I E   
A  R E C E P C J A  L I T E R AT U R Y  P O L S K I E J  

Literatura to kościec narodu. Z tym poglądem mało kto dzisiaj polemizuje. Ry-
szard Kapuściński w jednym z wywiadów powiedział: „Bez literatury nie ma 
kultury, bez kultury nie ma społeczeństwa”4. Dla Wietnamczyków literatura ma 
znaczenie szczególne. Kiedyś dwór królewski wybierał osoby na ważne stanowi-
ska w państwie nie ze wzgledu na ich wiedzę i talenty dotyczące na przykład 
strategii wojskowej, a jedynie na podstawie ich ogólnej wiedzy o literaturze. 
Uzdolnienia literackie utożsamiono z umiejętnością kierowania państwem. 

W Wietnamie od najdawnieszych czasów zwykli ludzie miłowali nie tylko pie-
śni i podania ludowe. Nieobca im była także literatura wysokich lotów, ta, którą 
tworzyli najwięksi poeci. Truyen Kieu, arcydzieło poetyckie Nguyena Du, często 
porównywane do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, znali na pamięć nawet 
analfabeci. Dla Wietnamczyków literatura jest nie tylko formą artystycznej wy-
powiedzi. Jest także postawą wobec świata i życia. Niektórzy językoznawcy 
i etnolodzy zwrócili uwagę na ograniczenia języka wietnamskiego w opisywaniu 
teorii naukowych i doktryn filozoficznych, a zarazem jego przeogromne bogactwo, 
gdy chodzi o wyrażanie ludzkich uczuć i emocji. Ich zdaniem język wietnamski 
   

4 R. Kapuściński, Dzięki poezji istniejemy, „Książki w Tygodniku”, dodatek do „Tygodnika 
Powszechnego”, 4.02.2007. 
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jest jakby stworzony dla literatury. O zamiłowaniu Wietnamczyków do pięknego 
wyrażania myśli świadczy ogromna liczba cytatów z utworów poetyckich i proza-
torskich w tamtejszych pagodach i świątyniach. 

W całej swojej długiej historii Wietnamczycy nie mieli wybitnych filozofów 
i myślicieli. To literatura była nośnikiem pamięci historycznej, zapisem emocji, 
sposobem przedstawiania i popularyzowania ideologii społecznych. Była też 
swego rodzaju filozoficzną wykładnią norm postępowania. Brała na siebie ciężar 
życia duchowego narodu. 

Wielkie transformacje nastąpiły w Polsce i Wietnamie prawie w tym samym 
czasie. Początek Doi Moi (transformacji) w Wietnamie datuje się na rok 1986, 
w Polsce – rok 1989. W obu krajach zmiany dokonywały się w wielu dziedzi-
nach. Obejmowały także zasady współpracy państw należących kiedyś do tego 
samego bloku. Zmiany w Polsce były bardziej radykalne, miały charakter syste-
mowy, dotyczyły spraw i ustrojowych, i gospodarczych. Okres Doi Moi w litera-
turze wietnamskiej przyniósł także wiele istotnych przeobrażeń. 

Za czas najbardziej intensywnych zmian we współczesnej literaturze wietnam-
skiej uważa się dziesięciolecie 1986–1996. Sprzyjały im znaczące sukcesy refor-
my gospodarczej i innych dziedzin życia społecznego w Wietnamie. W krótkim 
czasie pojawiali się pisarze, których utwory treściowo i stylistycznie zrywały 
z konwencją lat poprzednich. Literatura zyskała świadomość swojej nowej roli 
i znaczenia w życiu społeczeństwa. Określała też na nowo swój stosunek do 
przemian politycznych. Literatura i sztuka przestają być narzędziem polityki 
i czysto propagandowym instrumentem, a stają się delikatną tkanką kultury naro-
dowej, wyrażającą pragnienia piękna i prawdy. Chcą dostarczyć kolejnym poko-
leniom szlachetnego tworzywa do kształtowania narodowego ducha i wyzwalania 
twórczej energii. Zależność literatury od polityki została zakwestionowana pu-
blicznie na łamach prasy i była tematem gorących dyskusji. Skutkiem określenia 
nowej roli pisarza jest większa swoboda wypowiedzi, zwłaszcza gdy problematy-
ka utworu dotyczy szczególnie trudnych i skomplikowanych spraw w życiu spo-
łecznym. Pisarze mają dziś więcej odwagi w przedstawieniu poglądów, które 
uważają za słuszne. W twórczości tego okresu uwydatnia się nowe zjawisko – 
krytycyzm. Po raz pierwszy w literaturze wietnamskiej dyskusja, w jaki sposób 
opisywać społeczne zło, obejmuje szerokie kręgi i wywołuje burzliwe dyskusje. 

Inną charakterystyczną cechą okresu reform w literaturze wietnamskiej była 
chęć poddania na nowo ocenie zjawisk literackich i wydarzeń historycznych, 
które z perspektywy czasu wydawały się kontrowersyjne. Po okresie heroicznym 
literatura zstąpiła z koturnów. Nastąpił jej powrót do tematów życia codziennego. 
Przedmiotem zainteresowania pisarza stał się los zwykłych ludzi. Nowością jest 
przeniesienie uwagi z „człowieka nowej epoki” na „człowieka codzienności”. 
Tragizmowi i złożoności ludzkiego życia poświęca się coraz więcej miejsca. Poza 
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podejmowaną tematyką twórców odróżnia wzajemnie od siebie coraz bardziej 
różnorodność stylu. 

Ze względu na bardzo specyficzne warunki rozwoju literatura wietnamska po-
trzebuje reform i modernizacji. W Wietnamie język narodowy pojawił się dość 
późno. Pierwsze utwory literackie powstawały w języku chińskim. Z literatury 
chińskiej została zapożyczona większość gatunków literackich. Pismo Nom, 
którym posługiwano w tworzeniu literatury narodowej, nie wykazało cech trwa-
łości. Chữ quốc ngữ – obecne pismo wietnamskie – zostało oparte na alfabecie 
łacińskim. Zainicjowali je misjonarze portugalscy, francuscy i włoscy w XVII 
wieku. W roku 1651 w Rzymie został wydany słownik wietnamsko-portugalsko-
-łaciński. Używano go głównie w kościołach katolickich. System językowy był 
ciągle udoskonalany. Od momentu, gdy w Wietnamie ukazała się pierwsza gazeta 
drukowana pismem chữ quốc ngữ, nowy zapis przeniknął do życia społecznego. 
Został rozpowszechniony w szkołach. Od końca XIX wieku w literaturze wiet-
namskiej zaznaczyły się silne wpływy formalne i treściowe literatury francuskiej, 
rozwinęła się działalność przekładowa. Charakterystyczne dla tego okresu jest 
skupienie się głównie na przekładach literatury europejskiej. 

T O ,  C O  P O L S K I E ,  J E S T  G O D N E  U WA G I  

W latach 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie obecnego stulecia zaobserwo-
wano w stosunkach polsko-wietnamskich ciekawe zjawisko. Do Polski przyjeż-
dżały delegacje wietnamskie różnych szczebli, których gospodarzami byli tak 
politycy, jak i pisarze. Literaci z Wietnamu uczestniczyli w spotkaniach poetyc-
kich. Mieli okazję zapoznać się z rozwojem literatury polskiej po roku 1989. Po 
powrocie do kraju powstało wiele wierszy, reportaży i wspomnień z podróży. 
Pobyt w Polsce przyniósł nie tylko nowe doświadczenia i obserwacje, zrodził 
także ogromne zainteresowanie polską kulturą i chęć dokonania jak największej 
liczby przekładów dzieł literackich z ojczyzny Adama Mickiewicza. 

Zmiany w literaturze wietnamskiej cechuje duża otwartość. Sprzyja to lepsze-
mu zrozumieniu współczesnej literatury polskiej w kraju o odmiennym guście 
czytelniczym, poglądach na temat literatury i obyczajach. Dobitnym przykładem 
tego może być przekład powieści Janusza Leona Wiśniewskiego Samotność 
w sieci. Zawarte w niej opisy scen erotycznych są obce wietnamskiej kulturze. 
Ale książka została przetłumaczona, wydana i cieszy się chyba olbrzymią popu-
larnością. W każdym razie osiągnęła rekordowy nakład. Do księgarń trafiło już 
jej dziesiąte wydanie. 

Tematyka współczesnego życia jest często poruszana przez znanych polskich 
pisarzy (m.in. Janusza Leona Wiśniewskiego, Katarzynę Grocholę, Dorotę Tera-
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kowską, Jerzego Pilcha, Tomasza Tryznę), budzi też duże zainteresowanie czytel-
ników wietnamskich. Nic dziwnego, że ich książki są zazwyczaj wznawiane 
zaraz po pierwszym wydaniu. Niedawno wydana (w roku 2013) powieść Toma-
sza Tryzny Panna Nikt w przekładzie Le Ba Thu została przedstawiona na Dniach 
Książki Europejskiej w Wietnamie. Rok temu ten zaszczyt przypadł książce Wi-
śniewskiego Samotność w sieci w przekładzie Nguyena Thi Thanh Thu. 

Pod względem liczby utworów przetłumaczonych na język wietnamski Ryszard 
Kapuściński nie zajmuje wśród polskich pisarzy imponującej pozycji, ale z pew-
nością szczególne miejsce. Jeszcze za życia był bohaterem kilku artykułów 
w gazetach czy czasopismach, a tuż po śmierci, w roku 2007, poświęcono mu 
numer specjalny miesięcznika „Văn học Nước ngoài” („Literatura na świecie”), 
wydawanego przez Związek Literatów Wietnamskich; następnie wydano tłuma-
czenia jego książek (Podróże z Herodotem i Heban w przekładzie Nguyen Thai 
Linh). Artykuły o nim (m.in. autorstwa piszącego te słowa) ukazywały się dość 
regularnie w bardzo znanych i prestiżowych w Wietnamie czasopismach, m.in. 
w tygodniku „Văn Nghệ” („Literatura i Sztuka”), miesięcznikach: „Thơ” („Poezja”) 
oraz „Nhà văn Việt Nam” („Wietnamski Literat”) wychodzących pod patronatem 
Związku Literatów Wietnamskich. Z całą pewnością można stwierdzić, że litera-
tura polska w dalszym ciągu zajmuje silną pozycję wśród literatur tłumaczonych 
na język wietnamski. Nie tylko dlatego, że jest bliska sercu Wietnamczyków. Także 
z powodu dużego ładunku europejskości i słowiańskości zarazem, pozwalającego 
lepiej zrozumieć mentalność środkowo- i wschodnioeuropejskiego kręgu kultury. 

P O T E N C J AŁ  T R A N S L AT O R S K I  I  C Z Y T E L N I C Z Y  

Do 1985 r. znany był tylko jeden tłumacz literatury polskiej na język wietnam-
ski, Nguyen Huu Dung, autor przekładu Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Do-
piero w kolejnych latach Ta Minh Chau przyswoił wietnamskim czytelnikom 
powieść Popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego, Nguyen Hong Thanh – Do 
przerwy 0 : 1 Adama Bahdaja, a piszący te słowa powieść Kazimierza Koźniew-
skiego Śmierć w trójkącie błędów. Vu Dinh Binh przetłumaczył Godzinę szczytu 
Jerzego Stefana Stawińskiego z języka rosyjskiego, Vu Ngoc Can przełożył pięk-
ny wiersz Tadeusza Różewicza Ocalony z języka węgierskiego. Inni tłumacze 
przekładali polskie książki z francuskiego i angielskiego. Do końca lat 80. tłuma-
cze literatury polskiej na język wietnamski działali sporadycznie i pojedynczo. 
Przełomem był rok 1996, kiedy Wisława Szymborska otrzymała Nagrodę Nobla 
w dziedzinie literatury. Wydany został jej zbiór wierszy w przekładzie Ta Minh 
Chau. W latach 90. do Nguyen Huu Dung i Ta Minh Chau dołączył Le Ba Thu, 
który regularnie wydaje swoje przekłady w renomowanych wydawnictwach. 
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W końcu poprzedniego i początku obecnego wieku nastąpił prawdziwy boom 
tłumaczeń z literatury polskiej. Książki polskich pisarzy zawdzięczają swój „złoty 
okres” w Wietnamie aktywnej grupie tłumaczy, którzy dokonują przekładów 
wprost z języka polskiego. 

Dla znanego tłumacza literatury rosyjskiej i krytyka literackiego, Pham Xuan 
Nguyen, efekt pracy dziesięciu translatorów jest zadziwiający. Urzeka go profe-
sjonalizm i jakość przekładów. Kilku tłumaczy (Nguyen Huu Dung, Le Ba Thu, 
Nguyen Thi Thanh Thu) przyswoiło kulturze wietnamskiej po kilkanaście dzieł 
literatury polskiej. W dodatku wszystkie przekłady ukazały się w krótkim czasie. 
Nie wszyscy mają wykształcenie filologiczne. Łączy ich zamiłowanie do polskiej 
literatury i traktowanie translatorskiego rzemiosła jako pasji. W części przypad-
ków również jako formy odwzajemnienia się Polsce za okazaną pomoc, dzięki 
której stali się tym, kim są. Wśród tłumaczy są profesorowie, doktor habilitowany 
geodezji, doktor nauk humanistycznych, były ambasador Wietnamu w Polsce, 
także osoby na stałe mieszkające w Polsce. Wszyscy popularyzatorzy literatury 
polskiej w Wietnamie są absolwentami polskich szkół wyższych, zwolennikami 
nowej technologii internetowej, mającymi codzienny dostęp do najnowszych 
informacji o wydarzeniach kulturalnych w Polsce. 

Od chwili, kiedy w obu krajach dokonują się zmiany, a między Polską a Wiet-
namem obowiązują bardziej rynkowe zasady współpracy, tłumacze mają większe 
pole do popisu. Chodzi o swobodniejszy wybór autorów i utworów do tłumacze-
nia. Tłumacze są coraz bardziej niezależni. Nie czekają już na odgórne dyspozy-
cje. Ich bezpośrednie kontakty z autorami czy wydawnictwami stały się rzeczą 
normalną, a nowe spojrzenie na kwestie literatury narodowej, porzucenie daw-
nych ograniczeń i tabu spowodowały, że przed tłumaczami znacznie poszerzyły 
się horyzonty. Zróżnicowanie zainteresowań tłumaczy sprawiło, że w tym samym 
czasie w Wietnamie ukazały się przekłady z klasyków (Adam Mickiewicz, Wła-
dysław Stanisław Reymont, Bolesław Prus) i pisarzy kolejnych pokoleń (Czesław 
Miłosz, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska, Ryszard Kapuściński, Sławo-
mir Mrożek, Katarzyna Grochola, Janusz Leon Wiśniewski, Dorota Terakowska, 
Jerzy Pilch czy Tomasz Tryzna). 

Można mówić o wielkim potencjale czytelniczym literatury polskiej w Wiet-
namie. Ponad cztery tysiące obywateli Wietnamu miały w przeszłości bliski 
związek z Polską. Odbywali studia na wyższych uczelniach i staże w polskich 
zakładach przemysłowych. Ciągle powracają do Polski wspomnieniami z lat 
młodości, a czytanie polskiej książki jest najlepszą formą ponownego przeżycia 
tego, czego niegdyś doświadczyli. Wśród absolwentów polskich szkół wyższych 
są osoby, które pełnią ważną rolę w aparacie państwa lub pracują w mediach. 
Zazwyczaj są bardzo przychylne wszystkiemu, co polskie. Popularyzacja polskiej 
literatury czy kultury spotyka się z ich strony z pełną aprobatą i akceptacją. 
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Warto przypomnieć, że w Polsce żyje licząca kilkadziesiąt tysięcy członków 
wspólnota Wietnamczyków. Czytanie dobrej polskiej literatury po wietnamsku – 
bo nie każdy może czytać utwór polskiego autora w oryginale – to przyjemność, 
a zarazem sposób rozszerzenia i poprawienia wiedzy o kraju, w którym żyją, 
a często uważają go za swoją drugą ojczyznę. Książka polskiego autora przetłu-
maczona na język wietnamski, kupiona w Wietnamie i przywieziona do Polski 
przez odwiedzającego rodzinę, jest cenionym i oczekiwanym prezentem. 

W Y Z WA N I A  D L A  TŁU M A C Z Y  

Od kilku dziesięcioleci literatura polska w Wietnamie utrzymuje się na dość 
wysokiej pozycji wśród innych literatur światowych. Przekłady z języka polskie-
go cieszą się uznaniem, istnieje zapotrzebowanie na kolejne tłumaczenia. Nie 
znaczy to wcale, że powinniśmy oczekiwać erupcji tłumaczeń literatury polskiej 
na język wietnamski. Spadek czytelnictwa, kłopoty finansowe wydawnictw 
i związane z tym niskie nakłady, przegrana książki z Internetem, niskie honoraria 
za tłumaczenia powodują, że praca tłumacza nie jest atrakcyjna. Miłość do litera-
tury polskiej potrafi przezwyciężyć wiele, ale nie wszystko. Przeszkody dla tłu-
maczy literatury polskiej na język wietnamski tkwią także w aspektach kulturo-
wych i językowych. Z uwagi na gigantyczne różnice pojęciowe języków przekła-
du praca tłumacza staje się niekiedy działalnością katorżniczą. Czasem 
przeszkodą dla wierności przekładu staje się inny rodzaj doświadczenia, na przy-
kład różnice klimatyczne. Przykładem może być tutaj fragment wiersza Ildefonsa 
Konstantego Gałczyńskiego Rozmowa liryczna: 

– Powiedz mi, jak mnie kochasz. 
– Powiem. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
– A latem jak mnie kochasz? 
– Jak treść lata. 
– A jesienią, gdy chmurki i humorki? 
– Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki5. 

Zwróćmy uwagę na ostatnią kwestię. Zwykły czytelnik wietnamski mógłby nie 
zrozumieć, dlaczego zgubienie parasolki jest tu ważne. Czy chodzi o stratę mate-
rialną? Konieczna jest wiedza o pogodzie w czasie jesieni w Polsce. Otóż polska 
jesień jest kapryśną porą roku. Często pada deszcz, dlatego dziewczyna gubiąca 
parasolki wydaje się mało zapobiegliwa i trochę lekkomyślna. Miłość wybacza 
   

5 Nasze ulubione wiersze, oprac. W. Wiśniewski, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 
1980, s. 246. 
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jednak wszystko. W Wietnamie odpowiedniejsze na deszcz są kapelusze z liści 
palmowych lub nylonowe płaszcze. Przy deszczu tropikalnym, zwłaszcza w cza-
sie pory deszczowej parasolka to zbyt słaba ochrona. 

Przy tłumaczeniu Trylogii Henryka Sienkiewicza czy Faraona oraz Lalki Bole-
sława Prusa kłopoty mogą sprawić tytuły szlacheckie czy urzędnicze. Nawet 
nazwy powozów konnych (kareta, bryczka), które w dawnej Polsce świadczyły 
o zamożności właściciela, zwykłemu Wietnamczykowi z niczym się nie kojarzą. 
Jeśli w Wietnamie ktoś po zdaniu egzaminu państwowego został przez króla 
mianowany na dygnitarza, to jako nowy mandaryn przemieszczał się w lektyce 
lub hamaku. 

Niekiedy przyczyną trudności translatorskich są różnice obyczajów. Polacy 
o wielu kwestiach natury uczuciowej rozmawiają na co dzień bez skrępowania. 
Dla Wietnamczyków stanowią one pewnego rodzaju tabu. Na przykład w opo-
wiadaniu Pióro Katarzyny Grocholi główny bohater, ośmioletni chłopiec, pisał 
wiele razy na kartce i wysyłał swojej rówieśniczce liścik: „Kocham cię jak nikt 
na świecie”. W Wietnamie byłoby to nie do pomyślenia i nie do przyjęcia. Z ust 
czy spod pióra małego chłopca nie mogłyby wyjść podobne słowa. Słysząc to, 
rodzice byliby przerażeni. Rodziców w Polsce to nie oburza, gdyż sądzą, że dzie-
ci powtarzają tylko to, co usłyszeli od dorosłych. I kiedy mówią „kocham cię”, 
wcale to nie oznacza, że umieją już kochać. 

P O D S U M O WA N I E  

Dla Wietnamczyków polska literatura mieni się bogactwem. Wydała kilku no-
blistów, jest tłumaczona na wiele języków obcych. Prawie od pół wieku jest 
obecna w Wietnamie i stanowi ważny element życia duchowego Wietnamczyków. 
Przekłady z literatury polskiej obejmują książki dla najmłodszych czytelników, 
antologie poezji i prozy. Polskich autorów lokuje się obok najwybitniejszych 
pisarzy świata. Nie ma tygodnia, by w Wietnamie nie pojawił się jakiś polski 
akcent literacki w postaci przekładu wiersza, opowiadania czy artykułu na temat 
konkretnego autora lub wydarzenia związanego z polską literaturą. W ostatnich 
kilku latach podczas Dni Literatury Europejskiej w Hanoi prezentowany był 
przynajmniej jeden przekład powieści polskiego autora na język wietnamski. 
Najnowszy, czerwcowy numer miesięcznika „Nghiên cứu Văn học” („Badania 
Literackie”), wydawanego przez Instytut Badań Literackich przy Wietnamskiej 
Akademii Nauk poświęcono właśnie literaturze polskiej. Znajdują się w nim 
m.in. artykuły o rozwoju literatury polskiej w ostatnich dekadach, tradycji sto-
sunków kulturalno-literackich między Polską a Wietnamem, najwybitniejszych 
postaciach literatury polskiej. Mimo różnic kulturowo-językowych, odmienności 
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tradycji i obyczajów zainteresowanie odbiorców znad Rzeki Czerwonej literaturą 
polską nie słabnie, ale przybiera na sile. Przyszłość literatury polskiej w Wietna-
mie rysuje się pomyślnie. Tłumacze mają świadomość, że ich praca ma cechy 
pewnej misji i przynosi kulturze wietnamskiej ogromny pożytek. 

 
P O L I S H  L I T E R A T U R E  I N  V I E T N A M  A F T E R  1 9 8 9  

Despite the fact that cultural, customal and civilization differences do exist between Poland and 
Vietnam, Polish literature is not unknown to Vietnam. Fascination with Polish culture in general and 
literature in particular have existed for more than half a century and does not seem to be a passing 
style. It is due to the enormous impact of similarity of countries and nations' fates (foreign occupation 
lasting for centuries, temporary lost of independence, country divisions, relentless fights for national 
liberation) on it. Before 1989 and after, lots of Polish literature, among which there were the most 
important classical works such as Sir Thaddeus by A. Mickiewicz, Quo vadis by H. Sienkiewicz, The 
Peasants by W.S. Reymont, The Pharaoh and The Doll by B. Prus as well as contemporary writers 
such as W. Szymborska, T. Różewicz, R. Kapuściński, J.L. Wiśniewski, K. Grochola, T. Tryzna, have 
been translated in Vietnam. For decades Polish writers' works are close to Vietnameses readers' hearts 
and it does not seem to change in the future. Contrary to that, better conditions can be mentioned also 
due to the fact that in Vietnam many publishing companies – national and private ones – are interested 
in publishing translations of Polish literature. Also the number of translators, who are better prepared 
to translate Polish literature straightly from Polish because not only do they know Polish language but 
they are also very well discerned in many issues related to this literature, is increasing. 

Keywords: Polish literature, Vietnam, „Doi Moi” period, translation 

Dr Nguyen Chi Thuat – doktor polonistyki, studiował na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie 
Warszawskim, od 1977 roku wykłada na Uniwersytecie Hanojskim, od 2005 roku pracuje w Zakła-
dzie Badań Porównawczych oraz wykłada literaturę Wietnamu na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Tłumacz literatury polskiej na język wietnamski, członek Związku Literatów 
Wietnamskich, autor tomiku wierszy po polsku pt. Znad Rzeki Czerwonej nad Wisłę i Wartę. Jego 
najważniejsze publikacje naukowe to: Adam Mickiewicz và văn học lãng mạn Ba Lan (Adam Mickie-
wicz i polski romantyzm), „Văn học Nước ngoài” (1998, nr 6); Zainteresowanie literaturą polską 
w Wietnamie, w: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, red. 
M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński (Poznań 2007); Văn học Ba Lan ở Việt Nam (Literatura polska 
w Wietnamie), „Nghiên cứu Văn học” (2013, nr 6); Ryszard Kapuscinski – cây bút phóng sự xuất sắc 
(Ryszard Kapuściński – mistrz reportaży), „Nghiên cứu Văn học” (2013, nr 6); Wislawa Szymborska 
và Giải Nobel Văn học ł (Wisława Szymborska i literacka Nagroda Nobla), „Nghiên cứu Văn học” 
(2013, nr 8); Tożsamości kultury wietnamskiej, w: Scripta manent – res novae, red. S. Puppel, 
T. Tomaszkiewicz (Poznań 2013). 
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C Z Y T E L N I C T W O  „ TA L O N O W E ”  

W LATACH 70. I 80. UBIEGŁEGO WIEKU ISTNIAŁ W ZSRR SYSTEM NABYWANIA 
literatury pięknej za makulaturę. Za każdy kilogram zbędnych lub zniszczonych 
wyrobów papierniczych, oddawanych w specjalnych punktach skupu, dostawało 
się talony, które należało starannie wklejać do małego karneciku. Na jego okładce 
widniał napis, na przykład, „Henryk Sienkiewicz Quo Vadis” lub „Bolesław Prus 
Faraon” (fot. nr 1). Oddając pierwszą partię makulatury należało zdecydować, na 
jakie dzieło przeznaczy się swoje makulaturowe żniwo, choć – w zależności od 
jego rozmiarów – można było założyć sobie karneciki nawet na trzy czy cztery 
tytuły. Na uzyskanie jednej książki potrzeba było dwadzieścia kilogramów1. Kiedy 
uzbierało się już talony za tyle makulatury, można było iść do księgarni i w osob-
nym dziale z napisem Литература за макулатуру kupić upragnione dzieło. 
W ten specyficzny, chociaż rzecz jasna, nie jedyny sposób, w tych czasach docie-
rały do Rosjan dzieła światowej beletrystyki, Aleksandra Dumasa czy Karola 
   

1 Jeśli dzieło było wielotomowe, należało wykazać się, odpowiednio, talonami na 40 czy 60 kg. 
W obiegu były talony za 1 kg, 5 kg i 10 kg, każdy w innym kolorze. Wyglądem przypominały one 
małe znaczki pocztowe, o rozmiarze 1 x 1,5 cm [zob. np. http://clubs.ya.ru/4611686018427457108 
/replies.xml?item_no=1448 – 10.02.2014]. Za makulaturę można było kupić również dzieła literatury 
rosyjskiej. Co interesujące, zwłaszcza z punktu widzenia kulturoznawczego, w tym samym czasie 
w PRL za makulaturę można było kupić papier toaletowy; za 1 kg – jedna rolka. Na ilustracji 
1. przedstawiono przykładowe talony dla zobrazowania ich formy i treści.  
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Dickensa, ale też Sienkiewicza, Prusa, Szklarskiego czy Lema. Dobrym zwycza-
jem w wielu rodzinach (szczególnie o genealogii nierobotniczej) było wówczas 
wspólne czytanie książek na głos, świetnie znane również polskiej tradycji, dopó-
ki nie wyparły jej odbiorniki radiowe i telewizyjne. Czytano wieczorami, często 
gromadząc się we wspólnych kuchniach mieszkań komunalnych, które na czas 
grupowej lektury zmieniały się bez mała w rzeczywiste salony literackie, skupia-
jące różne pokolenia czytelnicze i wiekowe, zafascynowane powieścią „z Zacho-
du”. Najwięcej jednak czytano podczas letnich wieczorów, na daczach i letni-
skach, gdzie spędzano wakacje. Ich główną atrakcją było wspólne przeżywanie 
przygód Sherlocka Holmesa bądź bohaterów powieści detektywistycznych Aga-
thy Christie2. Pośród pisarzy najpoczytniejszych, ale też dostępnych odbiorcy 
w tym reglamentacyjnym systemie „czytelnictwa talonowego”, którego klucz 
tkwi pewnie dotąd w archiwach Głównego Urzędu ds. Literatury i Wydawnictw 
ZSRR (Главное управление по делам литературы и издательств – Главлит)3, 
znajdowali się w tym czasie tacy twórcy polscy, jak: Jan Potocki, Henryk Sien-
kiewicz, Bolesław Prus, Stanisław Lem i Alfred Szklarski. 

Oczywiście, zainteresowanie literaturą polską na rynku rosyjskim nie obudziło się 
dopiero w latach 70. za sprawą zbiórki makulatury. Był to jednak ciekawy moment 
w dziejach radzieckiego czytelnictwa, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich4. Nie 
tylko dlatego, że bezpośrednio poprzedzał czas wielkiej zmiany ustrojowej, jaka 
(oficjalnie) nastąpiła w 1991 roku, kiedy Związek Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich uległ rozpadowi, przywracając / dając autonomię licznym, zależnym wcze-
śniej od Rosji krajom sowieckim i ich literaturom. Jest interesujący także i z tego 
powodu, że stanowił swoisty renesans polskiej literatury na rynku, który w zasadni-
czym stopniu wypełniała twórczość rodzimych pisarzy, silnie uzależnionych od 
cenzury. Obieg oficjalny kruszał pod wpływem często wcale nie opozycyjnych    

2 Informacje te pochodzą od licznej grupy rosyjskich respondentów, z którymi nawiązałyśmy 
kontakty podczas naszych badań nad recepcją literatury polskiej w Rosji, a także od samej 
współautorki tego tekstu, wychowanej w Sankt Petersburgu (w relacjonowanych latach – 
Leningradzie), a urodzonej na Syberii. Całe dzieciństwo spędziła ona w miasteczku Sujda pod 
Leningradem, gdzie jej dziadek założył bibliotekę, istniejącą do dzisiaj. Biblioteka działała trochę na 
zasadach wszechnicy literackiej, gromadząc okoliczną ludność. Nie każdy wówczas mógł sobie 
pozwolić na kupno książki, dlatego Dmitrij Zonow w ramach programu edukacji wiejskiej 
zorganizował dostarczanie książek do Sujdy i podczas „spotkań z literaturą” zachęcał do czytania 
kołchoźników i opowiadał o nowych nabytkach biblioteki. Teraz ta biblioteka działa obok muzeum 
pradziadka Aleksandra Puszkina Abrama Petrowicza Ganibała, który miał w Sujdzie posiadłość 
ziemską, darowaną mu przez Piotra Wielkiego. 

3 Instytucja ta istniała do 1991 roku, wielokrotnie zmieniając swoja nazwę. Właśnie cenzorzy GLAVLITA 
nie dawali pozwolenia na publikacje dzieł Bułhakowa czy Płatonowa, Zoszczenki czy Achmatowej – zob. 
http://www.pseudology.org/Tsenzura/TsetzuraHistory/library_view_book7731.html [10.02.2014]. 

4 Chociaż system „literatura za makulaturę” działał w całym ZSRR, w innych republikach, szczególnie 
azjatyckich, sytuacja czytelnicza wyglądała nieco inaczej. Zob. przypis nr 2 w tym tekście. 
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zainteresowań przeciętnego czytelnika, który był gotów gromadzić, oddawać, sprze-
dawać makulaturę, aby po prostu zaspokoić swoje potrzeby literackie i znajomość 
pisarstwa polskiego. Nie realizowała ich bowiem w pełni wydawana jeszcze w latach 
50. i 60. kolekcja dzieł zebranych Prusa i Lema, a w 80. kolekcja dzieł zebranych 
Sienkiewicza5. I chociaż już od roku 1964 ciągle tłumaczona była i publikowana 
Joanna Chmielewska (poza obiegiem makulaturowym), głód polskiej literatury 
(a może po prostu dobrej, zwłaszcza popularnej literatury rozrywkowej, pozbawionej 
ideologicznego nacechowania, za to wciągającej i dającej przyjemność lektury) mu-
siał być bardzo silny, skoro przerodził się w tak powszechną wtedy w Rosji pasję 
zdobywania i czytania „talonowych” powieści. Faktycznie, w tym czasie książka 
kosztowała w Rosji grosze (czyli kopiejki)6. Można ją było kupić w księgarni, 
w kiosku przy przystanku autobusowym czy po prostu wypożyczyć w bibliotekach, 
które olbrzymią siecią tysięcy placówek oplatały wtedy najodleglejsze nawet regiony 
ZSRR. Jeśli więc większym bez wątpienia nakładem sił i środków niż pójście do 
wypożyczalni zdobywano polskie (ale nie tylko) powieści, potrzeba kontaktu z litera-
turą obcą musiała w owym czasie uzyskać w Rosji radzieckiej wymiar wręcz epide-
miczny. Niestety, wszystkich źródeł tej „epidemii” nie możemy tu zgłębiać, ponieważ 
przeniosłoby to nasze rozważania w całkiem inne rejony namysłu nad procesami 
społeczno-polityczno-kulturowymi, które – w złożony zresztą sposób – decydują 
o wzmożonej lub słabnącej popularności niektórych dzieł literackich. Odnotowując 
zatem znaczne zainteresowanie polską klasyką powieściową i literaturą popularną 
w czasach przed pierestrojką, którego powody wymagają osobnych badań, skupiamy 
się, zgodnie zresztą z założeniami tego tomu, na próbie mapowania i recepcji. 

W każdym razie na pewno w tym właśnie kontekście nie wolno nam pominąć 
faktu, że we wspominanych latach 70. i 80. szczególną popularnością w Rosji 
cieszyły się nie tylko „romany” i „detektywy”, ale i Stanisław Jerzy Lec, którego 
twórczość tak skwitował pochodzący z Odessy, a od 2000 roku żyjący w Izraelu 
Samuel Czefras, tłumacz literatury obcej na rosyjski: „Setki zadziornych fraszek / 
napisał złośliwy Staszek / i dowcipniś, i mędrzec / polski jeżyk Jerzy Lec”7. „Polski  
   

5 Zebrano je w 9 tomach, które miały nakład 200 000 egzemplarzy. Redaktorami byli I. Gorski, 
A. Sacharow, A. Sewastjanowa, B. Stacheew, W. Cybenko. Dzieła wydano w Moskwie, 
w wydawnictwie „Художественная литература”, w latach 1983–1985 [zob. np. http://antika24.ru/ 
genrik-senkevich9t.html czy http://alleditions.ru/ 157359 – 10.02.2014). 

6 Ceny książek w Rosji Breżniewa i jego kolejnych następców do 1990 roku wahały się pomiędzy 1,50 
rubla a 2,40. Analiza edycji z tego okresu pokazuje, że dobrą książkę naukową można było nabyć za mniej 
więcej 2 ruble – np. Общая палеонтология (Paleontologia ogólna), Москва: Издательство МГУ, 1989; 
a beletrystykę za 4 ruble – np. A. Dumas, Двадцать лет спустя (Dwadzieścia lat później), Москва: 
Художественная литература, 1977). Atlasy, albumy fotograficzne kosztowały 7–10 rubli. 

7 Oryg.: „Сотни фрашек-задирашек накатал ехидный Сташек, остроумец и мудрец, польский 
ёжик – Ежи ЛЕЦ”. Tłumaczenia z języka rosyjskiego, jeśli nie zaznaczono inaczej, są przekładami 
własnymi autorek tekstu. 
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Fot. 1. Karnety na książki, P. Merime i A. Berkeszy8 

Jerzyk” był czytany i cytowany przede wszystkim wśród rosyjskiej inteligencji. Może 
dlatego, że ówczesna rzeczywistość radziecka bywała trudna i nieradosna, fraszki 
Leca były w cenie? Prawie tak samo popularne, jak opowieści fantastyczne Lema czy 
polska powieść historyczna Sienkiewicza, pozwalały budować dystans wobec so-
wieckiego świata, który był już wtedy dobrze rozpoznany, ale – jak się zdawało – 
niereformowalny? Uciekając od rzeczywistości w świat przeszłości czy przyszłości 
Rosjanie, a wówczas również i obywatele innych republik byłego Związku Ra-
dzieckiego, ratowali w pewnym sensie swoją tożsamość i umysły. Fraszki Leca 
pomagały podchodzić do życia z humorem i dystansem, kwitującym jego absurdy 
z podziwu godną celnością. Ni to polską, ni to żydowską9, w każdym razie dobrze 
   

8 Za: http://clubs.ya.ru/4611686018427457108/replies.xml?item_no=1448 [10.02.2014]. 
9 Stanisław Jerzy de Tusch-Letz pochodził z galicyjskiej rodziny żydowskiej. Pseudonim literacki, 

jaki przyjął, przekształcając nieco swoje nazwisko na „Lec”, po hebrajsku znaczy „błazen”, 
„wesołek”. Za: K. Dąbrowska, Stanisław Jerzy Lec, tekst opracowany do projektu internetowej 
„Antologii polskiej poezji od Średniowiecza do wieku XXI” wg koncepcji Piotra Matywieckiego, 
http://www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/k3Ps/content/stanislaw-je 
rzy-lec [27.09.2013]. 
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trafiającą w gusta i potrzeby myślących obywateli ZSRR, znużonych prawie 
stuletnią władzą komunistów. Zdaniem naszych respondentów, w tym czasie 
literatura polska była najbardziej popularna i najlepiej znana pośród literatur 
obcych w Rosji. Swą przodującą pozycję (ale tylko chwilowo) straciła po zniesieniu 
żelaznej kurtyny, kiedy na rynek rosyjski napłynęło wiele dzieł literatury z całego 
świata, a dostęp do nich przestał być reglamentowany. Jednak dokładniejsza ana-
liza pokazuje, że nawet w latach 90. książki polskich autorów, na przykład Lema, 
Leca i Chmielewskiej wciąż były tłumaczone, wydawane i kupowane10. 

Współczesna Rosja jest zupełnie inna niż ta z czasów „czytelnictwa talonowego”. 
Zmieniły się warunki gospodarcze i polityczne kraju, pojawiło się nowe pokolenie, 
które od urodzenia nieomal używa komputera, Internetu, telefonu komórkowego 
czy audio- lub e-booka. Bardzo często, zresztą podobnie jak i w innych krajach 
wysoko rozwiniętych, jego znajomość z książkami bardziej jest uzależniona od 
filmu czy gry komputerowej niźli od edukacji szkolnej i kultury literackiej (czy to 
instytucjonalnej, czy domowej). 

 
Fot. 2. Księgarnia w Sankt Petersburgu – Дом книги (zdjęcie E. Jagt-Yazykovej) 

O F E R T Y  W  K S IĘG A R N I A C H .  M AŁY  R E K O N E S A N S  

Półki współczesnych księgarni rosyjskich, a przynajmniej księgarni Moskwy 
czy Sankt Petersburga, wyraźnie i jednoznacznie pokazują, iż absolutnym liderem 
literatury polskiej na tym rynku jest Janusz Leon Wiśniewski. Z naszego rekone-
   

10 Według danych wydawnictwa Fantom-press, które poczynając od lat 90., tłumaczy i wydaje 
wszystkie książki Chmielewskiej w Rosji, nakład przekroczył już 10 mln – zob. http://phantom-
press.ru/authors/author_62/ [10.02.2014]. 
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sansu wynika, że każda jego książka wydawana w Polsce od razu tłumaczona jest 
na język rosyjski, na dodatek przez różnych tłumaczy i wydawana w różnych 
wydawnictwach. A ponieważ jest to pisarz niezwykle płodny, który w ciągu jede-
nastu lat napisał już 27 powieści, aktualnie zaś, wraz z Iradą Vovnenko, prowadzi 
popularny wśród telewidzów program pt. Любовь без границ (Miłość bez granic) 
(Vovnenko & Wiśniewski, autorska audycja telewizyjna na kanale TB100 Sankt 
Petersburg) sądzić należy, iż przez najbliższy czas utrzyma on zapewne swoje 
czołowe miejsce na tym rynku (fot. nr 2). 

Na miejscu drugim, biorąc pod uwagę różnorodność tytułów i wydawnictw, 
utrzymują się jednak pozycje klasyczne: Jan Potocki, Henryk Sienkiewicz, Bolesław 
Prus. I tu warto podkreślić, że stanowią one ofertę różnych domów wydawni-
czych, wydawane są w licznych wersjach tłumaczeń, często jako koneserskie 
wydania reprezentacyjne czy nowe kolekcje dzieł zebranych. Zwłaszcza te ostat-
nie edycje zdają się wskazywać, iż wydawcy zwracają się tu do wyrobionego 
czytelnika, który kompetencji i sympatii dla klasyki polskiej nabył we wcześniej-
szym okresie „talonowym” i zachowuje swoje upodobania mimo zmian rynko-
wych (fot. nr 3). 

    
Fot. 3. Reprezentacyjne wydania w księgarni w Sankt Petersburgu  

– Дом книги (zdjęcie E. Jagt-Yazykovej) 

Towarzyszą im również piękne wydania wcześniej słabo znanych w Rosji 
Dzienników Gombrowicza czy poezji Czesława Miłosza. Znaleźć można nawet 
kalendarz dla dzieci z jego wierszami i rysunkami różnych rosyjskich artystów 
grafików. 

Współczesną literaturę prezentuje rosyjskiemu odbiorcy między innymi seria 
Современное Европейское Письмо, czyli Współczesna Literatura Europejska. 
Tu znaczące miejsce przypada również polskim pisarzom, takim jak: Jerzy Pilch, 
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Janusz Głowacki, Ryszard Kapuściński, Mariusz Szczygieł, Wojciech Kuczok 
i wielu innym. Literaturę kobiecą reprezentuje duży wybór powieści i nowel 
Marii Nurowskiej i Manueli Gretkowskej. 

W tym kontekście na niewątpliwą uwagę zasługuje fakt, że książki Joanny 
Chmielewskiej w penetrowanych przez nas księgarniach wystawiono na półce 
z napisem: Русский детектив, czyli Współczesna rosyjska powieść detektywi-
styczna. Ta wiele mówiąca kwalifikacja pisarstwa Chmielewskiej, bynajmniej nas 
nie dziwi, choć jest ewidentnym błędem księgarzy. Potwierdza ona głębokie wro-
śniecie tej autorki w rynek, świadomość i rosyjską tradycję literacką, na której 
wzrosło całe pokolenie czytelników i rosyjskich autorek ironicznych „detekty-
wów”, zainspirowanych i naśladujących tłumaczone już w latach 60. powieści 
Chmielewskiej. Na jej książkach uczyły się pisarstwa Doncowa i Polakowa, Ka-
linina i Lugancewa. Tysiące przekładów, ale także adaptacji telewizyjnych za-
bawnych perypetii prowadzącej własne śledztwa Joanny (z niezłą dokumentacją 
socjalistycznych realiów w tle), uczyniły tę literaturę „swoją” dla rosyjskiego 
odbiorcy11, wypełniając też lukę gatunkową, której na swój sposób stara się spro-
stać Borys Akunin opowieściami o Eraście Fandorinie i detektywie w habicie – 
siostrze Pelagii. Chociaż sytuacja w rosyjskiej powieści popularnej uległa dzisiaj 
istotnej zmianie, znaczonej choćby nazwiskiem Aleksandry Maryniny, upodoba-
nie do Chmielewskiej trwa i raczej nie musi się ona obawiać konkurencji na 
przykład (czasem źle tłumaczonego, ale też obecnego w rosyjskich księgarniach) 
Marka Krajewskiego. 

Wśród młodego pokolenia czytelników literatury polskiej Chmielewską wy-
przedza jednak popularnością wspomniany Wiśniewski oraz gromadzący olbrzy-
mie rzesze fanów Andrzej Sapkowski. Istnieje strona internetowa Миры Анджея 
Сапковского (Światy Andrzeja Sapkowskiego), gdzie Rosjanie aktywnie dyskutu-
ją na forum o jakości tłumaczeń jego dzieł i ich kolejnych wydaniach. Można tu 
również znaleźć informacje i opinie o nowych książkach tego pisarza12. Przyjąć 
należy, że głównym katalizatorem zainteresowania Sapkowskim stała się gra 
komputerowa Wiedźmin, oparta na jego opowiadaniach. Na rynku rosyjskim 
pojawiła się najpierw w wersji angielskiej, ale wkrótce także rosyjskiej13. Jak    

11 Wszystkie prawa autorskie na rosyjskie wydania książek należą do pisarki (http://phantom-
-press.ru/authors/author_62/) łącznie z prawem sprzedaży rosyjskich ekranizacji polskim kanałom 
telewizyjnym. 

12 http://www.sapkowski.su. 
13 29 listopada 2006 roku CD Projekt RED, producent gry, podpisał z rosyjskim przedsiębiorstwem 

Nowij Disk umowę dotyczącą dystrybucji Wiedźmina w krajach byłego ZSRR. 10.04.2007 r. Wiedźmin 
otrzymał na rosyjskiej konferencji twórców gier komputerowych KRI nagrodę dla najlepszej gry 
zagranicznej. W lipcu 2007 roku gra ponownie została zaprezentowana na targach E3 – otrzymała 
nagrodę portalu IGN dla najlepszej gry fabularnej targów. Strona oficjalna Wiedźmina została 
ponownie odświeżona; dostępna była w ośmiu językach. „CD Projekt Sp. z.o.o i Nowij Disk 
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w przypadku innych gier, bardzo ważną kwestią była ścieżka dźwiękowa i dobór 
głosów głównych postaci, szczególnie wiedźmina Geralta z Rivii. Firma produ-
cencka Nowij Disk ogłosiła ogólnorosyjską akcję „Zaproponuj głos dla Geralta”, 
w której w wyniku głosowania wygrał aktor Wladimir Zajcew, co przyniosło mu 
zresztą wielką sławę. Kwitnie również produkcja gadżetów i gier planszowych 
dla dzieci, niewątpliwie przyczyniających się do popularyzacji twórczości Sap-
kowskiego na rosyjskim rynku. 

Rzut oka na półki księgarskie w Rosji pozwala stwierdzić, że wydawnictwa nie 
ograniczają się tylko do pozycji przynoszących największy zysk, ale oferują sze-
rokie spektrum polskich dokonań literackich (od wspomnianych Miłosza czy 
Gombrowicza przez reportaże Kapuścińskiego po poezję Szymborskiej). Dodat-
kowo, niemal każde z dzieł ma wersję tańszą i droższą, od kieszonkowych, dru-
kowanych na słabej klasy papierze, po ekskluzywne edycje „upominkowe”. Lite-
ratura polska jest bardzo szeroko rozpowszechniona w tym kraju, nie gorzej niż 
na przykład literatura francuska, brytyjska czy niemiecka. 

O K I E M  C Z Y T E L N I K A  

Analizę poczytności i znajomości literatury polskiej wśród Rosjan wsparto sze-
regiem wywiadów bezpośrednich z informatorami, prezentującymi różne grupy 
wiekowe i profesje, a także różne rejony tego kraju. Geografia wywiadów objęła 
Kaliningrad, Sachalin, Moskwę, Sankt Petersburg, Białoruś (Brest), Woroneż 
oraz Norwegię, gdzie w tej chwili pracuje jeden z naszych respondentów – rosyj-
ski geolog urodzony w Sankt Petersburgu (fot. nr 4). 

Pośród nich są przedstawiciele dwudziestolatków; najwięcej opinii pochodzi 
jednak od pokolenia pięćdziesięciolatków i osób starszych niż 50 lat. Studenci, 
profesorowie, księgowe, agenci nieruchomości, geolodzy, programiści, menedże-
rowie, inżynierowie. Nie ma na liście zawodowych filologów polonistów. Istot-
nym uzupełnieniem wywiadów były też wypowiedzi internautów, którzy bardzo 
licznie zabierają głos na temat poszczególnych pisarzy czy utworów. 

Wywiady z czytelnikami rozpoczęto od młodzieży. Większość stanowili stu-
denci Bałtyckiego Instytutu Języków Obcych w Sankt Petersburgu. Główną in-
formatorką była AY [APEJ_AY]14 (23 lata). Według jej opinii najbardziej popu-
   
informują, że w dniu dzisiejszym podpisały umowę dotyczącą dystrybucji gry Wiedźmin. Firma 
Nowij Disk zajmie się promocją i dystrybucją Wiedźmina w Rosji, w krajach WNP oraz w Regionie 
Bałtyckim. (…) Gra zostanie przygotowana w języku rosyjskim i wydana na wiosnę 2007 roku wraz 
z europejską premierą”, cyt. za: http://www.gry-online.pl/S013.asp?ID=29992 [27.09.2013]. 

14 Wszystkie przytoczenia i relacje informatorów pochodzą z archiwum prywatnego badacza – tu 
z oznaczeniem APEJ – Archiwum Prywatne Eleny Jagt-Yazykovej, z inicjałami informatora w zapisie 
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larnym autorem jej pokolenia staje się Andrzej Sapkowski, zwłaszcza wśród 
młodych mężczyzn, zainteresowanych historią, fantasy i grami komputerowymi. 
Dziewczęta najczęściej przywoływały natomiast Wiśniewskiego, w większości 
uprzedzając jednak, że zainteresowanie jego twórczością pojawiło się dopiero po 
obejrzeniu filmu S@motność w sieci. Kilka osób wspomniało Chmielewską, 
nadmieniając, że jej powieści zaczęły czytać dzięki rodzicom. Moment przekaza-
nia upodobań literackich dzieciom przez rodziców pojawiła się w wywiadach 
dosyć często. Sama AY bardzo lubi czytać Jerzego Pilcha, Andrzeja Sapkowskie-
go i Kapuścińskiego oraz wiersze Stanisława Barańczaka, które nawet próbuje 
tłumaczyć z polskiego na rosyjski. 

 
Fot. 4. Geografia przeprowadzonych wywiadów 

Muzyk z Petersburga, 32-letni AA [APEJ_AY] lubi czytać Sapkowskiego, ale 
mówi, że chciałby poczytać Lema, bo obejrzał amerykański film Solaris i wiele 
słyszał też od rodziców, którzy w młodości fascynowali się pisarstwem tego auto-
ra. Co znamienne, młody człowiek nie zna adaptacji Solaris, dokonanej przez 
Andrieja Tarkowskiego w 1972 roku. 

Kontynuując wywiady, zwracamy się ku przedstawicielom pokolenia „rodziców”, 
czyli ludzi urodzonych w latach 60. Właśnie wśród nich, można powiedzieć, 
króluje Lem. Jest wręcz ich literackim idolem, niezależnie od płci czy zawodu. 
Programista AR [APEJ_AR] (57 lat) oraz geolodzy MJ [APEJ_MJ] (52 lat) i MR 
[APEJ_MR] (50 lat) z Petersburga mówią właściwie tylko o książkach Stanisława 
   
wywiadów. Zgodnie z zasadami badań terenowych, podajemy tylko sygnaturę karty materiałowej, 
pozostawiając także bez ingerencji językowej oryginalny kształt wypowiedzi. Badania mają charakter 
sondażowy. Jest to metoda służąca badaniu dużych populacji, których nie da się obserwować 
bezpośrednio, stosowana zwłaszcza w badaniach opinii publicznej. Polega na przebadaniu 
wyselekcjonowanej z populacji mniejszej próby respondentów, przy pomocy standaryzowanego 
kwestionariusza lub ankiety. 
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Lema, NL [APEJ_NL] (50 lat, agentka nieruchomości z Sankt Petersburga) jed-
noznacznie wyróżnia Lema jako najlepszego twórcę SF na świecie. O innych 
polskich autorach mało słyszała, nie zna nawet Chmielewskiej. Natomiast, po 
jakimś czasie, przypomina sobie, jak kiedyś razem z mężem śmiali się, czytając 
fraszki Leca, i jak przekazywali zbiór jego fraszek znajomym, jak wędrował on 
z rąk do rąk, a później podczas spotkań towarzyskich przerzucali się nad stołem 
najbardziej lubianymi frazami z Myśli nieuczesanych. 

Rzecz jasna, gusta czytelnicze bywają różnorodne. Jeśli ktoś nie interesuje się 
powieścią detektywistyczną, nie zna jej autorów. Od tego też zależą wyniki wy-
wiadów. W tym świetle interesująca jest wypowiedź całej rodziny G [APEJ_G] 
(Sankt Petersburg). GO (49 lat, geolog) mówi, że uwielbia Stanisława Lema, 
a jego fantastyka jest na tym samym poziomie, co Strugackich, ale z wielką przy-
jemnością czyta też Stanisława Jerzego Leca, nazywając go „peresmiesznik” 
(przedrzeźniacz, prześmiewca). Lubi też czasem poczytać i Chmielewską, z cza-
sów szkolnych pamięta Mickiewicza, a z czasów studenckich Sienkiewicza. Jego 
żona GJ (49 lat, gospodyni domowa) bardzo lubi powieści kryminalne i uważa 
Chmielewską za mistrzynię gatunku „ironicznyj detektyw”, natomiast ich córka, 
26-letnia GW, młoda mama, wybiera nie tylko „detektyw”, ale i publicystykę 
Chmielewskiej. Niedawno GJ przeczytała Krajewskiego Widma w mieście Bre-
slau. Jej opinia o tej powieści jest raczej negatywna: 

język trudny, niestety fabuła nie wciągnęła na tyle, żeby zapomnieć „o mleku na ogniu”, 
a dodatkowo, mimo że wszystko dzieje się w latach ubiegłego wieku, okres międzywojenny, 
nie odczuwa się smaku czasu. To wszystko mogło mieć miejsce i za naszych czasów, nieko-
niecznie było pakować bohaterów w warunku przedwojennej Polski i Niemiec. Z drugiej 
strony, całość wygląda jak dobry scenariusz, pewnie wyszedłby z tego świetny film akcji 
w stylu hollywoodzkich produkcji [APEY_GJ]15. 

Kolejnej książki tego autora GJ nie ma ochoty już czytać. 
Faktycznie, wielu naszych informatorów zaczynało odpowiedź od nazwisk 

Sienkiewicza, Prusa i Lema, którymi zaczytywali się w czasach młodości. Tak 
wypowiedział się i VS [APEJ_VS] (49 lat, inżynier, dr, wykładowca na uniwersy-
tecie, Petersburg) i GR [APEJ_GR] (50 lat, księgowa, Petersburg) oraz OP 
[APEJ_OP] (51 lat, wykładowca na uniwersytecie, geolog, Petersburg). OP, doda-
jąc do tej listy Leca, powiedział, że Lec i Lem są geniuszami. Podobnie wypo-
wiedział się SU [APEJ_SU] (59 lat, artysta fotografik, Petersburg): „Ze szkoły 
   

15 Oryg.: „Трудный язык, а сама история не захватила меня на столько, чтобы у меня молоко 
на огне убежало, а кроме того, не смотря на то, что действие происходит в начале прошедшего 
века, между войнами, нет ощущения вкуса времени. Все это могло произойти и в наше время, 
не обязательно было засовывать героев в условия предвоенных Польши и Германии. С другой 
стороны все вместе выглядит как хороший сценарий и, наверно, вышел бы из этого отличный 
боевик в стиле голливудских фильмов”.  
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pamiętam Mickiewicza, ze studiów Prusa i Sienkiewicza, teraz na pewno interesują 
mnie książki Wiśniewskiego, a lubię dla odpoczynku poczytać sobie Chmielewską”. 

Ciekawa była informacja informatora AT [APEJ_AT] (49 lat, geolog) z wyspy 
Sachalin dotycząca rodzinnych tradycji wspólnego czytania. „Uwielbiam Lema 
i Sienkiewicza. Lem jeden z najlepszych, a Sienkiewicz to jeden z najbardziej 
lubianych pisarzy mojego syna”. Syn AT ma 14 lat. Prawdopodobnie miłość do 
Sienkiewicza została mu przekazana przez ojca. Inny informator, AZ [APEJ_AZ] 
(49 lat, dr paleontologii), na nasze pytanie odpowiedział następująco: 

Po raz pierwszy przeczytałem Lema, Solaris i Niezwyciężonego, w szkole, znacznie póź-
niej zainteresowały mnie jego prace filozoficzne – Summa technologiae i inne. Teraz też coś 
od czasu do czasu lubię sobie poczytać. Z Sienkiewiczem to była nieco inna historia. Z wiel-
kim zainteresowaniem czytałem jego powieści historyczne, zwłaszcza Krzyżaków, ponieważ 
to dotyczy historii mojej ojczyzny. Pochodzę z Prus Wschodnich. Jednak nie dałem rady 
przeczytać Bolesława Prusa, zbyt trudny język. Niestety, ostatnio rzadziej czytam literaturę 
fabularną, raczej naukową, nie ma czasu… 

Znany profesor paleontologii z Moskwy, 65-letni MS [APEJ_MS] woli czytać 
po polsku. Z własnej chęci nauczył się kiedyś tego języka, ma wielu kolegów 
w Polsce i często jeździ do Polski. Na prośbę o wskazanie jakiegoś polskiego 
autora i uzasadnienie swego wyboru, przysłał długi list, cały poświęcony Julia-
nowi Tuwimowi. Pisze tak: 

Świat jego obrazów pozwala mi emocjonalnie poczuć przeszłość, w której nigdy nie byłem – od 
Rosji carskiej do przedwojennej Polski. Przeraża wielostronność jego talentu oraz zdolność widze-
nia świata jednocześnie w kilku wymiarach. Najlepszy przykład tego – Kwiaty polskie. Tutaj ironia 
miesza się z prawdziwością oskarżyciela niesprawiedliwości, zanurzenie bez reszty (i to z jaką czu-
łością) w życie małego człowieka z bezwzględnym wyrokiem dla tamtej idiotycznej władzy. To 
wszystko odbierasz jako spójny świat, tak samo jako u Bułhakowa z łatwością przemieszczasz się 
z współczesnej jemu Moskwy w czasy Poncjusza Piłata16. 

Nie wszyscy informatorzy przejawiają taką przenikliwość i namysł nad lekturą. 
Jednak dość dobrze znają literaturę polską i świetnie pamiętają swoich ulubio-
nych pisarzy. SV [APEJ_SV] (55 lat, geolog z Petersburga) pochodzi z rodziny 
znanego radzieckiego paleontologa, akademika. W dzieciństwie mieszkała we 
Lwowie i ma polskie korzenie. Polskich autorów, których lubi czytać, wylicza    

16 Oryg.: „Мир его образов позволяет мне эмоционально ощутить прошлое, в котором я сам 
никогда не жил – от последних лет царской России до всех переплетений быта предвоенной 
Польши. Поражает многогранность его таланта и способность видеть мир одновременно в раз-
ных измерениях. Лучший пример этого – Kwiaty Polskie. Ирония здесь перемежается с безза-
щитной прямотой обличителя несправедливости, погружение без остатка (и с такой теплотой) 
в жизнь маленького человека – с сокрушительным приговором той дебильной власти. И все это 
воспринимается как одно целое (как у Булгакова – современная ему Москва и время Понтия 
Пилата)”. 
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prawie jednym tchem: wiersze Agnieszki Osieckiej, Juliana Tuwima i Marii Konop-
nickiej, fantastyka Lema i powieści historyczne Prusa, Potockiego i Sienkiewicza, 
kryminały Chmielewskiej. Z dzieciństwa pamięta Pana Kleksa Jana Brzechwy 
i wiersz Ślimak Wandy Chotomskiej. 

O Osieckiej jako swoim wielkim odkryciu mówi też NX [APEJ_NX] (ok. 60 
lat, księgowa w jednej z firm komputerowych w Sankt Petersburgu). Natomiast 
menager IK [APEJ_IK] z wielkim sentymentem i przyjemnością wspomina 
książki Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomka Wilmowskiego. Można je nadal 
znaleźć w rosyjskich księgarniach, w nowych wydaniach i nowym tłumaczeniu. 

Podsumowując wywiady, których tylko nieliczne fragmenty możemy zmieścić 
w tym miejscu, można ponownie skonstatować, że liczba nazwisk znanych 
i czytanych w Rosji autorów polskich jest znaczna, choć w recepcji wyraźnie 
zarysowuje się podział wiekowy i płciowy czytelników. Liderem pokolenia 45–
60-latków jest Stanisław Lem, natomiast drugie miejsce w rankingu popularności 
zajmuje Joanna Chmielewska17, dalej Lec i Sienkiewicz. Na wysokich pozycjach 
są także Bolesław Prus i Alfred Szklarski. Pokolenie XXI wieku jako najpopular-
niejszych wskazuje Sapkowskiego i Wiśniewskiego. 

W rankingu internetowym, jaki można przeprowadzić, analizując na przykład 
stronę www.livelib.ru, która zapoznaje swych użytkowników z różnymi gatun-
kami literatury on-line i prowadzi forum dyskusyjne o literaturze, a dodatkowo 
statystykę czytelników, sytuacja wygląda podobnie. I tu pośród polskich pisarzy 
liderami są Lem i Sapkowski18, na drugim miejscu sytuują się Wiśniewski 
i Chmielewska, a trzecią, mocną pozycję, zajmuje – Sienkiewicz. Jednak spek-
trum autorów i gatunków przedstawianych na tej stronie jest naprawdę szerokie; 
właściwie wszystkie książki polskich twórców tłumaczonych na język rosyjski 
można znaleźć jako e-book czy czytać on-line19. Z kolei strona Klubu przyjaciół 
polskiej książki im. Agnieszki Osieckiej20 nie tylko prezentuje nowości tłumacze-
niowe, ale relacjonuje również i zapowiada nowe wydarzenia kulturalne, premie-
ry teatralne, wieczory autorskie itp. W roku 2013, anonsowanym zresztą na tej 
   

17 Cieszy się ona wielkim powodzeniem zwłaszcza wśród kobiet. Jako ulubioną wymieniają ją: me-
nadżer LK (57 lat, Petersburg), prawnik EK (57 lat, Kaliningrad), gospodyni domowa EL (49 lat, 
Petersburg), dziennikarka ET (49 lat, Brześć, Białoruś) i lekarka AK (35 lat, Kaliningrad). Niektóre 
z informatorek wolą jednak czytać Chmielewską po polsku. Każda z nich wspomina też przy okazji 
filmy zrobione w telewizji rosyjskiej na podstawie dwóch książek Chmielewskiej: Все красное 
(Wszystko czerwone) z 1998 roku i Что сказал покойник (Całe zdanie nieboszczyka) z 1999 roku, 
z rewelacyjną obsadą rosyjskich i polskich aktorów. Zob.: APEJ – odpowiednie sygnatury. 

18 Na przykład Ostatnie życzenie A. Sapkowskiego zajmuje 89. miejsce w rankingu top 100, robio-
nym na podstawie głosowania czytelników. Na stronie znajdują się również dane, ilu czytelników 
przeczytało już książkę, komu się podobała, komu nie, kto ją polubił, a kto został obojętny. 

19 Zob. http://www.litmir.net/bd/?b=154181 [10.02.2014]. 
20 Zob. http://www.agnieszka.ru/ [10.02.2014]. 
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stronie jako Rok Juliana Tuwima, na Dzień pamięci Agnieszki Osieckiej (przypa-
dający 8 marca) przygotowano premierę tomiku Prośba księdza Jana Twardow-
skiego w języku rosyjskim. Aktualnie, w ramach Библиотечка польской поэзии 
(Mała biblioteka poezji polskiej) znaleźć tu można wiersze Gałczyńskiego, Bro-
niewskiego, Miłosza, Tuwima, Szymborskiej, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 
Kofty, czy poezję powstania warszawskiego (Krahelska, Gajcy, Baczyński). 

Jeśli badania nad recepcją literatury polskiej poszerzyć jeszcze o to, co wysta-
wiane jest aktualnie na deskach rosyjskich teatrów21, to bez wielkiej przesady 
stwierdzić można, iż… ma się ona chyba lepiej w Rosji niż Polsce, skąd zdaje się 
wypierać ją skandynawska i rosyjska powieść sensacyjna i kryminalna, brytyjska 
powieść obyczajowa, przygodowa, fantasy i SF, amerykański romans i thriller 
oraz dramaturgia niemiecka i izraelska. 

 
B E T W E E N  L E M  A N D  S A P K O W S K I .  P O L I S H  L I T E R A T U R E  O N  T H E  R U S S I A N  

M A R K E T  D U R I N G  T H E  L A S T  T H R E E  D E C A D E S  
A brief analysis is given by the present authors of the popularity and general knowledge of Polish 
literature on the Russian market during the last three decades, as based not only on direct observation 
of book shelves in shops, but also on carefully documented direct personal interviews, plus an over-
view of the availability of such literature in Russian web pages. This clearly shows that Polish writ-
ings in Russia are truly widely received, even to a greater degree than it Poland itself. The present text 
documents the 1970s and 1980s in detail, with interesting cultural data on conditions and reasons 
behind the interest in Polish literature in the Soviet Union, and proceeds to map the traces and impact 
of that literature into the 21st century. A popularity range of Polish writers is presented within the 
historical, generational and environmental section, but also in an institutional position. Footnotes 
present both historical facts of the former USSR and present-day facts of Russia that Polish people are 
not really familiar with. The authors have tried to present reading of Polish literature amongst differ-
ent readerships, in different geographical regions of the former Soviet Union, and modern Russia, 
which document that leaders in the Soviet Union of Polish literature in the 1970s were Lem, 
Chmielewska and Sienkiewicz, who have been surpassed in recent years by Sapkowski and Wiśniew-
ski, mainly as a result of film productions and the so-called new media, i.e. computer games. 
   

21 Polska sztuka teatralna na dobre rozgościła się na scenach teatrów Moskwy, Petersburga, Wła-
dywostoku czy Nowosybirska. Aktualnie (maj 2013) w teatrach tych miast wystawiana jest nowa 
wersja Apetytu na czereśnie (z nową obsadą aktorską, w nowym tłumaczeniu i z nową muzyką). 2–3 
maja na scenie teatru „Komedianci” z wielkim sukcesem odbyła się premiera sztuki Kafe saks, gdzie 
rosyjscy aktorzy wykonywali piosenki Agnieszki Osieckiej w języku polskim. Na scenie BDT (Wielki 
Teatr Dramatyczny w Petersburgu) wystawiono sztukę Sławomira Mrożka Na piechotę, na scenie 
„Szkoły sztuki dramatycznej” w Moskwie (8–9 marca 2013) znani aktorzy czytali teksty Marka 
Modzelewskiego, Joanny Owsianko, Michała Walczaka, Pawła Demirskiego (projekt pt. Polska sztuka 
w bieli). Na festiwalu „Złota Maska” w Moskwie miały miejsce odczyty Małgorzaty Sikorskiej-Miszuk, 
Doroty Masłowskiej i Pawła Demirskiego (projekt pt. Polska sztuka w czerni). W Muzeum Dostojewskie-
go w Petersburgu odbył się spektakl na podstawie Lamentu Krzysztofa Bizia (monodram w wykona-
niu Margarity Byczkowej). To tylko przykłady z wiosennego sezonu teatralnego 2013.  
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PRZY OKAZJI WĘGIERSKICH PRZEKŁADÓW WYBRANYCH KSIĄŻEK MANUELI GRET- 
kowskiej, Katarzyny Grocholi, Michała Witkowskiego oraz Krzysztofa Vargi 
chciałbym w tym artykule zwrócić uwagę także na niektóre aspekty dość specy-
ficznych cech recepcji literatury polskiej na Węgrzech w ogóle. Przez cały XX 
wiek i nawet obecnie recepcja współkształtowana jest przez czynniki, które cha-
rakterystyczne są przede wszystkich dla tak zwanych rzadkich literatur czy też, 
innymi słowy, dla literatur „małych” narodów. 

Wiadomo, że Polska tylko relatywnie jest małym krajem, Polacy zaś nie są ma-
łym narodem, ich kultura w obiektywnych kategoriach nie może być traktowana 
jako „rzadka”. Niemiej jednak język, jakim Polacy się posługują, predestynuje ją do 
roli kultur hermetycznych. Język polski nie należy do kręgu języków światowych 
w takim sensie, w jakim używamy tego pojęcia wobec angielskiego i niemieckiego 
lub rosyjskiego, a coraz rzadziej wobec języka hiszpańskiego i francuskiego. 

Języki i kultury słowiańskie oraz także niektóre inne europejskie, np. kultura 
rumuńska, w pewnym sensie zawsze były poszkodowane pod względem ich 
obecności w życiu kulturalnym Węgier. Absolutny wyjątek stanowiła literatura 
rosyjska, lansowana z powodów politycznych w okresie 1945–1989. Fakt, że 
język rosyjski do zmian ustrojowych stanowił obowiązkowy język obcy w całym 
węgierskim szkolnictwie, począwszy od piątej klasy szkoły podstawowej a skoń-
czywszy na studiach wyższych, umożliwił wykształcenie ogromnej liczby rusy-
cystów, wśród których nie zabrakło utalentowanych tłumaczy. 

Na nieszczęście język polski nie należy także do kręgu języków słowiańskich 
obecnie bezpośrednio sąsiadujących z Węgrami, podczas gdy język serbski, sło-
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wacki, słoweński i ukraiński nauczane są nad Dunajem i Cisą jako języki naro-
dowe. Do tego kręgu należy także język rumuński. Kontakty kulturalne z tymi 
kulturami dzięki obecności sporej liczby ludności węgierskiej na tak zwanych 
Górnych Węgrzech, Krainie Południowej, na Zakarpaciu oraz w Siedmiogrodzie1 
są jakby naturalne i mimo konfliktów narodowościowych rozwijają się w sposób 
oczywisty. 

Ogólną cechą recepcji wszystkich niegdyś „socjalistycznych” literatur było to, 
że ich popularyzacja na Węgrzech stanowiła ważny element polityki kulturalnej. 
Najbardziej lansowana była oczywiście literatura rosyjska i literatura innych 
narodów zwanych wówczas narodami radzieckimi, ale żadna inna nie była pomi-
jana. Kultura krajów ościennych – Związek Radziecki, o dziwo, nie był uważany 
za taki kraj – stanowiła osobną grupę, nie tylko ze względu na sąsiedztwo. Ofi-
cjalna promocja tych literatur na Węgrzech, a węgierskiej w krajach sąsiednich 
służyła w dużej mierze tuszowaniu konfliktów narodowościowych między Wę-
grami a państwami, na których terytorium po układzie pokojowym w Trianon 
znalazły się tereny należące wcześniej do historycznych Węgier. 

W latach realnego socjalizmu literatura polska zajmowała wyjątkowe miejsce 
w kulturze węgierskiej. Promocja literatury polskiej na Węgrzech – i węgierskiej 
literatury w Polsce – wolna była od konfliktów politycznych i narodowościo-
wych, a obowiązek rozpowszechniana naszych kultur jako kultur socjalistycz-
nych szedł w parze z tradycjami tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej. 
Oczywiście nie dotyczyło to literackich kontaktów z polską literaturą drugiego 
obiegu oraz literatury emigracyjnej. Legendy można by opowiadać o kontaktach 
polsko-węgierskich wybitnej, zmarłej w 1985 roku poetki i tłumaczki Grácii 
Kerényi, profesora Istvána Kovácsa, historyka, poety i tłumacza literatury pol-
skiej, czy też profesora-polonisty Csaby Kissa Gy. O tym, że nie wszystko wy-
glądało różowo w kulturalnych kontaktach polsko-węgierskich, świadczy właśnie 
los Grácii Kerényi2. Mimo utrudnień i ograniczeń cenzuralnych literatura polska 
   

1 Państwa ościenne: Chorwacja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina. 
2 Grácia Kerényi (19251985) poetka, pisarka i tłumaczka literatury polskiej, zmarła po wypadku 

drogowym w sile wieku. Była więźniarką obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Ravensbrück. 
Od początku swojej działalności polonofilnej miała konflikty w zasadzie ze wszystkimi aktualnymi 
władzami węgierskimi. W czasie drugiej wojny światowej miała kłopoty z powodu pomocy, której 
udzielała uchodźcom polskim. Następnie komuniści utrudniali jej życie, bo historyczną przyjaźń 
polsko-węgierską uważali za reakcyjną, a jej ojca, Károlya Kerényiego, profesora filologii klasycznej, 
od 1948 r. emigranta, za pomocnika faszystów. W latach 60. Grácja Kerényi mieszkała 
w Budapeszcie i Warszawie, gdzie ukończyła studia polonistyczne i później się doktoryzowała. 
Z powodu licznych kontaktów z polską opozycją – była jednym z pierwszych Węgrów, którzy chcieli 
powiedzieć całą prawdę o Katyniu – w pewnym sensie do końca życia pozostawała w niełasce władz 
węgierskich, była obserwowana i niekiedy prześladowana przez nie. W Polsce otrzymywała 
najwyższe odznaczenia w dziedzinie kultury – została uhonorowana przez ZAiKS i Pen Club. Kerényi 
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przez cały ten okres uważana była za literaturę elitarną, „wysoką”, a także trudną 
i w pewnym sensie hermetyczną. 

Po roku 1989 literatura polska na Węgrzech nie zmieniła swojego statusu pod 
tym względem, że nadal pozostawała literaturą elitarną, którą czytają przede 
wszystkim osoby żywo zainteresowane kulturą kraju nad Wisłą. W tym gronie 
znajdują się poloniści i slawiści węgierscy, którzy niekoniecznie pracują w swoim 
zawodzie, ale podczas studiów zainteresowali się literaturą polską. Te uwarunko-
wania powodują też, że rzadko kiedy wśród czytelników węgierskich można 
spotkać takich, których ciekawość budziłby jeden tylko polski autor, jakby „nie-
zależnie” od swego kontekstu narodowego. Może twórczość Stanisława Lema 
stanowi wyjątek z racji specyficznej pozycji literatury science fiction. Dla reszty 
czytelników literatury polskiej charakterystyczne jest, że trudno mówić o szcze-
gólnych preferencjach czytelniczych, gdyż jesteśmy „wszystkożerni”. Ci, którzy 
czytają literaturę wysoką, reprezentowaną na przykład przez twórczość Sławomi-
ra Mrożka czy Czesława Miłosza, zapewne wezmą do ręki także utwory polskiej 
literatury popularnej. Skoro o Miłoszu mowa, jego dzieła po 1989 roku dwa razy 
przeżyły falę tłumaczeń i wznowień. Śmierć polskiego noblisty w 2004 roku po 
raz kolejny rzuciła nowe światło na recepcję całokształtu jego dorobku, także na 
Węgrzech. W 2011 roku ukazała się nawet jego Historia literatury polskiej 
w tłumaczeniu Zsuzsy Mihályi (wiersze zostały przełożone przez Jánosa Lackfie-
go i Gábora Csordása). 

A co do problemu literatury wysokiej i popularnej: niektórzy autorzy polscy, 
jak Krzysztof Varga, twierdzą, że obecnie nie można już wyznaczyć granicy mię-
dzy nimi. Wcześniej przeważały inne głosy i poglądy, czego dowodem i owocem 
było wydanie w Polsce Słownika literatury popularnej zredagowanego przez 
Tadeusza Żabskiego3. Zmiany poglądów na temat literatury wysokiej i popularnej 
wyartykułował Varga w wywiadzie, którego udzielił czołowemu węgierskiemu 
periodykowi literackiemu „Élet és Irodalom” („Życie i Literatura”) w 2005 roku. 
Tymczasem w literaturze węgierskiej nadal istnieje ten ostry podział. W zasadzie 
można się zgodzić z młodą węgierską badaczką Viktórią Szathmáry-Kellermann, 
która w artykule porównującym tendencje we współczesnej literaturze polskiej 
i węgierskiej pisze, że w zestawieniu z literaturą polską 

   
była szczególnie obserwowana w roku 1966, kiedy w związku z obchodami tysiąclecia Polski 
spotkała się między innymi z Józefem Glempem i Karolem Wojtyłą. Jej przyjaciel, profesor literatury 
i tłumacz literatury rosyjskiej, János Elbert (1932–1983), mający kontakt zarówno z opozycją polską, 
jak i rosyjską, zmarł nagłą, tajemniczą śmiercią nad Balatonem wiosną w 1983 r. Niektórzy 
przypuszczają, że mógł on zostać zamordowany przez KGB. Również jego żona i syn zmarli niedługo 
po nim w dziwnych okolicznościach. 

3 Zob.: Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół 
Polonistyki Wrocławskiej, 1997. 
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cała [węgierska] literatura piękna pozostała elitarna, przeważały [w niej] formy postmoderni-
styczne i eksperymentujące, ich treść jest mocno nasycana teorią, a literatura popularna pozo-
staje ciągle w innym wymiarze niż literatura piękna. Symptomatyczne, że od lat 70. węgier-
skie wydawnictwa nie interesowały się polską literaturą popularną i dopiero teraz, na fali po-
pularności węgierskiej literatury rozrywkowej, wydano tłumaczenie Śmierci w Breslau, 
kryminału Marka Krajewskiego, czy Ostatniego życzenia, powieści fantastyczno-naukowej 
Andrzeja Sapkowskiego4. 

Znamienne, że Viktória Szathmáry-Kellermann w zdecydowany sposób oddzie-
la literaturę popularną od literatury pięknej. Z tym stwierdzeniem oczywiście nie 
mogę w pełni się zgodzić, ale świadczy ono o wspomnianej, nadal istniejącej 
w literaturze węgierskiej, ostrej granicy. 

Właśnie w kontekście przeświadczenia węgierskiego czytelnika o elitarnym 
charakterze literatury polskiej oraz na tle lepszej czy gorszej znajomości literatury 
rodzimej pewien szok może stanowić fakt ukazania się utworów autorów pol-
skich klasyfikowanych przez krytykę jako skandalizujące – jak na przykład Ma-
nuela Gretkowska, popularne – jak Katarzyna Grochola, która uznawana jest za 
twórczynię „tylko” powieści obyczajowych, lub kontrowersyjne – jak Michał 
Witkowski, którego twórczość bywa zaliczana do literatury genderowej albo 
queerowej. 

Nie można mówić o jakimś wielkim przełomie, ale utwory wspomnianych au-
torów w pewnym sensie otwierają nowy okres w historii literatury polskiej na 
Węgrzech. Wprowadzenie ich na rynek czytelniczy zostało zainicjowane przez 
ostatnią, w swoim rodzaju też nowatorską, antologię noweli polskiej XX wieku 
Lengyel Dekameron (Polski Dekameron)5, która ukazała się w 2007 roku. Zawie-
ra ona jednak przede wszystkim klasykę literatury polskiej, czyli utwory Jerzego 
Andrzejewskiego, Tadeusza Borowskiego, Andrzeja Brychta, Michała Choro-
mańskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Marka Hłaski, Jarosława Iwasz-
kiewicza, Leo Lipskiego, Józefa Mackiewicza, Czesława Miłosza, Sławomira 
Mrożka, Zofii Nałkowskiej, Tadeusza Nowaka, Władysława Stanisława Reymon-
ta, Tadeusza Różewicza, Edwarda Stachury, Brunona Schulza, Aleksandra Wata 
i Stefana Żeromskiego. Pojawienie się w antologii twórczości młodszych pisarzy 
– Manueli Gretkowskiej, Olgi Tokarczuk czy Andrzeja Stasiuka – sygnalizuje 
jednak już zmiany, jakich można oczekiwać też na rynku węgierskim. 
   

4 V. Szathmáry-Kellermann, Najmłodsza literatura polska na Węgrzech, czyli dlaczego nie czytamy 
Chutnik?, „Porównania” 2011, nr 9, s. 227–234. Tekst dostępny także on-line: 
http://www.staff.amu.edu.pl/~comparis/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=190%3Anajmodsza-literatura-polska-na-wgrzech-
-czyli-dlaczego-nie-czytamy-hutnik&catid=47%3Aporownania-nr-92011&Itemid=101&lang=pl, 
[30.05.2013]. 

5 Lengyel Dekameron. Huszadik századi lengyel novellák, szerk. L. Pálfalvi, Budapest: Noran-
-Kiadó, 2007. 
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Tymczasem na Węgrzech ujrzały światło dzienne najnowsze antologie współ-
czesnego dramatu polskiego, przygotowane i tłumaczone w dużej mierze przez 
Patricię Pászt. Tomy te zawierają utwory także między innymi skandalistów. Są 
to: Ilja próféta (Prorok Ilja, 2003) i A mi osztályunk. Hat színpadi mű (Nasza 
klasa. Sześć sztuk scenicznych, 2010) Tadeusza Słobodzianka oraz Fiatal lengyel 
dráma (Młody dramat polski, 2010) zawierający dziesięć sztuk teatralnych napi-
sanych po 2000 roku. 

Na zmianę najnowszej oferty wydawniczej ogromny wpływ mają oczywiście 
tłumacze. W dokonywanym przez nich wyborze decydujące znaczenie mają ich 
preferencje literackie oraz osobiste kontakty z polskimi autorami i wydawnic-
twami. Dobitnym przykładem mogą być nasi koledzy-poloniści: docent z Uni-
wersytetu Katolickiego im. Pétera Pázmánya w Piliscsabie, Lajos Pálfalvi oraz 
młodszy od niego Gábor Körner, wybitny tłumacz literatury polskiej i ukraiń-
skiej, bez których ani Andrzej Stasiuk, ani Krzysztof Varga nie znaleźliby drogi 
do węgierskiego czytelnika. (Do ich grona zaliczyć można także tłumaczy naj-
nowszych dramatów). Ukończone studia polonistyczne pomagają tłumaczom 
poznać nowości wydawnicze niemalże od razu i na bieżąco orientować się 
w polskim życiu kulturalnym. Dlatego też źle rokuje na przyszłość zamykanie np. 
polonistyki debreczyńskiej, w dodatku zagrożona jest także inna. Studia hungary-
styczne prowadzone na polskich uniwersytetach są w lepszej sytuacji. Ich egzy-
stencji na razie nic nie zagraża i kształcenie kolejnych pokoleń tłumaczy wydaje 
się także zapewnione. 

Warto przy tym zasygnalizować, że nieco inaczej przedstawia się sprawa 
w przypadku tłumaczeń literatury węgierskiej w Polsce. W całym procesie wy-
dawniczym większe od kontaktów osobistych znaczenie mają Targi Książki we 
Frankfurcie nad Menem. To, co budzi zainteresowanie na zachodnim rynku wy-
dawniczym, zapewne znajdzie tłumacza także w Polsce. W ten sposób, po sukce-
sie w Niemczech i we Włoszech, zrobiły w Polsce karierę książki Sándora Mára-
iego, autora powieści Żar (1942; 2000) i Wyznania patrycjusza (1934–1935; 
2005). Wspaniałe przekłady dokonane zostały przez Teresę Worowską. Nie pod-
daję w wątpliwość wybitnej tłumaczki ani pisarza, uważam jednak, że dorobek 
Máraiego wydaje się w Polsce nieco przereklamowany. Wynika to przede 
wszystkim z jego popularności na Zachodzie i z doskonałej tamtejszej reklamy. 
Na tle wysokiej liczby przekładów jego książek niektórzy inni autorzy węgierscy 
również zasługiwaliby na większą uwagę nad Wisłą. 

Trudno obecnie mówić o recepcji literatury polskiej w tym sensie, w jakim 
mówiliśmy o niej przed 1989 rokiem. Wtedy pod pojęciem „recepcja” rozumieli-
śmy najczęściej sterowany odgórnie proces wydawniczy dotyczący twórczości 
polskojęzycznej i sprzężenie zwrotne w postaci recenzji publikowanych na ła-
mach czasopism literackich i kulturalnych. Oczywiście nawet w takich warun-
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kach, w latach realnego socjalizmu, ogromne znaczenie miały osobiste zaintereso-
wania tłumaczy, czego dowodem jest działalność przekładowa wspomnianej Grácii 
Kerényi – tłumaczki docenionej przez Polaków i niedocenionej przez Węgrów. 

W porównaniu z okresem 1945–1975 w ostatnich dwudziestu, a zwłaszcza 
trzydziestu latach wzrosła na Węgrzech liczba osób znających język polski6. Od 
tego okresu zdecydowanie większe było grono tych czytelników, którzy dzięki 
znajomości innych języków obcych mają kontakt z literaturą polską poprzez 
przekłady np. na język angielski czy niemiecki. Proces nasilał się w latach osiem-
dziesiątych, szczególnie po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Dowodem 
tego był m.in. nagły wzrost zainteresowania młodych Węgrów studiami poloni-
stycznymi właśnie w tym okresie. 

Obecnie zaś mamy również dużo większe techniczne możliwości sprawdzenia 
– i to w dosłownym znaczeniu tego słowa – recepcji literatury. Obok jakby oficjalnej 
krytyki literackiej wychodzącej spod pióra zawodowych krytyków publikujących 
w prasie kulturalnej dzięki Internetowi pojawiają się na stronach społecznościo-
wych i na blogach liczne opinie czytelnicze krytyków niezawodowych. Są więc 
one najczęściej nieprofesjonalne, pokazują jednak zasięg odbioru literatury oraz 
gust i wymagania przeciętnego czytelnika. Sporadycznie spotkać można także 
opinie publikowane po węgiersku w Internecie na temat polskich utworów, zanim 
węgierski przekład tych książek ujrzy światło dzienne. Mogą je pisać Węgrzy 
znający język polski, a więc czytający w oryginale, lub czytelnicy poznający te 
utwory dzięki znajomości innych języków. Internet gruntownie zmienia nasze 
wyobrażenia i wiedzę o faktycznej recepcji literatury. 

Warto tu przywołać niektóre konferencje naukowe z lat 70. i 80., których tema-
tem była właśnie recepcja literatury polskiej w świecie – wówczas w świecie 
socjalistycznym. Poloniści węgierscy sumiennie podawali informacje na przykład 
o węgierskiej recepcji powieści Jana Józefa Szczepańskiego Portki Odysa (1954), 
która doczekała się przekładu w 1961 roku pt. Odüsszeusz a hegyekben (przetłu-
maczył ją István Mészáros). Tymczasem trudno mówić o jakiejkolwiek faktycz-
nej recepcji tego utworu nad Dunajem. Jeśli istnieje grupa przekładów polskich 
książek absolutnie nieznanych na Węgrzech, to Portki Odysa z całą pewnością 
należą do niej. W ostatnich czterdziestu latach nie udało mi się spotkać rodaka – 
nawet polonisty – który znałby ten utwór… 
   

6 Połowa lat siedemdziesiątych związana była na Węgrzech z pojawieniem się pogłębionego 
kryzysu gospodarczego realnego socjalizmu. Na początku kryzys ten był bardziej skutecznie 
maskowany przez władze węgierskie niż przez władze polskie. Ogólny brak towarów, reglamentację 
cukru, później także mięsa i jego przetworów w Polsce oficjalnie tłumaczono przez władze węgierskie 
nie jako przejaw ogólnego kryzysu systemu, lecz jako przejaw „odejścia od norm socjalizmu”. 
Rosnący kryzys, coraz większe znaczenie drugiego obiegu, kontakty rodzącej się opozycji węgierskiej 
z opozycją polską działały jednak pozytywnie na wzrost liczby Węgrów zainteresowanych językiem 
polskim oraz kulturą polską, na ożywienie nieoficjalnych kontaktów między Polakami a Węgrami. 
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Wróćmy do grona wymienionych na początku autorów popularnych i skandali-
zujących; od roku 2000 ukazały się na Węgrzech trzy książki Manueli Gretkow-
skiej: w 2000 roku Kézikönyv az emberekhez w przekładzie Fani Nánay (Pod-
ręcznik do ludzi, 1996), w 2002 r Szenvedélynapló w tłumaczeniu Gáspára Ke-
resztesa (Namiętnik, 1998) oraz w roku 2004 Metafizikai kabaré przełożony przez 
Fanni Nánay (Kabaret metafizyczny, 1994). Katarzyna Grochola doczekała się 
wydania Nigdy w życiu (2001) pod węgierskim tytułem Nyalogatom a sebeimet 
(2005) w przekładzie Brigitty Petrovszky Lajszki. Krzysztof Varga ma na koncie 
następujące tłumaczenia swoich książek: Bildungsroman (1997), Tequila (2001), 
które wyszły na Węgrzech w jednym tomie w 2008 roku w tłumaczeniu Lajosa 
Pálfalviego i Gáspára Keresztesa (Fejlődésregény, Tequila). Ponadto ukazał się 
Gulasz z turula (2008) (Turulpörkölt. 2009) w przekładzie Pétera Hermanna, 
Nagrobek z lastryko (2007) (Műmárvány síremlék, 2011) oraz Aleja Niepodległo-
ści (2010) (Függetlenség sugárút, 2012) w tłumaczeniu Pálfalviego. Pięć lat po 
pierwszym polskim wydaniu (2005) ukazało się Lubiewo Michała Witkowskiego 
(ur. 1975). Przełożył je Gáspár Keresztes pod węgierskim tytułem Kéjpart (2010). 
Nazwę polskiej miejscowości nadmorskiej tłumacz zmienił na Wybrzeże rozkoszy. 
Pozostałe węgierskie tytuły wymienionych utworów w większości przypadków 
stanowią na ogół dokładne odpowiedniki oryginałów. Wyjątki to Bildungsroman 
i Nigdy w życiu; węgierskie tytuły tych powieści w tłumaczeniu na polski to ko-
lejno: Powieść rozwojowa i Oblizuję swoje rany. 

Zastanawiające, że o ile na temat antologii Lengyel Dekameron prócz informacji 
wydawniczych nie znalazłem w Internecie węgierskich komentarzy czytelniczych, 
o tyle popularne utwory, w pierwszej kolejności książki Krzysztofa Vargi, zyskiwa-
ły dużo większy rozgłos. Dzięki półwęgierskiemu pochodzeniu, a przede wszyst-
kim utworowi o tematyce węgierskiej pt. Gulasz z turula, Varga cieszy się zaintere-
sowaniem krytyków i czytelników. Telewizja „Duna” przeprowadziła wywiad 
z pisarzem, ukazały się liczne recenzje w prasie codziennej i kulturalnej oraz 
w Internecie. Dzięki między innymi Internetowi zasięg recepcji węgierskiej wersji 
Gulasza z turula daleko wykracza poza geograficzne granice Węgier. Utwór – tak 
samo jak w Polsce – stał się bestsellerem i tak samo budzi kontrowersje. 

Jest to książka, która aż prowokuje do skrajnej polemiki. Jej tłumaczenie na ję-
zyk słowacki (2010), dokonane przez Jozefa Marušiaka, oraz przychylne recenzje 
u sąsiadów lub w ich języku7 dodatkowo zaostrzyły polemiczne głosy w kontak-
tach węgiersko-słowackich. (Istnieje też przekład serbski i ukraiński). Inaczej 
przedstawia się sprawa w diasporze węgierskiej w Rumunii. Przy braku tłuma-
czenia na język rumuński polemika nie dotyczy spraw rumuńsko-węgierskich 
i konfliktów narodowościowych, lecz „sprawy węgierskiej” jako takiej, „obrony    

7 Zob. np. zbiór recenzji: http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-
literatura /564-krzysztof-varga-gula-z-turula-turulporkolt, [30.05.2013]. 
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Węgrów” przed „atakiem cudzoziemców”. Węgierskojęzyczna prasa drukowana 
i internetowa – zwłaszcza związana z Siedmiogrodzką Węgierską Partią Narodo-
wą – zagorzale krytykuje utwór Vargi. Wedle Frigyesa Udvardyego Varga nic 
pozytywnego o Węgrach i Węgrzech nie napisał. Jego książka w całości jest 
oburzająca i antywęgierska, służy jedynie kompromitacji Węgrów i zahacza 
o przestępstwo przeciwko narodowi. Recenzent zadaje także pytanie, w czyim 
interesie leżało sponsorowanie przekładu na język węgierski8. Zupełnie odmienną 
opinię reprezentuje lewicowy dziennik „Népszabadság”, który przeprowadził 
z Vargą wywiad. W tym wywiadzie pisarz powiedział, że jeden z najbardziej 
wpływowych i emblematycznych przedstawicieli „wysokiej” literatury węgier-
skiej – Péter Esterházy – miał pod jego adresem jeden tylko zarzut, że tytuł 
książki, Gulasz z turula, jest bardzo prowokacyjny9. 

Charakterystyczne, że większość głosów nie skupia uwagi na walorach arty-
stycznych utworu, lecz konfrontuje świat przedstawiony przez Vargę z tak zwaną 
prawdą, która oczywiście zmienia się w zależności od temperamentu i przekonań 
politycznych czytelników. Jedni negują tylko pewne fragmenty świata przedsta-
wionego (np. czy starsze kobiety sprzedające obrusy na placu Moskwa – dzisiej-
szym palcu Kálmána Szélla – jadą wieczorem do domu, jak twierdzi Varga, czy 
nie, bo nie mogą, przecież przyjechały z Siedmiogrodu). Inni wyrażają głębokie 
zdumienie, czy my, Węgrzy, naprawdę tacy jesteśmy? Większość recenzentów 
i czytelników w sumie jednak bardzo pozytywnie ocenia utwór, chwali swoisty 
humor autora i jego doskonałą znajomość historii i realiów węgierskich. 

Wiadomo, że Manuela Gretkowska dzięki specyficznemu stylowi i wyborowi 
tematów już po pierwszych swoich książkach zyskała opinię „skandalistki” czy 
też „gorszycielki”. Jej dzieła kojarzone są z burzeniem różnych mitów i wyobra-
żeń – np. macierzyństwa w powieści Polka (2001) – oraz z naruszaniem konwen-
cji językowych i zakorzenionych norm społecznych. Wiadomo też, że jej postawa 
pisarska nie stanowi jakieś sztucznie wyrobionej maniery, o czym świadczą mię-
dzy innymi liczne wywiady opublikowane w prasie względnie nagrane przez 
Telewizję TVN. W 2010 roku z okazji ukazania się powieści Miłość po polsku 
Gretkowska udzieliła wywiadu redakcji „Gali” razem ze swoim partnerem ży-
ciowym. Pisarka także w tym wywiadzie szokuje czytelników używaniem wulga-
ryzmów i przekleństw10. 
   

8 Zob. F. Udvardy, Turulpörkölt. http://www.szatmari-monitor.ro/2012/06/turulporkolt-udvardy-
frigyes-publicisztikai-irasa-egy-magyarellenes-konyvro, [30.05.2013]. 

9 Zob. R. Friss, Turulpörkölt lengyel fazékból, http://nol.hu/kult/konyv/20091116-turulporkolt_ 
lengyel_fazekbol, [30.05.2013]. 

10 Zob. M. Gretkowska, P. Pietrucha, Związek to kwestia przypadku, rozm. przepr. redakcja „Gali”, „Gala”, 
wydanie internetowe: http://www.gala.pl/gwiazdy/wywiady/zobacz/artykul/manuela-gretkowska-i-piotr 
-pietucha -zwiazek-to-kwestia-przypadku.html, [30.05.2013]. 
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Jej czwarta powieść, Podręcznik do ludzi, nie należy wprawdzie do najbardziej 
obrazoburczych. Z punktu widzenia węgierskiego czytelnika szokujący jest jed-
nak radykalizm, z jakim zwalcza obłudę i pokazuje błędne wyobrażenia o życiu 
i innych ludziach. Bardzo ciekawe, że nie same wulgaryzmy wywołują zaskocze-
nie czytelnika, który także we współczesnej literaturze węgierskiej mógł się do 
nich przyzwyczaić, zwłaszcza, że Węgrzy używają – niestety – więcej wulgary-
zmów i przekleństw niż Polacy. Występują one nagminnie, także w literaturze 
„wysokiej” reprezentowanej przez wspomnianego Esterházyego. 

Mimo wulgaryzacji języka literackiego w najnowszej prozie węgierskiej doro-
bek Gretkowskiej wciąż szokuje czytelnika. Odznacza się on niecodziennymi 
cechami i walorami. Po pierwsze jest to pisarstwo dużo mniej „wstydliwe” niż na 
ogół utwory literatury węgierskiej, nawet teksty pisarzy najmłodszych. Pisarze 
węgierscy, chociaż używają sporo wyrazów potocznych i wulgaryzmów do na-
zwania np. kontaktów seksualnych, rzadko kiedy piszą w pierwszej osobie. Wul-
garyzmy we współczesnej prozie węgierskiej najczęściej przypisane są innym 
osobom i występują w narracji trzecioosobowej. Również postać feministki 
w opinii obiegowej nie jest kojarzona przez Węgrów z osobą tak otwartą i szczerą, 
jaką się wydaje pisarka między innymi w Podręczniku. Ponadto, mimo że uży-
wanie wulgaryzmów w twórczości najwybitniejszych autorów zawsze ma okre-
ślony cel stylistyczny, w kulturze węgierskiej wydaje się ono „zarezerwowane” 
na razie dla mężczyzn. 

Najnowsza literatura polska nawet w XXI w. zaskakuje węgierskiego czytelni-
ka. W latach osiemdziesiątych XX wieku wyłącznie utwory wydawane w drugim 
obiegu lub na emigracji, mocno nacechowane aspektami politycznymi, wywoły-
wały na Węgrzech sensacje. (Stały się one powszechnie znane oczywiście dopie-
ro po zniesieniu cenzury, tj. w latach dziewięćdziesiątych.) Obecnie do grona 
sensacji zaliczane są popularne utwory niekorespondujące z dawniejszym kano-
nem literackim i estetycznym, łamiące tabu obyczajowe. Są one szczególnie 
„gorszące”, jeżeli wychodzą spod pióra kobiet, a nie mężczyzn. Pomijając fakt, 
że Gretkowska także w Polsce uchodziła za skandalistkę, należy zaznaczyć, że 
Węgrzy w jeszcze mniejszym stopniu niż Polacy tolerują tego typu otwartość. Są 
jednak pewne znaki, że mimo pewnego oporu wobec takiego pisarstwa szuka ono 
tożsamości i racji bytu także na Węgrzech. Twórczość autorek młodszego od 
Gretkowskiej pokolenia, np. Zsuzsy Csobánki11 stanowi dowód, że nowy, analo-
giczny typ pisarstwa kobiecego autonomicznie rodzi się także w literaturze wę-
gierskiej.    

11 Zsuzsa Csobánka (ur. 1983) – hungarystka, krytyk literacki, poetka i pisarka. Jedna z najbardziej 
utalentowanych pisarek współczesnych. Jej ostatnia powieść Majdnem Auschwitz (Prawie Oświęcim, 
2013) podejmuje tematykę polsko-węgiersko-żydowską. Csobánka jest także autorką skandalizującej 
powieści rodzinnej Belém az ujját (Dotyk jego palców, 2011). 
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P O L I S H  P O P U L A R  A N D  S C A N D A L O U S  L I T E R A T U R E   

I N  H U N G A R Y  A F T E R  2 0 0 0  

Article deals with two main issues. It outlines the characteristics of the reception of “small” literatures 
in Hungary, and the process entry describes of Polish popular and scandalous literature to the Hungar-
ian publishing market. With a young and talented translators of Polish literature Hungarians can read 
the best books of Manuela Gretkowska, Katarzyna Grochola, Andrzej Stasiuk and Michał Witkowski. 
These writers – especially women – often shocking use of colloquial words and profanity. In 2007 
was published an new anthology of Polish short stories, Lengyel Dekameron. It was the first sign of 
change in translation, because first time published stories of young Polish popular writers. 

Keywords: Polish literature in Hungary, reception of Polish literature 

Dr hab., prof. UJ László Kálmán Nagy – literaturoznawca, pracownik Uniwersytetu Debreczyń-
skiego na Węgrzech (docent) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (profesor UJ). Jego zainteresowania 
naukowe skupiają się wokół polskiej, rosyjskiej i węgierskiej literatury XX i XXI wieku ze szczegól-
nym uwzględnieniem piśmiennictwa o tematyce obozowo-łagrowej. László Nagy aktywnie zajmuje 
się także nauczaniem na Węgrzech języka polskiego jako obcego. Jest autorem wielu publikacji, 
wśród których można wymienić: A lengyel irodalom története a kezdetektől a XVIII. sz. végéig; XI. sz. 
– 1795. Irodalomtörténeti vázlat és antológia (wspólnie z I.D. Molnárem, Debrecen 1998); Bevezetés 
a lengyel lágerirodalomba, w: Irodalom és normalitás. Tanulmányok a modern lengyel irodalomról és 
színházról. Szerk. Reiman Judit és Pálfalvi Lajos (Máriabesenyő – Gödöllő 2006, s. 16–35); Polska 
literatura łagrowa jako literatura tendencyjna, „Postcriptum Polonistyczne” (2009, nr 2, s. 185–201); 
Odtwarzanie i tworzenie – model współczesnej szkoły i domu w powieści Marcina Szczygielskiego, 
„Slavica” (2010–2011, nr XXXIX–XL, s. 239–246); Węgierski romantyzm na tle literatury polskiej 
XIX wieku. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae” (2007, s. 7–18). 
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W S TĘ P  

ANDRZEJ STASIUK JEST W CHORWACJI NAJCZĘŚCIEJ TŁUMACZONYM WSPÓŁCZESNYM 
polskim pisarzem: do tej pory wydane zostały jego cztery opowiadania 
w antologii polskich współczesnych opowiadań Orkestru iza leđa (Orkiestra 
za plecami, Zagreb 2001), powieść Dziewięć (Devet, Zaprešić 2003), esej 
Dziennik okrętowy (Brodski dnevnik) z napisanej wspólnie z Jurijem Andru-
chowyczem książki Moja Europa (Zaprešić 2007), zbiór opowiadań Zima 
(Zagreb 2007), opowiadanie z przygotowanego wraz z Olgą Tokarczuk i Je-
rzym Pilchem tomu Opowieści wigilijne (Božićne priče, Zagreb 2008), proza 
podróżnicza Jadąc do Babadag (Na putu za Babadag, Zaprešić 2010) oraz 
powieść Taksim (Zaprešić 2012). Co prawda nie ulega wątpliwości, iż tłuma-
czenia tekstów literackich stanowią warunek konieczny do zaistnienia pisarza 
poza granicami swojej ojczyzny, jednak aby móc zaprezentować kompletny 
obraz recepcji autora w danym kręgu kulturowym, należy wziąć pod uwagę 
również szereg innych czynników, niekoniecznie o stricte literackim charak-
terze. Aby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Stasiuk w ciągu ostatniego 
dziesięciolecia uzyskał w Chorwacji status czołowego współczesnego pol-
skiego pisarza, musimy przyjrzeć się odbiorowi jego twórczości w trzech 
kluczowych kręgach recepcyjnych, które tworzą: środowisko akademickie 
(zarówno w wymiarze naukowym, jak i dydaktycznym), krytycy literaccy 
oraz media, które w dzisiejszych czasach prawdopodobnie w największym 
stopniu przyczyniają się do zwiększenia liczby czytelników lub przynajmniej 
liczby zakupionych książek danego autora. 
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R E C E P C J A  W  K RĘG A C H  A K A D E M I C K I C H  

W czasach powszechnej amerykanizacji publicznej przestrzeni kulturowej 
i medialnej istnienie uniwersyteckich studiów polonistycznych finansowanych 
z budżetu państwa (a tym samym niezależnych od kaprysów rynku) jest swego 
rodzaju warunkiem sine qua non obecności wartościowej literatury polskiej 
w Chorwacji, tym bardziej, że opinia publiczna wykazuje stosunkowo małe zain-
teresowanie Polską jako taką. Z uwagi na zainteresowania zawodowe specjaliści 
z kręgów akademickich mają największą wiedzę na temat współczesnej literatury 
polskiej, a zarazem, ponieważ ich byt nie zależy od przetłumaczonych tytułów, 
dokonując oceny, nie kierują się kategoriami komercyjnego sukcesu, w związku 
z czym możemy założyć, że posiadają najlepsze kwalifikacje do obiektywnej 
oceny jakości książek tłumaczonych na język chorwacki. 

Wychodząc od takiej tezy, możemy stwierdzić, że pozycja Stasiuka jest bardzo 
silna w wąskim, ale najpewniejszym i najlepiej wykwalifikowanym środowisku 
uniwersyteckim – jego teksty omawiane są na zajęciach prowadzonych na kilku 
chorwackich uczelniach. Zgodnie z oczekiwaniami najwięcej uwagi poświęca się 
pisarzowi na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, w ramach jedynej w Chorwa-
cji polonistyki. Na wykładach i ćwiczeniach z przekładu pojawiają się wszystkie 
przetłumaczone książki oraz kilka nieprzetłumaczonych (Opowieści galicyjskie, 
Fado i Dziennik pisany później), co można rozumieć jako uznanie go za najważ-
niejszego współczesnego polskiego prozaika. Na Wydziale Filozoficznym 
w Rijece na zajęciach poświęconych polskiej literaturze XIX i XX wieku oma-
wiana jest książka Jadąc do Babadag, zaś na Wydziale Filozoficznym w Zadarze 
do niedawna zajmowano się opowiadaniami Stasiuka. Nad wyraz interesujący 
jest fakt, że tekst Moja Europa figuruje na liście lektur na zajęciach „Mentalna 
Europa: od srednjovjekovnih barbara do Europske unije” („Mentalna Europa: od 
średniowiecznych barbarzyńców do Unii Europejskiej”), odbywających się na 
kierunku historia na Uniwersytecie Juraja Dobrili w Puli. 

Pierwszy tekst krytycznoliteracki poświęcony Stasiukowi został opublikowany 
już w 2004 roku (tzn. bardzo szybko po ukazaniu się przekładu powieści Dzie-
więć) na łamach znaczącego czasopisma literacko-kulturalnego „Nova Istra”. 
Artykuł pod tytułem Varšava, deveti krug pakla (Warszawa, dziewiąty krąg pie-
kła), autorstwa polonisty i tłumacza Adriana Cvitanovicia, poświęcony jest 
mrocznemu obrazowi miasta oraz anomaliom społecznym Warszawy z czasów 
przełomu opisanego w powieści Dziewięć. Z kolei pierwszy tekst naukowy napi-
sały Ivana Vidović Bolt i Đurđica Čilić Škeljo – w pracy opublikowanej w 2009 
roku w czasopiśmie „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, poetyką 
i dydaktyką przekładu”; w artykule zatytułowanym Językowe i stylistyczne pułapki 
w prozie Andrzeja Stasiuka analizowane są, stanowiące nie lada wyzwanie trans-
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latorskie, język i styl tomiku Zima. W marcu 2013 roku została natomiast obro-
niona rozprawa doktorska autorstwa Filipa Koziny pod tytułem Srednja Europa 
u putopisima i esejima Andrzeja Stasiuka (Europa Środkowa w prozie podróżniczej 
oraz esejach Andrzeja Stasiuka), w której z perspektywy geografii humanistycz-
nej oraz teorii postkolonialnej analizowany jest sposób, w jaki pisarz prezentuje 
obraz Europy Środkowo-Wschodniej w wymiarze geograficznym i historycznym, 
ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistości i codzienności obszarów peryfe-
ryjnych. Można zatem stwierdzić, że czas Stasiuka w chorwackiej polonistyce 
dopiero nadchodzi. 

R E C E P C J A  K R Y T Y C Z N O L I T E R A C K A   
( R E C E N Z J E  I  O M Ó W I E N I A )  

W Chorwacji recenzje literackie ukazują się w czasopismach specjalistycznych 
i naukowych, czasami również w prasie codziennej; regularnie publikowane są 
jedynie w nielicznych dwutygodnikach kulturalnych i na stronach internetowych 
poświęconych literaturze oraz kulturze. Prawdopodobnie sytuacja wygląda po-
dobnie w całej Europie, należy jednak podkreślić, że chodzi o stosunkowo niedu-
żą ilość miejsc, w których ukazują się recenzje, a to za sprawą wielkości rynku 
z jednej strony i niewielkiej liczby osób zainteresowanych dobrą literaturą z dru-
giej. Ponieważ prawa rynku są nieubłagane, w ciągu ostatnich piętnastu lat kryty-
ka literacka w prasie codziennej – która nadal jest najpopularniejszym źródłem 
informacji dla większości osób – została ograniczona do sobotnich dodatków. 
Z tego też względu publikacja recenzji książek tłumaczonych z mniej popular-
nych języków, do których należy również polski, w znaczącej mierze zależy od 
preferencji krytyków, chociaż nie bez znaczenia jest także wpływ i aktywność 
wydawców oraz atrakcyjność rynkowa samych pisarzy. 

Prawdopodobnie z tego też względu pierwsze akapity recenzji poświęconych 
utworom Stasiuka powielają schemat, służący podkreśleniu atrakcyjności autora 
oraz przekonaniu czytelnika, że chodzi o pisarza, którego koniecznie trzeba znać. 
W praktycznie wszystkich „reklamowych” wstępach pojawiają się elementy, 
które moglibyśmy nazwać wiarygodnymi i obiektywnymi dowodami wartości 
(jeden z najlepszych, najbardziej cenionych, najczęściej tłumaczonych i nagra-
dzanych współczesnych polskich pisarzy; Polak, który zyskał renomę nie tylko 
w Europie, ale i na całym świecie), następnie w tonie sensacji wymieniane są 
niezwykłe fakty biograficzne (więzienne doświadczenia; człowiek, który zamiast 
życia w metropolii wybrał wiejską prowincję) oraz opinie na temat stylu i tema-
tyki (pisarz, który nie od razu podbija serca i który nie waha się wziąć się za bary 
z ciemną stroną świata; pisarz zapomnianego, odrzuconego, znienawidzonego 
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marginesu; pisarz, który podróżował po Chorwacji i krajach byłej Jugosławii). 
Jeśli przy okazji ukazania się przekładu pojawi się konkretny powód, aby napisać 
o książce – jak na przykład wizyta pisarza na którymś z chorwackich festiwali 
literackich lub na przedstawianiu tłumaczeniowej sztuki – niemalże na pewno 
w mediach pojawi się stosowna informacja. Dlatego na szczególną uwagę zasługuje 
fakt, że pierwsza przetłumaczona książka Stasiuka, powieść Dziewięć, pomimo braku 
medialnego rozgłosu, doczekała się aż trzech pochlebnych recenzji (co w chorwac-
kich realiach jest bardzo dobrym wynikiem) – i to w znaczących tytułach. 

W najstarszym chorwackim czasopiśmie kulturalnym „Vijenac” Ljubica 
Anđelković już w tytule swojego tekstu „odkrywa”, iż głównym bohaterem po-
wieści jest Warszawa, a samą książkę stawia w jednym szeregu z takimi dziełami 
jak Ulisses Joyce'a, Berlin-Alexanderplatz Döblina oraz Petersburg Biełego. Inne 
czasy i inne miasto wpływają jednak na odmienną recepcję rzeczywistości: mia-
sto inicjuje i kształtuje losy bohaterów, sprowadzając ich do roli materii, którą się 
karmi; w takich warunkach ich życie zdaje się nieistotne i łatwe do zmiany na 
inne (jak telewizyjne kanały). Autorka uważa, że tym, co spaja luźną kompozycję 
książki, jest bogaty i wyrazisty styl autora. Przenikliwe obserwacje czy obfitujące 
w asocjacje rytmiczne zdania w namacalny wręcz sposób pozwalają czytelnikowi 
poczuć na pozór zapisywany, a w istocie pilnie nasłuchiwany puls miasta i jego 
zakamarków, podczas gdy obiektywny narrator pozwala czytelnikowi na sformu-
łowanie ostatecznych opinii, samodzielne stworzenie zarysów powieści oraz 
rozpoznanie jej głównych myśli. Tekst kończy się stwierdzeniem, iż jest to pełno-
krwista i wymagająca proza, którą się wolno czyta i trudno zapomina, i po którą 
koniecznie trzeba sięgnąć1. 

W czasopiśmie „Zarez”, jednym z najbardziej cenionych dwutygodników kul-
turalnych, Grozdana Cvitan przedstawiła recenzję zatytułowaną Polumrak metro-
pole (Półmrok metropolii), w której zostało podkreślone autorskie „męczące od-
czuwanie świata”, olbrzymi wysiłek włożony w osiągnięcie stylistycznej dosko-
nałości dzieła, dzięki któremu udało się pokazać świat jako rozpadający się zbiór 
obrazów oraz doskonale oddać atmosferę mrocznej, zimnej, zagrażającej ulicznej 
rzeczywistości panującej w Warszawie w okresie transformacji. Atmosfera ta 
kreowana jest na wzór dokumentalnych etiud o osamotnionych postaciach z mar-
ginesu społecznego, dla których życie jest nieustającym zmaganiem i walką, 
w żaden jednak sposób niewpływającą na losy i kształt świata. Bohaterowie ci 
bowiem stawiają czoła iluzji istnienia centralnej osi miasta, która spaja okruchy 
rzeczywistości – konkluduje Cvitan2.    

1 L. Anđelković, Glavni lik Varšava, „Vijenac” 2004, br. 259, http://www.matica.hr/vijenac 
/259/Glavni %20lik%20Var%C5%A1ava/ [16.02.2014]. 

2 G. Cvitan, Polumrak metropole, „Zarez” 2004, br. 138, http://www.zarez.hr/clanci/polutama-
-velegrada [16.02.2014]. 
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Božidar Alajbegović, autor cenionego bloga Knjiški moljac (Mól książkowy), 
w swojej recenzji podkreślił, iż w powieści Dziewięć bohaterowie są po prostu 
przechodniami na ulicach Warszawy, która nie jest jedynie miejscem akcji czy też 
tłem dla fabuły, ale jest jednym z podmiotów opowiadania, centralnym punktem, 
podstawą i stałą powieści, i pokazywana jest jako swego rodzaju istota ludzka, 
która wibruje, oddycha i drży. Jej krwioobieg (ulice, place, tramwaje, autobusy, 
mroczne zakamarki) wypełniają nieudacznicy z marginesu, przedstawieni przy 
pomocy metody cinéma vérité, z której jednak narrator pod koniec niespodziewa-
nie rezygnuje, sugerując tym samym ich bytową, ludzką nieistotność. Zdaniem 
krytyka, książka co prawda obarczona jest ogromną porcją pesymizmu (nie jest 
ironiczna ani zabawna, brak elementów karykatury i czarnego humoru w przed-
stawianiu przygnębiającego, depresyjnego świata bez perspektyw), jednak raz po 
raz rozbłyskują tutaj iskierki poezji – tak, jak iskry pojawiające się przy zetknię-
ciu torów z zimnym, opornym metalem kół warszawskich tramwajów3. 

Chociaż na Zimę krytycy nie zwrócili uwagi, to prawdopodobnie wizyta pisarza 
w Chorwacji przy okazji promocji tego tytułu przyczyniła się do powstania trzech 
recenzji książki Moja Europa. W dwóch z nich esej został przedstawiony jako po-
kłosie środkowoeuropejskiej debaty toczącej się w latach 80. minionego wieku. 
Zdravko Zima na łamach dziennika „Novi list” podkreślał ciągłość w ramach histo-
rycznego dyskursu przy równoczesnej świadomości straconych złudzeń oraz uto-
pijnych wyobrażeń łączonych z Nową Europą, a także sceptyczny humor oraz wy-
razistą narrację, która ożywia świat naznaczony śmiercią i przemijaniem oraz przy-
gnębiającym doświadczeniem przeszłości i przyszłości. Ponieważ krytyk niektóre 
prowokacje literackie zrozumiał zbyt dosłownie (na przykład wyznaczanie „swojej 
Europy” cyrklem jako zrównanie kulturowej i duchowej siedziby z idealną formą), 
nie dziwi fakt, że poetykę przestrzeni Stasiuka sprowadził do upolitycznionej tezy, 
iż dyskusje o Europie Środkowej ograniczają się do redefiniowania tożsamości 
geopolitycznej i kulturowej w okresie znaczących przemian historycznych4. 

Piszący dla czasopisma „Zarez” Dario Grgić lepiej odczytał zorientowanie na prze-
strzeń, dzięki czemu udało mu się dostrzec, iż autor przy pomocy ironii i obrazów ruin 
szuka odpowiedzi na pytania dotyczące stanu i prawdziwej twarzy historii oraz szczeli-
ny, w której można ukryć się przed czasem. Zastanawiając się nad istotą zamieszania 
wokół pojęcia Europa Środkowa, dochodzi do wniosku, że cierpliwy czytelnik, który da 
się wciągnąć w zmysłowe i wizualne warstwy książki, może na jednej ze stron ujrzeć 
własną oszołomioną twarz, szukającą odpowiedzi na „nieistniejące pytania”5.    

3 B. Alajbegović, Kritika: Andrzej Stasiuk „Devet”, http://blog.dnevnik.hr/knjigoljub/2006/ 
02/1620632253/ kritika-andrzej-stasiuk-devet-fraktura-2004.html [16.02.2014]. 

4 Tekst opublikowany w „Novi list” z dn. 22.04.2007 (autor niniejszego artykułu miał dostęp 
jedynie do kserokopii tekstu). 

5 D. Grgić, Vegeta povijesti, „Zarez” 2007, br. 220, http://www.zarez.hr/clanci/vegeta-povijesti 
[16.02.2014]. 



FILIP KOZINA: Recepcja twórczości Andrzeja Stasiuka w Chorwacji     65 

Wydaje się wszakże, że dopiero Tatjana Gromača w recenzji dla tygodnika „Fe-
ral Tribune” dostrzegła istotę dzieła: autor wtopiony w przestrzeń, z której czerpie 
wiedzę o przeszłości, zmianach, powtarzaniu tego samego oraz zaprzepaszczo-
nych nadziejach i zdewastowanych utopiach, pokazuje intymne doświadczenie 
prywatnej Europy. Recenzentka wskazuje ponadto, że nie chodzi o tekst o charak-
terze społeczno-politycznym, ale o konkretne historyczno-geograficzne asocjacje 
za sprawą magii skondensowanego języka poetyckiego przekształcające się 
w poezję przestrzeni i historii, inkrustowaną osobistymi skojarzeniami i anegdo-
tami oraz refleksjami o nostalgii i tęsknocie za nieustannie oddalającym się hory-
zontem. W ramach konkluzji stwierdza: natchniony esej Stasiuka „jest dowodem 
na to, że dobra literatura, mimo wszystko, przetrwała”6. 

Zainteresowanie twórczością Stasiuka wzrosło wraz z tłumaczeniem Jadąc do 
Babadag i promocją książki w Zagrzebiu, w której pisarz osobiście uczestniczył. 
Jako pierwszy, w tygodniku „Globus”, głos zabrał Robert Perišić, jednak bardziej 
interesował go fenomen współczesnej turystyki oraz sylwetka pisarza, aniżeli 
sama książka. Opisał on Stasiuka jako podróżnika bez celu, wybierającego depre-
syjne, zapomniane przez Boga mieściny na obszarze postkomunistycznej Europy, 
a podejrzenie, że jest to świadomie podjęta decyzja, zostało złagodzone tezą 
o tym, że autor „karmi się” tego typu przestrzeniami. Chociaż rozczarowany tym, 
że na promocji pisarz „nie powiedział nic szczególnego”, uważa, że Stasiuk nie 
jest „postacią papierową”, ani autorem, który kłamie, gdyż przypomina narratora, 
który w sugestywny sposób przywołuje atmosferę prowincjonalnej zwyczajności. 
Z tego też względu Perišić nazywa go Kerouacem tych mieścin, gdyż to właśnie 
ten autor jest „ojcem i matką tego typu turystyki”7. 

W opublikowanej w tygodniku „Vijenac” recenzji Filip Kozina skoncentrował 
się na tekście, tj. na budowaniu indywidualnego mitu poetyckiego Europy Środ-
kowo-Wschodniej, nieprzeładowanego historyczno-politycznymi tyradami, 
w którym pisarz przed dużą historią ucieka w geografię, po to tylko, by tam zde-
rzyć się z pozostałościami dziejowych paradoksów. Oprócz dopracowanych styli-
stycznie i sugestywnych zdań, które odkrywają autora „konsekwentnie niekonse-
kwentnego” oraz kompozycji odbijającej kapryśne podróże i wspomnienia do-
świadczanej wszystkimi zmysłami rzeczywistości. Za wartościowy element 
tekstu został uznany również pozbawiony kompleksów sposób przedstawienia 
namacalnej złożoności teraźniejszości nieatrakcyjnej, odrzuconej i zdanej na 
   

6 Oryg.: „da je dobra literatura, unatoč svim okolnim stremljenjima, ipak preživjela”. T. Gromača, 
Kontinent u intimi, „Feral Tribune”, 10.08.2007, http://feral.audiolinux.com/tpl/weekly1/section3 
.tpl?IdLanguage=7&NrIssue=1140&NrSection=14 [16.02.2014]. 

7 Oryg.: „otac i majka tog tipa turizma”. R. Perišić, Izvještaj iz europskih zabiti u koje nitko nikad 
neće putovati, „Globus” 2010 br. 1012, http://globus. jutarnji.hr/komentari/robert-perisic--izvjestaj-iz-
-europskih-zabiti-u-koje-nitko-nikad-nece-putovati [16.02.2014]. 
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pastwę losu „peryferii peryferii”, którą wielu chętnie, poprzez zapomnienie, ska-
załoby na nieistnienie. W podsumowaniu recenzent stwierdza, że jest to literatura, 
która skoncentrowanemu czytelnikowi oferuje przyjemność w najprostszej 
a zarazem najbardziej wymagającej formie, tzn. w formie opowiadania dobrych 
opowieści8. 

W dzienniku o największym nakładzie („Jutarnji list”) z zachwytem o książce 
pisał Miljenko Jergović, który sądzi, że chorwaccy pisarze i krytycy nie rozumie-
ją Stasiuka z powodu prowincjonalnych i postkolonialnych kompleksów. Samego 
siebie zaś uznaje za jedyną osobę, która pojęła to gatunkowe połączenie prozy 
podróżniczej, powieści oraz opowiadań, „w stosunku do którego jest nieprzyzwo-
itością nawet podejrzewać, że cokolwiek jest tutaj wymyślone lub jest kłam-
stwem”9. Za marginalne uznaje sugestywność oraz atmosferę tekstu, zaś za cen-
tralny element uważa narrację o znienawidzonej przeszłości (Stasiuk jest pisa-
rzem „tak dobrym, że nie musi się wstydzić swojego literackiego zachwytu”10); 
ideowy sens utworu zasadza się według Jergovicia na apologii świata, który prze-
trwał komunizm i zachował folklor, czyli żywą i kulturową autentyczność euro-
pejskiego Wschodu. Swój wywód kończy słowami, które w pewnym sensie od-
noszą się również do niego samego: „Ta książka jest ważna jako wskazówka, jak 
można pisać. Co jest równocześnie wskazówką, jak można czytać. Andrzej Sta-
siuk to pisarz mojego świata”11. 

O Jadąc do Babadag pisał również Zdravko Zima w dzienniku „Novi list”; re-
cenzent dostrzega pisarza wyczulonego na szczegół, będącego w stanie odkryć na 
„zadupiu” (które nie ma tutaj pejoratywnego znaczenia), w odróżnieniu od po-
wierzchownych obserwatorów, obrazy najgłębszej fascynacji, przywołujące na 
myśl epifanię Joyce'a opisującego mistyczny moment, w którym stan ludzkiej 
duszy można porównać z blaskiem tlącego się ognia. Ponadto recenzent zauważa 
u Stasiuka „cygański zmysł” oraz naturę podróżnika, który odczuwa egzempla-
ryczność własnego życia, zachwyconego nie uładzoną i sterylną Europą oraz 
epokowymi wydarzeniami kluczowymi dla Pani Historii, ale tym, co codzienne 
i trywialne, założeniami i fantasmagoriami. Przy czym, przechadzając się po 
obrzeżach marginesu, szuka on odpowiedzi na zarówno stare, jak i nowe wątpli-
wości egzystencjalne i poprzez połączenie poetyczności z faktograficzną precyzją 
ustanawia równowagę w opisywaniu świata. Ostatecznym celem jego poszuki-
wań jest prawdziwe piękno ukryte w trwaniu tego, co obserwowane, w czym    

8 F. Kozina, Atmosfera srednjoeuropske zabiti, „Vijenac” 2010, br. 426, s. 12. 
9 Oryg. „nego je to ona vrsta priče za koju je nepristojno i pretpostaviti da je išta u njoj izmišljotina 

ili laž”. M. Jergović, Babadag – put na mjesto gdje smo i mi nekad bili, „Jutarnji list: 7.08.2010.; 
http://www.jergovic.com/subotnja-matineja/babadag-put-na-mjesto-gdje-smo-i-mi-nekad-bili/ [16.02.2014]. 

10 Oryg. „toliko dobar da se ne mora sramiti svoga književnog oduševljenja”. Tamże. 
11 Oryg.: „Ova knjiga važna je kao uputa kako se može pisati. Što je uvijek i uputa kako se može 

čitati. Andrzej Stasiuk pisac je moga svijeta”. Tamże. 
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krytyk dostrzega „sens jego religii, niekonwencjonalnej i prostej, pielgrzymującej 
i miłującej przemieszczanie się, pod względem czystości porównywalnej z nau-
kami pierwszych chrześcijan działających jak baranki boże”12. Zima uznaje Sta-
siuka za twórcę epifanii, która dosięga „jasność wizji sądzoną jedynie nielicz-
nym” i podsumowując, stwierdza, że „Babadag nie jest jedynie prozą podróżniczą 
czy też kolejnym tytułem, lecz jest to rzecz zgoła zachwycająca!”13. 

Dla internetowego „T-portalu” recenzję napisała Katarina Luketić, która 
w swoim tekście podkreśla, że Stasiuk nie jest neurotycznym turystą, który udaje, 
że to, co robi sprawia mu frajdę, nie jest też zadufanym badaczem, który sądzi, że 
nieznana przestrzeń właśnie jemu odkryje swoje tajemnice. Jest natomiast po-
dróżnikiem, który dla samego podróżowania bezcelowo błąka się „w trójkątach 
niczego widniejących na mapach Wschodniej Europy i Bałkanów”14. Luketić 
jako pierwsza zwróciła ponadto uwagę na fakt, iż Stasiuk unika miejsc epatują-
cych blichtrem byłej Cekanii oraz że nie powołuje się na Kunderę i stworzone 
przez niego imaginarium, ale szuka ponadczasowych miejsc i bezimiennych 
przestrzeni, w których widać odblask pierwotnej niewinności i prehistorycznej 
równowagi, a tym samym jego zapiski przesiąknięte są filozofią powolności 
i melancholią rozpadu. Zarzuca mu natomiast przedromantyczne spojrzenie na 
powrót do korzeni, negowanie jakiejkolwiek atrakcyjności miasta oraz przybliża-
nie dyskursywnego obrazu wschodnioeuropejskiego chaosu jako historycznego 
losu, który łatwo staje się stereotypową ahistoryczną narracją, odbierającą tym 
obszarom prawo do zmiany. Na końcu wspomina, że autor nie stawia się w pozy-
cji nadrzędnej (nie zapowiada odkrycia specyfiki tych obszarów) oraz że okazuje 
szacunek Innym15. 

Interesująca jest także recenzja dopiero rozpoczynającej karierę krytyk literac-
kiej Lidii Deduš dla portalu „Najbolje knjige”, która stwierdza, że poczuła bli-
skość z autorem, ponieważ sama odczuwa w stosunku do Europy Wschodniej 
i jej mieszkańców bezwarunkową, czystą, tkliwą i niespełnioną miłość. Wyróż-
niającą się fotograficzną malowniczością prozę dokumentującą podróż przez 
magiczne kraje, które zazwyczaj wspomina się w kontekście zacofania i brudu, 
recenzentka opisuje jako pobudzającą wyobraźnię oraz wygłodniałe zmysły sma-
   

12 Oryg.: „smisao njegove religije, nekonvencionalne i nedužne, hodočasničke i hodoljubne, u čistoći 
usporedive s naukovanjem prvih kršćana koji su djelovali kao Božji jaganjci”. Z. Zima, Kad crnci 
govore mađarskitytuł recenzji, „Novi list” 5.09.2010. Autorowi tego artykułu dostępna była tylko 
kserokopia. 

13 Oryg.: „dosežući jasnoću vizije koja je suđena samo rijetkima (…) Malo je reći da je ‘Babadag’ 
tek putopis ili još jedan naslov u nizu. Zadivljujuće!”. Tamże. 

14 Oryg.: „trokuti ničega na geografskim kartama Istočne Europe i Balkana”. K. Luketić, Pomoćni 
krajevi i rezervni ljudi, http://www.tportal.hr/kultura/knjizevnost/94801/ Pomocni-krajevi-i-rezervni-
-ljudi.html [tekst opublikowano 5.10.2011]. 

15 Tamże. 
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ku, węchu i dotyku opowieść z drugiej strony nowoczesnego i rozwiniętego Za-
chodu16. 

Ostatni przekład, Taksim, pojawił się pod koniec 2012 roku i do tej pory docze-
kał się już pięciu recenzji. Robert Perišić opisał go jako powieść o niedoli konty-
nentalnych, typu second hand, prowincjach Europy Wschodniej, pozbawionych 
wszelkich złudzeń o tym świecie, „który utknął pomiędzy znienawidzoną prze-
szłością, drugorzędną teraźniejszością i przyszłością, która straciła wszystkie 
żetony, ponieważ zbyt często kłamano w jej imieniu”17. Perišić podkreśla, że 
narrator rzeczywiście ma dobry i cierpko poetycki zmysł do szczegółów i dlatego 
uważa, że Stasiuk jest „faktycznie artystą, może i najlepszym literackim mala-
rzem i »obrońcą« rozpadu europejskiego Wschodu”18, niemającym wszakże nic 
wspólnego ze środkowoeuropejskim intelektualistą lub folklorystą, gdyż oni nie 
są w stanie zdobyć się na żywe, pozornie niedostrzegalne przejawy błyskotliwo-
ści ani na żargon, który czyni dyskurs przystępniejszym. Krytyk co prawda 
przyjmuje melancholię opisanego świata, ale zarzuca autorowi brak inspirującego 
komentarza i analizy kapitalizmu na peryferiach Europy, gdyż w tekście nie ma 
„żadnej herezji, a deindustrializacja i społeczne ubóstwo sprawiają wrażenie 
zjawisk niejako naturalnych”19. Ponieważ Stasiuk z fotograficzną wrażliwością na 
ruiny i poetyczny rozkład jedynie rejestruje świat, Perišić wnioskuje, że powieść 
będzie odpowiadać tym, „którzy nie szukają opowieści, ale gęstej atmosfery”20. 

Taksim na portalu literackim „Moderna vremena” Dragan Jurak opisał jako 
„inwentaryzację wschodnioeuropejskiego przełomu”21, a powieść postrzega jako 
przedstawienie czterech okresów: epoki komunizmu, który „dobrze wyglądał 
jedynie w telewizji”22, epoki zalania przeżutymi na Zachodzie i wyplutymi na 
Wschód towarami second hand, epokę prowincjonalnych bazarów zdominowa-
nych przez chińskie podróbki oraz epokę centrów handlowych (czyli konsump-
cyjne katedry, w których karta kredytowa stanowi przepustkę do raju). Recenzent 
podkreśla, że pedantyczną inwentaryzację towarów i długie opisy ludzi czyta się    

16 L. Deduš, Slikovit putopis o malim mjestima i velikim ljudima, http://www.najboljeknjige.com/ 
content/knjiga. aspx?BookID=1033&tab=2 [tekst opublikowano 21.07.2012]. 

17 Oryg.: „zaglavljen između prezrene prošlosti, drugorazredne sadašnjosti i budućnosti koja je 
potrošila svoje žetone jer se u njezino ime malo previše lagalo”. R. Perišić, Kako nam sve dolazi 
second hand roba s bogatog Zapada, „Globus” 15.03.2013 r.; http://www.fraktura.hr/knjige/taksim/ 
?view=kritike [16.02.2014]. 

18 Oryg.: „stvarno umjetnik – možda i najbolji književni slikar, ambijentalist raspada europskog 
Istoka”. Tamże.  

19 Oryg.: „neke hereze, a deindustrijalizacija i socijalna bijeda doimaju se pomalo kao prirodne 
pojave”. Tamże. 

20 Oryg.: „koji ne traže priču, nego gustu atmosferu”. Tamże. 
21 Oryg.: „inventura istočnoeuropske tranzicije”. D. Jurak, Andrzej Stasiuk: Taksim, http://www. 

mvinfo.hr/ izdvojeno-kritike-opsirnije.php?ppar=6922 [tekst opublikowany 8.04.2013]. 
22 Oryg.: „dobro izgledao samo na televiziji”. Tamże. 
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z przyjemnością, gdyż autor mówi głosem drobnych przekupek. Oprócz tego, 
Taksim stanowi „opowieść o ludziach, przyjaźni, miłości (…) oraz przemytni-
czych i handlowych przygodach pokolenia przełomu” – podsumowuje Jurak23. 

Božidar Alajbegović zrecenzował Taksim w czasopiśmie „Vijenac”. Łącząc go 
z Dziewięć, pisze, że jest to swego rodzaju ciąg dalszy tej powieści, przy czym 
książki te różnią się sposobem przedstawiania bohaterów: w „warszawskiej” 
powieści byli oni „nieistotni w swojej tymczasowości” w stosunku do głównego 
bohatera (Warszawy), podczas gdy w Taksim wysuwają się na pierwszy plan. 
Pomimo to dużo uwagi poświęcił recenzent przestrzeni, co skłania go do uznania 
książki za fikcjonalną nadbudowę Jadąc do Babadag. Powieść Taksim stanowi 
według niego dokumentarno-podróżniczy zapis pełen zabiegów hiperrealistycznej 
opisowości, mającej na celu zwiększenie autentyczności opowieści, wpisanych 
w ramę luźnej fabuły o podróżach i przemytach oraz innych przygodach dwójki 
bohaterów, dodatkowo wzbogaconych o sugestywnie przedstawioną egzystencję 
w ubóstwie oraz przekonujące „przebłyski skrzącej i poetycznej liryki”24 przy 
okazji opisów zaniedbanych prowincjonalnych i wiejskich pejzaży oraz żyjących 
tam ludzi. Za najbardziej uderzający komentarz społeczny oraz swego rodzaju 
diagnozę stanu, w jakim znajduje się ten świat (ale nie mentalność!), uznaje zda-
nie: „Nie opłaca się”, które w połączeniu z obrazami postindustrialnej pustki 
i zasadą „kupuj tanio, sprzedaj drożej” toruje drogę bezwzględności i egoizmowi, 
równocześnie sprowadzając prywatną inicjatywę do oportunizmu i korupcji. 
I chociaż bohaterowie nie zawitali do Chorwacji, liczne strony, opisy i dialogi 
wydają się inspirowane naszymi doświadczeniami – konkluduje Alajbegović25. 

Boris Postnikov na portalu „Novosti” zwrócił uwagę na relację pomiędzy tytu-
łem, kompozycją i warstwą ideową powieści: pojawienie się tytułowego toponi-
mu dopiero pod koniec powieści o luźnej strukturze interpretuje jako narracyjne 
odwrócenie mitycznej wschodnioeuropejskiej „drogi na Zachód”. Itinerarium 
głównych bohaterów wyznacza bowiem współrzędne „drugiej Europy”, anoni-
mowe miejsca, w których się zatrzymują, są ilustracją „poronionej transformacji”, 
a przedstawione postacie odzwierciedlają półświatek społecznego marginesu 
pulsującego brutalnością i przemocą. Dlatego recenzent podkreśla, że Taksim nie 
jest jedynie „spisem ludzkich niepowodzeń”, ale że w dyskretny sposób sugeruje 
określone ramy konceptualne, w których kontekście podróż w kierunku przeciw-
nym do ideologicznie wyznaczonej transformacji zamienia się w ironiczne deko-
   

23 Oryg.: „priča o ljudima, prijateljstvu, ljubavi (…) i švercerskim i preprodavačkim avanturama 
tranzicijske generacije”. Tamże. 

24 Oryg.: „proplamsajima iskričave, poetične lirike”. B. Alajbegović, Drmusanje kaldrmama 
Istočne Europe, „Vijenac” 2013, br. nr 503; http://www.matica.hr/vijenac/503/Drmusanje%20 
kaldrmama%20Isto%C4%8Dne% 20Europe [16.02.2014]. 

25 Tamże. 
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dowanie podstawowych „wolności przepływu dóbr, osób i kapitału” Unii Euro-
pejskiej, a przemyt i handel ludźmi w konstytucyjny rewers wszechmocnych 
mechanizmów rynkowych26. 

Ostatnia z dotychczas opublikowanych recenzji ukazała się na portalu „Naj-
bolje knjige”. Ilina Cenov jako zwykły czytelnik pisze, że „Takism to pełnokrwi-
sta, brutalnie prawdziwa i okrutna historia o najgorszym obliczu transformacji. 
Jednocześnie uważa, iż jest to w istocie »powieść atmosfery« pełna wspaniałych, 
lirycznych, bogatych, ale też prostackich i okrutnych zdań, które wciągają czytel-
nika w otchłań rozpaczy, melancholii, zagubienia i smutku współczesnych społe-
czeństw okresu przełomu. Z tego też względu jest to książka dla czytelników, 
»którzy cenią to, czego nie może nam zaoferować każda osoba nazywająca siebie 
pisarzem, a to jest wyrafinowany styl«”27. 

R E C E P C J A  M E D I A L N A  

Na zaistnienie danego pisarza za granicą duży wpływ mają również media, 
dzięki którym może on dotrzeć do szerszej publiczności i które w dużej mierze 
przyczyniają się do jego atrakcyjności. W ten sposób Stasiuk po trzech wizytach 
w Chorwacji stał się najpopularniejszym i najbardziej znanym współczesnym 
polskim pisarzem. Brak większego zainteresowania medialnego na Targach 
Książki w Puli w 2003 roku28 zrekompensowali krytycy literaccy, publikując 
bardzo dobre recenzje powieści Dziewięć, dzięki czemu zapowiedzi (przede 
wszystkim na portalach internetowych) kolejnych wizyt pełne były pochlebnych 
zdań i bez wątpienia przykuły uwagę publiczności i mediów. 

Na początku 2008 roku – w trakcie prezentacji przekładów Zimy i Mojej Euro-
py – Stasiuk odwiedził Zagrzeb i Split, gdzie mówił przede wszystkim o środko-
woeuropejskiej prowincji, geografii oraz kwestii marginesu w swojej poetyce 
oraz o wydawnictwie Czarne29. W wywiadach dla rozmaitych mediów (dzienniki 
   

26 B. Postnikov, Slike abortirane civilizacije, http://www.novossti.com/2013/06/slike-abortirane-
-tranzicije/ [tekst opublikowano 16.06.2013]. 

27 Oryg.: „koji uživaju u onome što nam ne može ponuditi svaki čovjek koji sebe naziva piscem, a to je 
istančan stil”. I. Cenov, Punokrvna, brutalno realna i brutalno okrutna tranzicijska priča, http://www. 
najboljeknjige.com/content/knjiga.aspx?BookID=1819&tab=2 [tekst opublikowano 18.07.2013]. 

28 Po Targach opublikowany został jeden wywiad z pisarzem („Feral Tribune” 16.01.2004 r.; 
rozmowę przeprowadziła Tatjana Gromača). 

29 W Zagrzebiu Stasiuk gościł w wypełnionym po brzegi klubie literackim „Booksa” (zapis 
rozmowy dostępny jest na stronie internetowej klubu), zaś w Splicie z powodu dużego 
zainteresowania publiczności w ostatniej chwili spotkanie mające się odbyć w księgarni „Utopija” 
przeniesiono do większej sali (szczegóły wystąpienia są znane autorowi niniejszego artykułu, 
ponieważ osobiście przedstawiał przybyłym sylwetkę polskiego pisarza). 
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„Slobodna Dalmacija”, „Novi list” i „Vjesnik”; dwutygodnik „Zarez”; a także 
Radio 101 i III program chorwackiego radia) tematy te zostały wzbogacone 
o ciekawostki z biografii (epizod więzienny, przeprowadzka na wieś) oraz pytania 
dotyczące geopolityki (pozycja i zmiany w Polce w ramach UE), geopoetyki 
(pomijanie Zachodu), imagologii (percepcja Środkowej Europy i Bałkanów) oraz 
statusu literatury chorwackiej w Polsce, zaś sam pisarz zaprezentował się jako 
świadomy indywidualista, opowiadający się poprzez egzystencjalny wybór za 
marginesem, który nie ulega apriorycznym konwencjom społecznym; jako proza-
ik, którego narracyjne oraz językowe doświadczenie i środki wyrazu zostały 
naznaczone więzieniem i babcinymi opowieściami; jako podróżnik spragniony 
osobistego doświadczenia tekstualnie niezużytych środkowoeuropejskich peryfe-
rii, a nie uporządkowanego i literacko nieinspirującego Zachodu oraz jako miło-
śnik środkowoeuropejskiej literatury. Podobne tematy dominowały na wyjątkowo 
udanym przedstawieniu Jadąc do Babadag w Zagrzebiu w 2010 roku oraz 
w późniejszych wywiadach dla gazet („Jutarnji list”) i portali internetowych 
(„Novosti”). Jednak wówczas Stasiuk starał się trzymać z daleka od geopolitycz-
nych aluzji związanych z pojęciem Europa Środkowa, mówił zaś więcej o zmia-
nach i melancholii tego obszaru oraz podkreślał, że nadszedł czas, aby literatura 
była tym, czym jest: opowiadaniem dobrych historii30. 

P O D S U M O WA N I E  

Chociaż współczesna literatura polska nie znajduje się w centrum zaintereso-
wania chorwackiej publiczności, można powiedzieć, że Stasiukowi udało się 
wypracować pozycję najważniejszego jej przedstawiciela i promotora w Chorwa-
cji. Stało się tak dzięki jakości przetłumaczonych książek, mocnej pozycji 
w akademickich kręgach polonistycznych, pochlebnych i, jak na chorwackie 
warunki, licznych recenzji, medialnego oddźwięku wizyt promocyjnych oraz 
przedsiębiorczości chorwackiego wydawcy (Fraktura). Takiej pozycji nie udało 
się osiągnąć innym współczesnym pisarzom, takim jak Olga Tokarczuk, Paweł 
Huelle, Krzysztof Varga czy Marek Krajewski, których książki również zostały 
przetłumaczone na chorwacki31. Warto nadmienić, że wszystkie przetłumaczone 
książki pisarza zostały wydane dzięki dotacjom państwowym, a także zostały 
zakupione do bibliotek publicznych (co oznacza, że członkowie komisji uznali je 
   

30 Szczegóły promocji Jadąc do Babadag są znane autorowi, ponieważ symultanicznie tłumaczył to 
spotkanie. 

31 O popularności Stasiuka świadczy również fakt, że Biblioteka Miejska w Pazinie w 2011 roku 
przyznała mu stypendium na pobyt rezydencjalny na Istrii. Zob. http://www.pazin.hr/ zpicture/upload/ 
File/Knjiznica-izvj_o%20radu%2016_5_12_.pdf [16.02.2014]. 
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za pozycje wartościowe). Podsumowując, można zatem stwierdzić, iż Stasiukowi 
udało się zaistnieć w chorwackiej przestrzeni literackiej, co pozwala przypusz-
czać, że jeśli pojawią się nowe tłumaczenia i profesjonalne recenzje, a pisarz po 
raz kolejny odwiedzi Chorwację, jego pozycja jedynie się umocni. 

 
T H E  R E C E P T I O N  O F  A N D R Z E J  S T A S I U K ' S  W O R K  I N  C R O A T I A  

The article represents and analyzes key concepts of the reception of Andrzej Stasiuk's work in Croatia 
in three receptional frames: in scholarly education, literary criticism and in the media; and tries to 
answer how and why Andrzej Stasiuk in only ten years has earned the position of the most representa-
tive and the most distinguished contemporary Polish writer in Croatia. 

Keywords: Andrzej Stasiuk, literature, reception, Croatia 
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OT T O  FO R S T  D E  BA T T A G L I A 
R E C E P C J A  L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J   

O K R E S U  M IĘD Z Y W O J E N N E G O   
N A  G R U N C I E  N I E M I E C K O JĘZ Y C Z N Y M  

 

OTTO FORST DE BATTAGLIA, PUBLICYSTA I BADACZ, NAZYWANY CZĘSTO „POL- 
skim Erazmem”1, całe życie poświęcił propagowaniu literatury polskiej. Ten niefor-
malny ambasador kultury pozostawał w ciągłym kontakcie korespondencyjnym 
z wydawcami oraz ludźmi pióra, którzy uwrażliwiali go na problemy literatury polskiej, 
polecali jego uwadze własne próby literackie oraz zabiegali o recenzje, jak i o pomoc 
przy mediowaniu z wydawcami i tłumaczami, nie tylko niemieckojęzycznymi. 

Nieustannie prowadzone badania komparatystyczne, umożliwiające mapowanie 
popularności literatury polskiej w kręgu literatur europejskich, są świadectwem 
aktualności tego pola badawczego, jednak osoba Battaglii jest częściowo zapo-
mniana w polonistycznych kręgach naukowych, a przeciętnemu odbiorcy literatury 
zupełnie nieznana. Dlatego też chciałabym zwrócić uwagę na rozumienie literatu-
ry polskiej jako światowej, który to pogląd Battaglia lansował przede wszystkim 
na łamach prasy niemieckojęzycznej oraz francuskiej, jak również jej niestandar-
dowe oraz niekanoniczne odczytanie, wynikające z upodobań tego wiedeńczyka 
polskiego pochodzenia, który sam siebie określał mianem „niepoprawnego fidei-
sty, obskuranta oraz reakcjonisty”2. 

Powyżej przytoczony fragment skąpej autobiograficznej notatki krystalizuje 
światopogląd eseisty. Analizując działalność polskiego ambasadora kultury 
w Austrii – w odniesieniu do powyższej autoprezentacji – należy rozważyć, czy 
   

1 F.T. Csokor, Ein polnischer Erasmus. Otto Forst de Battaglia zum Gedanken, in: O. Forst de 
Battaglia, Abgesang auf eine grosse Zeit, Wien – München: Herold, 1967, s. 5. 

2 Oryg.: „ein unverbesslicher Fideist, Obskurant, Reaktionär”. O. Forst de Battaglia, Ich über mich, in: 
R. Taborski, W. Leitsch, J. Forst-Battaglia, Otto Forst-Battaglia. Zum dreissigjährigen Todestag, Wien: 
Zentrum für Verbreitung der Wissenschaft der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 1996, s. 31.  
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transfer kulturowy, jaki odbył się za jego pośrednictwem, miał jedynie pozytywne 
aspekty. W tym celu przywołam przykłady z korespondencji Battaglii z polskimi oraz 
niemieckimi twórcami, jego portrety polskich ludzi pióra oraz fragmenty esejów3. 

O T T O  F O R S T  D E  B AT TA G L I A  –  B I O G R A F I A
4 

Otto Forst de Battaglia był człowiekiem, którego cechowała erudycja, szerokie za-
interesowania, otwartość umysłu oraz niezwykła przedsiębiorczość i pracowitość. 
Urodził się w 1889 roku w Wiedniu. Jego ojciec, kupiec żydowskiego pochodzenia, 
Jakob Forst, przeniósł się pod koniec lat 50. XIX wieku z Przemyśla do naddunajskiej 
stolicy, a matka Węgierka, Rosamarie Charmatz, wywodziła się z rodziny żydow-
skich finansistów, którzy swoją działalność związali z dworem książąt Esterházy. Otto 
kształcił się u benedyktynów w Wiedniu – Schottengymnasium uchodziło za jedną 
z najlepszych instytucji dydaktycznych, której mury opuściło wielu znanych twórców, 
naukowców i polityków. Ta szkoła złagodziła konserwatywny katolicyzm, który Otto 
wyniósł z domu rodzinnego. Uczęszczając do Schottengymnasium, Otto Forst odkrył 
zamiłowanie do historii i nauczył się języka polskiego, którym później posługiwał się 
swobodnie, chociaż nie tak biegle jak niemieckim czy francuskim. 

W okresie szkolnym oraz w czasie studiów prawniczych rozwijał pasję do ba-
dań nad historią, historią prawa i genealogią rodów. Jego zainteresowania, a tym 
samym kierunki badań, ulegały zmianom. W licznych publikacjach i wykładach 
poruszał tematy związane z literaturą, historią literatury, krytyką literacką, polity-
ką i gospodarką. Badania poświęcone kulturze polskiej5 przybrały ostatecznie 
kształt „programu polskiego”, a przewodnim motywem działalności Battaglii 
stało się propagowanie Polski i próba włączenia tematyki polskiej do europej-
skiego dyskursu kulturowego. Program ten, promujący historię, kulturę i literatu-
rę polską, realizowany był przede wszystkim poprzez publikacje na łamach roz-
maitych gazet i periodyków, których odbiorcy byli głównie niemiecko- i francu-
skojęzyczni. Działania propagatorskie nie były nakierowane jedynie na 
budowanie obrazu Polski i Polaków – Forst de Battaglia, publikując w polskich 
wydawnictwach, pogłębiał wiedzę ówczesnych czytelników o literaturze europej-
skiej. Program polski stał się wizytówką Battaglii, który aż do śmierci w 1965 
roku podejmował działania na rzecz promowania kultury polskiej.    

3 Prace Battaglii nie zostały do tej pory przetłumaczone na język polski. Sięgając do niemieckich 
oryginałów i przytaczając cytaty z portretów pisarzy oraz esejów, wykorzystywać będę tłumaczenia własne. 

4 W celu szerszego zapoznania się z życiem i działalnością Battaglii sięgnąć należy do monografii: 
K. Huszcza, Polska i Polacy w pracach Ottona Forst de Battaglii, Kraków: Universitas, 2002. 

5 Zainteresowania Polską zrzucić można by na karb ciekawości pochodzenia ojca, który zmarł, gdy 
Otto miał 13 lat. Dzieciństwo w pełnej, szczęśliwej rodzinie było dla Ottona idyllą, a późniejsze 
zainteresowanie polskością mogło wynikać – między innymi – z tęsknoty za utraconą stabilnością. 
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K O R E S P O N D E N C J A  P O L S K A
6 

Korespondencja Battaglii z Polakami – wydawcami, publicystami oraz pisa-
rzami – została jak dotąd jedynie częściowo opracowana. To przede wszystkim 
dzięki niej możliwe było stworzenie strefy kontaktu7 – Battaglia odwiedzał Pol-
skę rzadko, głównie w celach naukowych kwerend, mimo iż był wielokrotnie 
zapraszany przez środowiska, które doceniały jego wkład w propagowanie litera-
tury polskiej8. Pisywali do niego znani i najlepsi spośród ludzi pióra: Zofia Nał-
kowska, Maria Dąbrowska, Zofia Kossak-Szczucka, Kazimiera Iłłakowiczówna, 
Maria Kuncewiczowa, Emil Zegadłowicz, Ferdynand Ossendowski, Juliusz Ka-
den-Bandrowski, Jan Parandowski, Tadeusz Boy-Żeleński i wielu innych. 

Wymiana myśli i uprzejmości zawarta na kartach korespondencji daje obraz za-
żyłości Battaglii z niektórymi spośród jego korespondentów. Obok słów uznania 
dla działalności na rzecz popularyzacji polskiego piśmiennictwa9, jakie znaleźć 
można w listach Kadena-Bandrowskiego, czytelnik natknie się w korespondencji 
z Kuncewiczową na podziękowania za mediowanie w sprawie publikacji Przy-
mierza z dzieckiem w tłumaczeniu na czeski i francuski10 czy też na prośby 
o pomoc w doprowadzeniu do wydania Legnickiego pola w przekładzie na fran-
cuski i angielski11, o czym świadczą listy Zofii Kossak-Szczuckiej. Battaglia 
   

6 Wszystkie cytaty w tym podrozdziale pochodzą ze zbioru Drogi i kochany Panie! Listy pisarzy 
polskich do Ottona Forst de Battaglii, oprac. M. Zybura, Wrocław: GAJT, 2010; do tego zbioru 
odwołuję się w swoim artykule. 

7 Posiłkując się terminem strefy kontaktu, czerpię z dorobku Mary Louise Pratt. W pracy Imperialne 
spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja autorka utożsamia poniekąd strefę kontaktu 
z terminem „granicy kolonialnej”, zauważając jednocześnie, że „przesuwa [ona] środek ciężkości i nasz 
punkt widzenia. Przywołuje ona przestrzeń i czas, w których uprzednio rozdzielone geografią i historią 
podmioty teraz koegzystują, a ich trajektorie przecinają się” (M.L. Pratt, Imperialne spojrzenie. 
Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, przeł. E.E. Nowakowska, Kraków: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 27). Przykładem strefy kontaktu są niewątpliwie obszary 
wpływów polskich i niemieckich. Dysonans kulturowy między nimi był i nadal jest znaczny, mimo 
bliskości geograficznej. Losy obydwu obszarów i ich mieszkańców przecinały się pod wpływem zmian 
na arenie politycznej, co zmuszało do wzmożonego kontaktu. Dla strony polskiej kontakt ten implikował 
aktywny udział w przejmowaniu wzorców, dla strony niemieckiej był procesem znacznie bardziej 
pasywnym. Mimo asymetryczności tych sił mówić można o próbach wprowadzenia harmonii we 
wzajemne relacje – Otto Forst de Battaglia był zdecydowanym jej orędownikiem. 

8 Por. list Adolfa Nowaczyńskiego z 24.04.1927, w: Drogi i kochany Panie!…, s. 40. 
9 Niniejszy aspekt uwzględniła również Anna Barcichowska, recenzując publikację Zybury. 

Podkreśla ona, że „poza aspektem splendoru i kurtuazji, szczególnie uwydatnionej elegancji formy 
liczy się w tych listach także świadomość, że literatura tłumaczona na język obcy zyskuje na 
przestrzeni, że wkracza na drogę szerszego poznania, długotrwałego przenikania się kultur”. 
A. Barcichowska, Listy pisarzy, „Fraza” 2011, nr 3–4 (73–74), s. 291–292.  

10 Por. list Marii Kuncewiczowej z 10.04.1928, w: Drogi i kochany Panie!…, s. 60. 
11 Por. list Zofii Kossak-Szczuckiej z 04.11.1931, w: Drogi i kochany Panie!…, s. 65 i nast. 



76     Literatura polska w świecie. Tom V 

upomina się nierzadko o dosyłanie mu kolejnych publikacji swoich koresponden-
tów. W ten sposób zyskuje materiał potrzebny do dalszej pracy. Zdarzało mu się 
również dopytywać samych zainteresowanych o dane12, które publikował dla 
niemieckich odbiorców w formie not biograficznych. 

Listy kierowane do Battaglii świadczą przede wszystkim o jego oddaniu idei 
propagowania literatury polskiej. Można w nich jednak dostrzec cień „zazdrosne-
go” dopominania się o uznanie własnej pracy: Battaglia sugeruje Kossak-
-Szczuckiej, iż mile widziane byłoby „przyznanie nagrody za przekłady z pol-
skiego”13. Adresatka zapewnia, że to właśnie Battaglia powinien taką nagrodę 
otrzymać i obiecuje „odpowiednio wyzyskać” informacje odnośnie do tego, kto 
miałby takie nagrody przyznawać14. Również w listach Kadena-Bandrowskiego 
można trafić na nalegania Battaglii, aby nie zapominano o jego działalności. 
Kaden-Bandrowski zapewnia wiedeńczyka, iż stosowne notatki zamieszcza 
w swojej gazecie, a wycinków nie przesyła jedynie z powodu natłoku pracy. Ta-
kie wzmianki utwierdzają w przekonaniu, że Battaglia bardzo dbał o to, by jego 
zabiegi nie uchodziły uwagi polskiego odbiorcy i były docenione. Bezpośrednie 
dopominanie się krytyka o docenienie podjętych wysiłków zwraca uwagę na fakt, 
że polscy twórcy nie zawsze odwdzięczali się należycie osobie, dzięki której 
mogli liczyć na szerszy odbiór poza granicami kraju. 

K O R E S P O N D E N C J A  N I E M I E C K A
15 

Polską korespondencję Battaglii uzupełnić należy o jego wymianę listową 
z niemieckojęzycznymi przedstawicielami świata literatury. Battaglia, wykorzy-
stując krąg znajomości, do którego należał Tomasz Mann czy Hugo von 
Hofmannsthal, zabiegał o przychylność w wydawnictwach dla samego siebie, jak 
również o pomoc w druku publikacji polskich twórców. Listy Manna do wiedeń-
czyka zawierają liczne uwagi, świadczące o tym, iż Battaglia nieustępliwie prze-
prowadzał program polski. Kiedy jego własne koneksje nie wystarczały, aby 
sfinalizować jakieś zamierzenie, nakłaniał znane mu – a wpływowe – osoby, do 
zaangażowania się w jego projekty. Za potwierdzenie stosowania tej metody 
służyć może list Manna z 24 kwietnia 1927 roku. Zawiera on pochwałę autora 
   

12 Por. list Emila Zegadłowicza z 31.12.1927, w: Drogi i kochany Panie!…, s. 51 i nast., lub Zofii 
Kossak-Szczuckiej z 04.11.1931, w: Drogi i kochany Panie!…, s. 65 i nast. 

13 List Zofii Kossak Szczuckiej z 12.12.1931, w: Drogi i kochany Panie!…, s. 67 i nast. 
14 Tamże. 
15 Wszystkie cytaty w tej części artykułu pochodzą ze zbioru Tomasz Mann. Listy do Ottona Forst-

-Battaglii, oprac. R. Taborski, przeł. S. Helsztyński, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973; do 
tego zbioru odwołują się także wszystkie nawiązania. W opisach bibliograficznych w pierwszej kolejności 
podawać będę stronę oryginału, następnie – po średniku – stronę z tłumaczeniem. 
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Buddenbroków dotyczącą kręgu znajomości wiedeńczyka w Niemczech: „Widzę, 
że Pańskie literackie kontakty w Niemczech są różnorodne i w przeważającej 
mierze znakomite”16. 

List ten dostarcza równocześnie cennych informacji o postępowaniu krytyka: 
literackie portrety polskich twórców oraz szczegółowe analizy ich dorobku były 
przedstawiane osobom, których zdanie liczyło się w kręgach wydawniczych 
i artystycznych. W posiadaniu Manna znalazła się analiza twórczości Zegadłowi-
cza, do której nawiązuje on w przytoczonym liście: „Pańskie interesujące studium 
o Emilu Zegadłowiczu przesyłam dziś do »Neue Rundschau« z ogólną uwagą, że 
należy doprawdy bardziej zająć się u nas polską literaturą, i z drugą szczegółową, 
że tego poetę obok prozaika Kadena-Bandrowskiego uważa Pan obecnie za naj-
wybitniejszego”. Przyczyn pozytywnego nastawienia Tomasza Manna do literatu-
ry polskiej upatrywać należy między innymi w jego pobycie w Warszawie 
w marcu 1927 roku. Wtedy miało miejsce szeroko omawiane w prasie spotkanie 
z członkami Pen Clubu. List z 31 marca 1927 roku uznać można za podsumowa-
nie czterodniowego pobytu w Polsce: 

Od czasu bowiem mej wizyty w Warszawie nurtuje mnie natarczywa myśl, żeby w Niem-
czech poświęcano więcej uwagi literaturze polskiej i żeby ją w większej mierze udostępniano 
publiczności niemieckiej. Pańskie dzieło o współczesnej literaturze polskiej podziała tu jako 
skuteczny bodziec. (…) Bardzo interesująca jest dla mnie w Pańskim liście wzmianka o po-
wieści Kadena-Bandrowskiego, pisarza, którego osobiście poznałem w Warszawie i wiele 
słyszałem o jego wybitnej pozycji. Wydaje mi się, że Generał Barcz jest jedną z tych książek, 
które należy przełożyć na język niemiecki; w tej sprawie zwrócę się do mego wydawcy S. Fi-
schera, zalecając jej przekład i druk, byłbym też gotów, gdy zajdzie potrzeba, napisać stro-
niczkę przedmowy do niej17. 

Ten obszerny cytat dobrze ilustruje skalę zainteresowania, jakim cieszył się 
Mann w Polsce. Wykorzystując taki stan rzeczy, Battaglia zwraca się do swojego 
korespondenta z kilkoma prośbami i sugestiami, które trafiają na podatny grunt. 
Mann obliguje się do mediowania w sprawie rozpowszechniania wiedzy o litera-
   

16 Oryg.: „Ich sehe, dass Ihre literarischen Beziehungen in Deutschland sehr vielfach und 
grösstenteils vorzüglich sind”. Tamże, s. 15; 35. 

17 Oryg.: „Ich bin namentlich seit meinem Besuche in Warschau durchdrungen von einer 
Notwendigkeit, dass man sich in Deutschland mit polnischer Literatur mehr als bisher beschäftigt und 
das mehr davon dem deutschen Publikum zugänglich gemacht wird. Ihr Werk über die polnische 
Literatur der Gegenwart wird da gewiss sehr anregend wirken können. (…) Sehr interessant in Ihrem 
Brief ist mir der Hinweis auf den Roman von Kaden-Bandrowski, einem Schriftsteller, dessen 
persönliche Bekanntschaft ich in Warschau machte und von dessen hervorragender Stellung ich 
manches erfuhr. Es scheint mir, dass der »General Barcz« eines der Bücher sein wird, die man 
verdeutschen sollte, und ich werde mich in dieser Sache an meinen Verleger S. Fischer wenden und 
die Uebersetzung und Publikation befürworten, wäre auch bereit, gegebenenfalles eine Seite Vorwort 
dafür zu liefern”. Tamże, s. 13; 33. 
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turze polskiej, przyznając jednocześnie: „wyrażam szczególny żal (…), że nie 
rozumiem ani słowa po polsku”18. 

Dzięki staraniom Battaglii czytelnicy niemieckojęzyczni, którzy podobnie jak 
Mann nie znali polskiego, mogli zyskać wiedzę o polskiej historii i literaturze, 
a na tej podstawie wyszukiwać tłumaczeń polskich dzieł, które ukazały się na 
niemieckim rynku wydawniczym. Mann w liście z 11 listopada 1927 roku infor-
muje wiedeńczyka, że w przeprowadzanej przez tygodnik „Tagebuch” ankiecie 
o godnych uwagi pozycjach wydawniczych roku 1927 wymienił monografię 
historyczną poświęconą Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu (Stanisław Au-
gust Poniatowski und der Ausgang des alten Polenstaates)19. W tym samym doku-
mencie znajduje się również podziękowanie: „Powinienem podziękować Panu za 
parę rzeczy, najpierw mianowicie za przesłanie Pańskiego studium o współczesnej 
literaturze polskiej, które mnie bardzo zainteresowało, po drugie i przede wszyst-
kim za Pańskiego Poniatowskiego, a po trzecie za miłą perspektywę na przyszłość, 
którą Pan rozpoczyna zapowiedzią swojego studium o mojej twórczości”20. 

Rekomendacja Manna na liście książek godnych przeczytania jest niezawodną 
reklamą, jaką zyskał sam Battaglia oraz jego Poniatowski. Dzięki takim zabiegom 
krytyk stawał się bardziej rozpoznawalny, jego eseje częściej czytywane, a litera-
tura polska bardziej znana. Powyższy fragment listu wskazuje również na próbę 
rewanżu, jaką podejmie Battaglia – nosił się on z zamiarem analizy dorobku 
Manna. Można jedynie domniemywać, że zapowiedź ta odnosi się do opubliko-
wanego w „Der Gral” eseju z 1928 roku. Dla polskiego odbiorcy o autorze 
Śmierci w Wenecji wiedeńczyk pisywał już jednak wcześniej – charakterystyka 
twórczości Manna ukazała się w krakowskim „Czasie” (nr 62, 63, 65 z 1927 
roku) tuż po spotkaniu pisarza z warszawskim Pen Clubem. 
   

18 Oryg.: „[ich] bedauere (…) besonders lebhaft, (…) dass ich kein Wort Polnisch verstehe”. 
Tamże, s. 14; 34. 

19 Pozycja ta, w przeciwieństwie do biografii króla Jana III Sobieskiego, którą Battaglia wydał w 1946 
roku, nie doczekała się po dzień dzisiejszy polskiego tłumaczenia. W Austrii i Niemczech przyjęto ją 
entuzjastycznie – w prasie nie szczędzono komentarzy i recenzji. Na gruncie polskim cieszyła się nie 
mniejszym zainteresowaniem, chociaż cztery czołowe recenzje naukowe nie omieszkały wytknąć Battaglii 
słabych punktów jego dzieła. Podkreślano brak danych źródłowych, bazowanie na zbiorach wybranych 
archiwów czy powierzchowność w przedstawianiu niektórych zdarzeń. Jednogłośnie przyjęto jednak to 
dzieło jako pomnik biograficzny, który przyśpieszy rehabilitację Stanisława Augusta, co miało zasadnicze 
znaczenie z punktu widzenia popularyzowania wiedzy o historii Polski poza jej granicami. Por. Z. Zielińska, 
Co przetrwało z książki Ottona Forsta de Battaglii. Stanisław August Poniatowski und der Ausgang des 
alten Polenstaates, Berlin 1927, w: K. Huszcza, A. Juzwenko, M. Zybura, Człowiek Środeuropy. Otto Forst 
de Battaglia (1889–1965), Wrocław: Quaestio, 2011, s. 103–117. 

20 Oryg.: „Ich habe Ihnen für Mehreres zu danken, nämlich erstens für die Uebersendung Ihrer 
Studie über die polnische Literatur der Gegenwart, die mich sehr gefesselt hat, zweitens und vor allem 
für Ihren Poniatowski, und drittens für die erfreuliche Aussicht, die Sie mit der Ankündigung Ihrer 
Studie über meine Arbeiten eröffnen.”. W: Tomasz Mann. Listy…, s. 19; 39. 
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Wzajemne zależności, jakie łączyły Battaglię z niemieckimi twórcami, umac-
niały transfer kulturowy, w jaki wpisywała się misja ambasadorska krytyka. 
Dwukierunkowość działań literaturoznawcy – promowanie tego, co polskie 
w Europie i informowanie o tym, co europejskie w Polsce – znalazła uznanie 
również w oczach Manna: „Twierdzę, że każdy musi być Panu wdzięczny za 
Pańską pośredniczącą i informującą działalność dotyczącą obu narodów”21. 

P O R T R E T Y  P I S A R Z Y  

Battaglia napisał wiele esejów o literaturze polskiej. Zebranych informacji bio-
graficznych o swoich korespondentach używał również do przygotowania literac-
kich portretów: „Panując nad całością dziejów literatury polskiej, najwięcej zain-
teresowania, czasu i pracy poświęcił literaturze współczesnej, pielęgnując 
zwłaszcza gatunek eseistycznego portretu literackiego, który uprawiał z niezrów-
nanym mistrzostwem i któremu zawdzięcza sławę wybornego stylisty”22. 

Wśród portretowanych byli: Bolesław Prus, Zygmunt Krasiński, Emil Zega-
dłowicz, Zofia Kossak-Szczucka, Stefan Żeromski, Adam Mickiewicz, Józef 
Weyssenhoff, Juliusz Słowacki, Stanisław Przybyszewski czy Ferdynand Ossen-
dowski. Kolejność, w jakiej wyliczono portrety, nie jest przypadkowa – wynika 
ona z obszerności omówienia dorobku tych pisarzy. 

Rodzimego użytkownika języka polskiego może dziwić taka hierarchia – Mic-
kiewiczowi poświęcono mniej miejsca niż np. Zegadłowiczowi, Kossak-Szczuckiej 
czy Żeromskiemu, a Słowackiego wyprzedził choćby Józef Weyssenhoff. Strate-
gia ta wynika ze wspomnianej już potrzeby propagowania literatury najbardziej 
aktualnej. Ale czy jedynie? W publikacji z 1930 roku Battaglia dokonuje przeglą-
du literatury polskiej znanej na rynku niemieckim23. Wymienia nazwiska inne niż 
te, których mogliby się spodziewać polscy odbiorcy: pewna grupa niemieckich 
bibliofili wyliczyłaby w pierwszej kolejności Sienkiewicza oraz Ossendowskiego. 
Elita intelektualna byłaby w stanie dodać Krasińskiego ze względu na Nie-Boską 
komedię, do tego jeszcze Chłopów Reymonta i / lub jakąś sztukę teatralną Zapol-
skiej. Być może padłyby jeszcze zasłyszane nazwiska Mickiewicza, Wyspiań-
skiego czy Żeromskiego.    

21 Oryg.: „Ich finde, dass jedermann Ihnen für Ihre vermittelnde und aufklärende Tätigkeit 
zwischen den beiden Völkern dankbar sein muss”. Tamże, s. 20; 40. 

22 M. Zybura, Dedecius międzywojnia. Otto Forst de Battaglia i literatura polska, w: K. Huszcza, 
A. Juzwenko, M. Zybura, Człowiek Środeuropy. Otto Forst de Battaglia (1889–1965), Wrocław: 
Quaestio, 2011, s. 60. 

23 Por. O. Forst de Battaglia, Deutschland und die polnische Literatur. Ein Rückblick und Ausblick, 
in: Ein Erasmus unserer Zeit. Otton Forst de Battaglia. Schriften zur polnischer Literatur, Hrsg. 
M. Zybura, Darmstadt: Deutsches Polen-Institut, 1992, s. 19–27. 
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W obliczu powyższych argumentów pozostaje założyć, że objętość przywoła-
nych portretów jest z jednej strony dziełem przemyślanego programu, który Bat-
taglia przeprowadzał z pełną świadomością celów i środków, z drugiej zaś odpo-
wiada upodobaniom literackim samego krytyka. Korzenie programu Battaglii 
sięgają „ideałów francuskiego oświecenia, a zwłaszcza koncepcji cité universelle 
czy też europejskiej republique des lettres24. Dla Battaglii „literatura polska nie 
była daleką, egzotyczną krewną piśmiennictwa Zachodu, ale pełnoprawnym 
członkiem tej rodziny”25, dlatego też promował te dzieła, które swoją uniwersal-
nością wpisywały się w nurt europejski nie gorzej niż niemieckie czy francuskie. 
W trudnych historycznie czasach, kiedy nastroje antypolskie sięgały zenitu, całą 
mocą próbował dowieść, że 

Polska nie jest przypadkowym, przejściowym towarem politycznym, lecz historycznie 
i geograficznie ugruntowanym państwem europejskiego Wschodu (…), którego stara i bogata 
kultura – gdyby tylko była lepiej w Niemczech znana – mogłaby wystarczyć za rękojmię jego 
trwałości, a zasługuje na to, aby ją znać i cenić tak jak kultury krajów Zachodu26. 

O S S E N D O W S K I  O C Z A M I  B AT TA G L I I  

W przytoczonym powyżej zestawieniu portretów dzisiejszego odbiorcę dziwić 
może obecność nazwiska Ossendowskiego. Pisarz ten, którego biografia jest 
równie barwna, nietuzinkowa i miejscami „niepewna” jak biografia Battaglii, 
zyskał sobie sympatię wiedeńczyka. Mimo iż Ossendowski cieszył się większą 
popularnością poza granicami kraju niż w ojczyźnie, w chwili obecnej znany jest 
jedynie dość wąskiej grupie rodzimych odbiorów. Portret Ossendowskiego, po-
dobnie jak inne, napisany jest niezwykle lotnie – pełno w nim intertekstualnych, 
ironicznych komentarzy czy skłaniających do refleksji pytań lub zabaw słowem. 
Częstym zabiegiem, po który sięgał Battaglia, jest bezprecedensowe porównywa-
nie polskich twórców do francuskich czy niemieckich pisarzy po to, aby dowieść 
ich równości czy nawet wyższości27. Ossendowski został przyrównany do 
Malraux, który miał zdaniem Battaglii stworzyć „drugie po Ossendowskim dzieło, 
w którym odzwierciedla się bunt Azji Wschodniej”28. Francuz w swojej ojczyźnie 
nie był pytany o dane osobowe czy szczegóły dotyczące powstania powieści 
   

24 M. Zybura, Dedecius międzywojnia…, s. 57. 
25 Tamże, s. 58. 
26 O. Forst de Battaglia, Polen und Deutschland. Tatsachen, Gedanken und Möglichkeiten, 

„Europäische Gespräche” 1927, H. 10, s. 527 i nast. Cyt. za: M. Zybura, Dedecius międzywojnia…, s. 59. 
27 Battaglia stawiał Pana Tadeusza wyżej niż dzieła Puszkina czy Hermana i Doroteę Goethego, 

Słowackiego zrównał z Blakiem czy Novalisem, a Sienkiewicza z Tołstojem czy Dumasem. 
28 Oryg.: „der [Malraux – P.B.] nach Ossendowski heuer die zweite (…) Schöpfung schenkte, in der 

sich die Empörung Ostasiens wiederspiegelt”. Ein Erasmus unserer Zeit…, s. 207. 
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i dzięki temu uchronił się od skandalu. Ossendowski nie miał tyle szczęścia 
w Niemczech: Battaglia wskazuje na fakt, że publiczność wzięła go początkowo za 
Rosjanina, który rzeczywiście przeżył przygody opisane w książce Zwierzęta, ludzie, 
bogowie. Skandal wybuchł, kiedy wyszło na jaw, że „postać półmityczna i całkowicie 
mistyczna” jest twórcą polskiego pochodzenia, który stworzył „postaci półmityczne 
i całkowicie mistyczne, które zasiedlały jego dzieło”29 jedynie dzięki czerpanej 
z epoki romantyzmu sile wyobraźni. Ossendowskiego zdjęto z szyb wystawowych, 
zablokowano publikowanie na kilka lat. Battaglia podkreśla jednak niepowtarzalność 
jego dzieł oraz ich obrazowość, zwracając uwagę na pojawiające się trudności 
w zaklasyfikowaniu ich do konkretnego gatunku: „dzieło wizjonerskie; ni to po-
wieść, ni sprawozdanie naukowe, a już na pewno nie pamflet literacki”30. 

Eseistyczny portret Ossendowskiego powstał cztery lata po wydaniu tłumacze-
nia książki Zwierzęta, ludzie, bogowie, która sprzedała się w Niemczech w ok. 50 
tysiącach egzemplarzy, ponieważ – jak pisze Battaglia – „poetycką była forma, 
w jaką [Ossendowski] ubrał opis, poznanie Orientu”31, co zyskało uznanie 
w społeczeństwie podatnym „na nagły atak mysticitis”32. Do skandalu nie doszłoby 
prawdopodobnie, gdyby oczekiwania odbiorców nie nakreśliły Ossendowskiego 
jako bolszewika kalającego własne gniazdo33. Battaglia nie szczędzi krytyki niemiec-
kim czytelnikom: „strasznie niski poziom niemieckiej krytyki, rozszerzenie warstwy 
czytelników i wskutek tego spłycenie smaku, żałosna zależność, w której trzyma 
się sztukę i artystów”34. Można domniemywać, że te właśnie czynniki doprowa-
dziły do nieporozumienia, które Ossendowskiego kosztowało popularność. 

W wydanych w 1928 roku Niewolnikach słońca badacz dopatruje się we-
wnętrznego rozdarcia Ossendowskiego, który jest we wplataniu w narrację czarują-
cych bajek biegły jak jedynie nieliczni Europejczycy, a przy tym niewyczerpany 
„jak prosty duch ludowy”35. Ossendowski nosi, w opinii wiedeńczyka, podwójne 
   

29 Oryg.: „Eine halbmythische und ganzmystische Figur, […die] halbmythischen und ganzmysti-
schen Figuren, die sein Werk bevölkern.”. Tamże, s. 206. 

30 Oryg.: „ein visionäres Kunstwerk; (…) nicht ein Roman, nicht Forschungsbericht, eher noch 
lyrisches Pamphlet”. Tamże, s. 207. 

31 Oryg.: „Die Form, in die er seine Schilderung, seine Erkenntnis des Orients kleidete, ist 
dichterisch”. Tamże. 

32 Oryg.: „für den akuten Anfall von Mystizitis”. Tamże, s. 206. 
33 Opisane w eseju nieporozumienie i wynikające z niego konsekwencje wydają się bezpośrednim 

powodem powstania eseju. Battaglia rozpoczyna swój portret od naszkicowania tła wydarzeń 
społeczno-kulturowych, aby uzmysłowić odbiorcy, jakie składowe doprowadziły do zniknięcia dzieł 
Ossendowskiego z witryn sklepowych mimo dowodzonej w drugiej części tekstu ich wysokiej 
wartości literackiej. Bezprecedensowość zabiegu Battaglii wyróżnia niniejszy esej spośród 
pozostałych i dlatego stała się ona powodem wyboru tego tekstu na potrzeby niniejszej analizy. 

34 O. Forst de Battaglia, Współczesna proza niemiecka, przeł. E. Gałuszkowa, Kraków: Biblioteka 
Gazety Literackiej, 1933, s. 28. 

35 Oryg.: „wie die primitive Volksseele”. Ein Erasmus unserer Zeit…, s. 208. 
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piętno: dziecka genialnego, którego mądrość ustępuje wiedzy specjalistów, oraz 
dziecka obłąkanego poezją, które obcuje z tajemnicami niedostępnymi dla in-
nych. Być może właśnie dlatego książki Ossendowskiego cieszyły się taką popu-
larnością w społeczeństwie spragnionym mistycyzmu – Battaglia sugeruje, że 
obrazowość opisów w Niewolnikach słońca pozwalała odczuć „powiew żaru 
Afryki, demonizm tej ziemi, odmęty afrykańskiej duszy”, czyli dokładnie to, 
czego nie byli w stanie przekazać „uczeni podczas długich lat studiów”36. Te 
egzotyczne opisy nie są jednak wolne od słabostek: publicysta z żalem komentuje 
sygnały, świadczące o naginaniu się Ossendowskiego do upodobań masowego 
odbiorcy oraz dające się wyczuć echa przebrzmiałego sentymentalizmu. Te ten-
dencje Battaglia uważa za niebezpieczne dla pisarza. 

Rozważania o twórczości Ossendowskiego kończą się wzmianką o książce Ży-
cie i przygody małpki37. Polski oryginał tej historii o szympansicy Kaśce zrobił 
niebywałe wrażenie na Battaglii – w portrecie Ossendowskiego został on okre-
ślony jako poésie pure, czysta poezja, „harmonijnie doskonały klejnot opowieści 
zwierzęcych i satyry społecznej”38. Krytyk przyznaje, że nie wstydzi się porów-
nać niektórych jego fragmentów do Chateaubrianda, dodając, że Ossendowski 
niewiele mu ustępuje. Takie porównanie nie jest przypadkowe – Battaglia celowo 
przywołał tego twórcę, ponieważ Chateaubriand cieszył się dużą popularnością 
zarówno rodzimego, jak i angielskiego czytelnika39. Niemieckojęzycznemu od-
biorcy nie był on zatem obcy, co stanowiło najlepszą możliwą rekomendację. 

T R A N S F E R  K U LT U R O W Y  

Przyglądając się fenomenowi Battaglii, można by zadać pytanie, czy transfer 
kulturowy, który był możliwy dzięki jego aktywności, miał jedynie pozytywne    

36 Oryg.: „[dass der Dilettant Ossendowski mehr im Flug erhaschte,] als Gelehrte in Jahren erstudieren: 
den Gluthauch Afrikas, den Dämonismus seines Erdreiches, die Untiefen der afrikanischen Seele”. Tamże. 

37 Forst de Battaglia podjął się tłumaczenia Życia i przygód małpki, co uznać należy za pewnego 
rodzaju wyróżnienie, ponieważ stronił od pracy tłumacza. Można podejrzewać, że jego decyzja wynikała 
z sympatii dla twórcy, ale również z faktu, iż w tłumaczeniu Niewolników słońca doszukał się rażących 
błędów, które miały wpływ na recepcję tej publikacji. Battaglia krytykuje pomyłki w przytaczanych 
liczbach, celowe pominięcia całych pasaży tekstu i tłumaczenie wybiórcze (z wydania, na które składało 
się trzynaście nowel w polskim oryginale, niemieckie tłumaczenie zawierało jedynie dziewięć). 

38 Oryg.: „ein in sich harmonisch vollendetes Kleinod der »Tiergeschichte« und der sozialen 
Satire”. Ein Erasmus unserer Zeit…, s. 209. 

39 Liczne nawiązania do dzieł literatury francuskiej wynikają z faktu, że Battaglia, władając płynnie 
językiem Chateaubrianda, był również badaczem literatury tego kraju. W 1925 r. wydał książkę Die 
französische Literatur der Gegenwart 1870–1924, dzięki której zyskał rozgłos jako krytyk literacki. 
Jego publikacja o współczesnej literaturze francuskiej cieszyła się dużym zainteresowaniem 
w powojennych Niemczech. Por. K. Huszcza, Polska i Polacy…, s. 110. 
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aspekty i czy był czymś niezwykłym, spoglądając na mapę kulturową Europy 
okresu międzywojnia. Początek wieku XX był fazą intensywnych procesów wy-
miany. Do rozpoczęcia II wojny światowej na terenie Austrii i Niemiec działali 
jeszcze inni polonofile i tłumacze40, których można określić mianem „mobilizato-
rów” transferu kulturowego41. Należał do nich m.in. Franz Theodor Csokor, na-
zywający Battaglię polskim Erazmem wyjątkowo przygotowanym do pełnienia 
przyjętej na siebie misji ambasadorowania literaturze polskiej42. 

Transfer kulturowy, w który włączona była Polska, budując strefę kontaktu 
z wiedeńskim kręgiem literackim, oraz szerzej rozumianym odbiorcą niemiecko-
języcznym, mógł mieć negatywny wymiar. Nie wolno zapominać o tym, że Bat-
taglia reprezentował zdeklarowane prawicowe poglądy o nachyleniu liberal-
nym43, co wpływało na dobór lansowanych przez niego nazwisk. Kładziony przez 
publicystę nacisk na takiego czy innego twórcę miał odzwierciedlenie w tworzo-
nym przez niego atlasie literatury polskiej. 

W opinii Kunickiego działania Battaglii nie sprowadzały się jednak do ignoro-
wania czy negowania innych wytworów polskiej literatury – te publikacje oraz ci 
twórcy, którzy reprezentowali skrajnie odmienne stanowiska nie byli przez niego 
pomijani. Battaglia przywoływał ich w szerszych kontekstach: 

Deklarując zatem wyraziście swoją postawę (konserwatyzm, melancholia z powodu rozpadu 
tradycyjnych więzi, wiara w kulturotwórczą moc formy) i dokonując podziałów ze względu na kry-
teria światopoglądowe (gdyż „minęło oddzielenie poezji od życia”) nigdy nie posuwa się do po-
działów wykluczających, to znaczy do ustanawiania kanonów negatywnych i pozytywnych44. 

Zdanie Kunickiego podziela Krzysztof Huszcza. Autor monografii o wiedeń-
czyku podkreśla, że Battaglia nie odrzucał żadnych utworów literackich, tworząc 
   

40 Roman Taborski podkreśla, że Battaglia był „czołową postacią polskiego Wiednia w ciągu 
całego dwudziestolecia międzywojennego i pierwszych lat po ostatniej wojnie”. R. Taborski, Polacy 
w Wiedniu, Kraków: Universitas, 2001, s. 221. 

41 Por. S. Greenblatt, Cultural Mobility. A Manifesto, Cambridge: Cambridge University Press, 
2010, s. 251. 

42 Por. F.T. Csokor, Ein polnischer Erasmus…, s. 5. 
43 Idea katolicyzmu, która zdominowała światopogląd Battaglii, nie może być interpretowana 

z perspektywy wąskiego dogmatycznego znaczenia tego pojęcia. Katolicyzm wiedeńczyka rozumieć 
należy raczej jako ogólniejsze pojęcie religijności, która zakłada otwarty na świat punkt widzenia, 
umożliwiający subiektywizm oceny i liberalizm wyboru. Alois Woldan przytacza przykłady na szerokie 
traktowanie tego pojęcia, przywołując stanowisko Battaglii względem Kasprowicza, Przybyszewskiego 
czy Przerwy-Tetmajera, którzy wpisani zostali w poczet pisarzy katolickich ze względu na zmianę 
nastawienia do religii. Parandowski natomiast nie traci w ocenie wiedeńczyka po publikacji Nieba 
w płomieniach. Por. A. Woldan, Otto Forst de Battaglia i polski Wiedeń, w: K. Huszcza, A. Juzwenko, 
M. Zybura, Człowiek Środeuropy…, s. 50–52. 

44 W. Kunicki, Rewolucja konserwatywna? Obrazy literatury niemieckiej Ottona Forsta de 
Battaglii, w: K. Huszcza, A. Juzwenko, M. Zybura, Człowiek Środeuropy…, s. 101.  
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kompleksowy obraz literatury polskiej45. Alois Woldan zwraca natomiast uwagę 
na fakt subiektywizmu wyboru, jakim kierował się eseista, niewiele miejsca po-
święcając Skamandrytom, a koncentrując się na pisarzach katolickich46. 

Na podstawie pojedynczych wzmianek wytrawny czytelnik mógł zatem dowie-
dzieć się o istnieniu pisarzy polskich o innym światopoglądzie, skazany był jed-
nak na samodzielne poszukiwanie bardziej szczegółowych informacji, jeśli tylko 
nie dał się zmanipulować ironiczną nagonką III Rzeszy na „nawróconego na 
katolicyzm galicyjskiego Żyda Forsta, zaadoptowanego jako de Battaglia, obywa-
tela polskiego, mającego liczne podziemne kontakty z Warszawą i Paryżem”47. 

FA C I T  

Podsumowując: Battaglia odegrał znamienną rolę jako krytyk, eseista, dzienni-
karz oraz tłumacz literatur słowiańskich, przede wszystkim zaś polskiej. Jego 
misja ambasadora literatury polskiej w Niemczech opierała się w znacznej mierze 
na doskonałej znajomości polskojęzycznych dzieł, wynikała również z korespon-
dencji, jaką prowadził z ludźmi pióra. Battaglia wykorzystywał socjologizm 
i biografizm do propagowania wartościowych w jego mniemaniu twórców, 
w zgodzie ze swoimi przekonaniami. W gronie austriackich polonofili odznaczał 
się tym, że w trudnym okresie międzywojennym bez reszty poświęcił się propa-
gowaniu literatury polskiej poza granicami kraju i na niebywałą skalę realizował 
swoje starannie przemyślane i szczegółowo zaplanowane założenia. Transfer 
kulturowy, jaki odbył się z jego udziałem, miał jednak obok blasków również 
cienie: Battaglia szerzej promował to, co konserwatywne i religijne, stroniąc 
raczej od dzieł reprezentujących inny światopogląd, a tym samym tworzył znie-
kształcony obraz literatury polskiej. 

 
O T T O  F O R S T  D E  B A T T A G L I A  –  T H E  R E C E P T I O N  O F   

P O L I S H  I N T E R B E L L U M  L I T E R A T U R E  I N  G E R M A N - S P E A K I N G  C O U N T R I E S  

The paper is an attempt to characterize the mapping of Polish literature in the essayist works of the 
German-speaking Polish interwar literature critic – Otto Forst de Battaglia. The specific of this recep-
tion draws primarily from the fact of dealing with the record of the reading of Polish literature beyond 
its national distribution in the times of interwar hardship. Secondly, Polish literature is observed from 
a distance, through the eyes of a foreigner, who evaluates it from a liberal-rightist perspective. Thirdly, 
   

45 Por. K. Huszcza, Polska i Polacy…, s. 110. 
46 Por. A. Woldan, Otto Forst de Battaglia…, s. 52. 
47 WB, [Recenzja], „Neue Deutsche Literatur”, 07.07.1933. Cyt. za: K. Huszcza, A. Juzwenko, 

M. Zybura, Człowiek Środeuropy…, s. 419. 
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the evaluations and commentaries were published in the form of an essay. The following paper shall 
include the correspondence between Battaglia and the Polish writers, in which they recommended 
their works and requested numerous favours. Battaglia played a significant role as a critic, essayist 
and journalist. He has also translated Polish literature. His mission as an ambassador was based on the 
excellent knowledge of this literature, and correspondence which took place between the critic and the 
Polish authors. The author of the paper shall highlight the methods used by Battaglia, the way in 
which he made use of sociologism and biographism, and the relation between the literary phenomena 
and his own ideology. 

Keywords: Otto Forst de Battaglia, Mapping Literature, Atlas of Literature, Cultural Transfer, Essay 

Mgr Petra Buchta – doktorantka w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego; jej dotych-
czasowe zainteresowania badawcze związane były z problematyką pamięci w utworach W.G. Sebalda. 
Obecnie zajmuje się eseistyką, twórczością Eriki Mann oraz aspektami interkulturowymi literatury. 
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P e k i ń s k i  U n i w e r s y t e t  J ę z y k ó w  O b c y c h  
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LI T E R A T U R A  P O L S K A   
W  T W Ó R C Z OŚC I  C H IŃS K I E G O  P I S A R Z A   

LU  XU N A  

 

CHINY I POLSKA TO ODLEGŁE KRAJE, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ JĘZYKIEM,  
kulturą, tradycją. Pomimo to kontakty kulturalne między tymi dwoma krajami 
mają długą historię, której początki są wcześniejsze nawet niż współpraca han-
dlowa. Literatura jako ważny element kultury odegrała w tej wymianie istotną 
rolę. Dowodem na poparcie tej tezy jest ogromny dorobek przekładowy literatury 
polskiej na język chiński. W tym referacie skupiono się na działalności promo-
cyjnej i tłumaczeniowej pioniera badań nad literaturą polską w Chinach – Lu 
Xuna oraz na relacjach między literaturą polską a jego twórczością. 

T R O C HĘ  O  W Y B I T N Y M  C H IŃ S K I M  L I T E R A C I E  L U  X U N I E  

Lu Xun, właściwie Zhou Shuren, urodził się 25 września 1881 roku w powiecie 
Shaoxing prowincji Zhejiang leżącej na wschodzie Chin. Ówczesne Chiny znaj-
dowały się u schyłku ostatniej dynastii feudalnej – Tsing, społeczeństwo chińskie 
miało charakter półkolonialny i półfeudalny. Od dzieciństwa Lu Xun wychowy-
wał się w tradycjach feudalnych, jego matka pochodziła ze wsi, dzięki czemu 
młody Lu Xun miał kontakt z chłopami, co umożliwiało mu zapoznanie się 
z niezwykle trudnym życiem najniższej klasy społecznej. 

W latach 1898–1901 kilkunastoletni Lu Xun uczył się w nowoczesnej szkole 
w Nankinie. Interesował się literaturami obcymi. Głęboki wpływ wywarł na nie-
go darwinizm. W roku 1902 Lu Xun wyjechał do Japonii na studia medyczne. 
Śmierć ojca była głównym powodem wyboru przez niego medycyny, gdyż wątpił 
w skuteczność tradycyjnych chińskich metod leczenia. Postanowił nieść pomoc 
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medyczną swoim rodakom. Jednak rok później zrezygnował ze studiów medycz-
nych i od tego czasu zajmował się literaturą oraz kulturą, rozumiejąc, że Chińczycy 
potrzebują nie tylko poprawy opieki medycznej, lecz także oświaty. Uważał, że aby 
ocalić Chiny, trzeba przede wszystkim opobudzić świadomość narodową. 

W czasie studiów w Japonii ukształtowała się wizja świata oraz poglądy na ży-
cie Lu Xuna. Interesował się szczególnie literaturą europejską, w tym poezją 
Byrona, Puszkina oraz Mickiewicza. Po siedmioletnich studiach wrócił do Chin. 
W 1909 r. podjął pracę nauczyciela, a od 1912 r. wykładał historię literatury 
w Pekinie. 

W 1911 roku wybuchła w Chinach Rewolucja Xinhai, czyli walka antyimperia-
listyczna, która przyniosła obalenie dynastii Tsing i proklamację republiki, spo-
wodowała jednocześnie rozpad dawnego konfucjańskiego porządku społecznego. 
Do Chin zaczęły napływać nowe prądy intelektualne z Zachodu. Młodzi intelek-
tualiści, kształceni w większości na Zachodzie, zjednoczeni w tzw. Ruchu Nowej 
Kultury głosili rewolucyjne postulaty, domagając się reform w obszarach takich, 
jak kultura, literatura, nauka, oraz zburzenia archaicznego modelu społeczeństwa. 
Do czołowych twórców tego ruchu należał Lu Xun, który apelował przede 
wszystkim o upowszechnienie języka mówionego (uproszczonego). W Minister-
stwie Oświaty był przedstawicielem resortu w Komisji Zjednoczonego Języka 
Ojczystego i brał udział w tworzeniu zasad transkrypcji fonetycznej języka chiń-
skiego. Jego pierwsze, zarazem najgłośniejsze opowiadanie, Dziennik obłąkane-
go1, ukazało się w kwietniu 1918 roku. Jest to opowiadanie grozy, w którym 
główny bohater jest przekonany, że jego własna rodzina tuczy go w celu kon-
sumpcji. Kanibalizm został przez pisarza wykorzystany jako metafora nieludz-
kich stosunków społecznych panujących w ówczesnych Chinach. Utwór ten zo-
stał uznany za programowy dla Ruchu Nowej Kultury i stał się fundamentem 
nowoczesnej powieści. Lu Xun skupiał swoją uwagę na najniższej warstwie spo-
łecznej, poświęcając swą twórczość opisaniu jej życia codziennego. Ta twórcza 
idea przyświecała przede wszystkim jego powieścom. Lu Xun był również wy-
bitnym eseistą i publicystą. Napisał ponad siedemset artykułów, w których wal-
czył z opozycją. Dzięki błyskotliwemu stylowi oraz przekonaniu o potrzebie 
reformowania kraju jest uważany za ojca współczesnej literatury chińskiej. 

L U  X U N  I  L I T E R AT U R A  P O L S K A  

Lu Xun jako najwybitniejszy chiński pisarz XX wieku, awangardzista współ-
czesnej literatury chińskiej był pionierem upowszechniania literatury polskiej 
   

1 Tytuł chiński: Kuangren Riji (狂人日记). 
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w Chinach. W jednym z jego najważniejszych arcydzieł O sile poezji demonicz-
nej2 po raz pierwszy przedstawił chińskim czytelnikom polskich bohaterów ro-
mantyzmu: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. 
Jego rewolucyjny entuzjazm kazał mu stawiać Mickiewicza w jednym rzędzie 
z ówczesnymi wielkimi poetami romantycznymi, takimi jak Byron, Shelley, Petöfi 
i Puszkin. To najwcześniejsze i zarazem najbardziej wszechstronne przedstawie-
nie polskiej literatury romantycznej w chińskiej historii literatury XX wieku. 

Zainteresowanie Lu Xuna literaturą polską sięga czasów jego pobytu w Japonii, 
gdzie bardzo popularna była twórczość Henryka Sienkiewicza. Po Restauracji 
Meiji wiele utworów literatury zachodniej, w tym polskiej, zostało wprowadzo-
nych do obiegu czytelniczego w Japonii. Sienkiewicz zyskał na popularności 
dzięki otrzymaniu Nagrody Nobla w 1905 roku. Wtedy Lu Xun ze swoim bratem 
Zhou Zuorenem studiował w Japonii, gdzie razem zapoznali się z twórczością 
duńskiego krytyka literackiego Georga Brandesa. Jego książka Polen wywarła 
głęboki wpływ na literacką działalność braci Zhou. W książce Polen Brandes 
ocenił twórczość Adama Mickiewicza wyżej niż Goethego, Szekspira czy Home-
ra. Pierwsze próby tłumaczeń literatury polskiej na chiński zamieszczone zostały 
w dwutomowym Zbiorze opowiadań zagranicznych3 współautorstwa Lu Xuna 
i jego brata Zhou Zuorena. W tym zbiorze pomieszczono przekłady (pióra Zhou 
Zuorena) nowel: Janko Muzykant, Jamioł, Sachem i Latarnik Henryka Sienkiewi-
cza; Lu Xun tłumaczył zgodnie z chińskim klasycznym stylem poetyckim frag-
ment Pana Tadeusza zacytowany w Latarniku. Wszystkie utwory zostały przeło-
żone przez braci Zhou pośrednio, z języka angielskiego lub japońskiego, na 
uproszczony chiński. 

W korespondencji do japońskiego przyjaciela Lu Xun wspominał, że Zbiór opowiadań 
z zagranicy został wydany w roku 1907 lub 1908, wtedy, gdy przebywał z bratem Zhou Zuo-
renem w Tokio. W ówczesnych Chinach popularny był styl adaptacji literackich Lin Shu, 
czyli z języka obcego na chiński język klasyczny. Przełożone teskty były rzeczywiście wspa-
niałe, ale miały dużo błędów. Niezadowolenie z tego typu tłumaczenia było ich [braci Zhou] 
pierwszą motywacją do zmiany4. 

Sam Lu Xun napisał w przedmowie do antologii, że „zmiany treści tłumaczenia 
powodują, że przekład może być niewierny. W związku z tym wolałem dosłownie 
tłumaczyć każde zdanie, zdając sobie sprawę, że niektóre fragmenty nie są łatwe 
do zrozumienia dla chińskich czytelników”5. Bracia Zhou dosłownie tłumaczyli 

   
2 Tytuł chiński: Moluo Shilishuo (摩罗诗力说). 
3 Tytuł chiński: Yuwai Xiaoshuoji (域外小说集), wyd. Tokio, 1909. 
4 Cao Ke, Zhao Jiuyang, O Zbiorze opowiadań zagranicznych według teorii przepisania, „Młodzi 

Literaci”, 2009 nr 13. 
5 Tamże, s. 3. 
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nazwiska bohaterów i nazwy miejsc, poza tym opracowywali biografię autorów, 
dodawali w nawiasach objaśnienia aluzji. Taka metoda tłumaczeniowa bardzo się 
różniła od poprzednich, dlatego przedmowa do Zbioru opowiadań z zagranicy 
została uznana za artystyczną deklarację nowego pokolenia tłumaczy. Niestety, 
wtedy mało czytelników wiedziało o wydaniu tej książki, sprzedało się tylko ok. 
40 egzemplarzy. Mimo tego trzeba stwierdzić, że próba braci Zhou była bezpre-
cedensowa, a jej orientacja literacka oraz zainteresowanie i kryterium wyboru 
poszczególnych utworów stworzyły podstawowy mechanizm tłumaczenia litera-
tury polskiej na chiński. Ówczesny chiński literat Qian Xuantong tak ocenił braci 
Zhou i ich Zbiór opowiadań z zagranicy: „Bracia Zhou przetłumaczyli Zbiór 
opowiadań z zagranicy, mając na celu przedstawienie szlachetnego humanizmu 
Rosji, Polski i in. oraz walki z podłością i egoizmem naszych Chińczyków”6. 

Kiedy bracia Zhou wrócili do Chin latem 1909 r., kontynuowali upowszechnia-
nie i tłumaczenie literatury polskiej. Zhou Zuoren przetłumaczył z języka japoń-
skiego Szkice węglem H. Sienkiewicza, a jego brat Lu Xun zredagował przekład. 
Chińska wersja opowiadania pojawiła się na rynku wydawniczym, opublikowana 
przez wydawnictwo Beixin Shuju, w roku 1914. Zhou Zuoren tak ocenił wartość 
artystyczną opowiadania Szkice węglem: 

Różnego rodzaju opowiadania H. Sienkiewicza zawierają wspaniałą narrację i wzruszające 
romanse. Niektóre z nich opisują cierpienia ludzi z lekkim humorem. Wyróżniają się od in-
nych, czytelnicy uśmiechają się ze łzami w oczach. Szkice węglem to właśnie taki utwór7. 

W roku 1917 Zhou Zuoren zaczął wykładać na Uniwersytecie Pekińskim. Przy 
pomocy Lu Xuna kontynuował tłumaczenie literatury obcej, w tym polskiej. 
W 1921 roku przetłumaczył Moją cioteczkę Marii Konopnickiej i umieścił ten 
przekład w czasopiśmie „Miesięcznik Powieści” (Xiaoshuo Yuebao小说月报) (nr 
12, tom 1–9). Kolejne utwory: Przez stepy, Dwie łąki Henryka Sienkiewicza, 
Cienie Bolesława Prusa, Zmierzch Stefana Żeromskiego, Czego nie rozumieją 
jaskółki i motyl oraz Oracz Wiktora Gomulickiego zostały także przetłumaczone 
przez Zhou Zuorena w latach 1910–1930. Co ciekawe, drugi brat Lu Xuna – 
Zhou Jianren też przyłączył się do działalności translatorskiej i przetłumaczył 
pośrednio z angielskiego opowiadanie Strul z Lubartowa Adama Szymańskiego. 
Przekład został zredagowany przez Zhou Zuorena na podstawie wersji esperanto 
i przez Lu Xuna na podstawie wersji niemieckiej, a recenzję tego przekładu 
wspólnie napisali Lu Xun i Zhou Zuoren8. W roku 1922 bracia Zhou razem wydali 
   

6 Li Jianhuai, Jia Zhonghua, Ukraść ogień z zagranicy: o Lu Xunie i literaturze polskiej, „Czasopi-
smo naukowe Normal Uniwersytetu Gannan”, 2007 nr 4.  

7 Zhou Zuoren, O Szkice węglem, w: Zbiór wstępów i postscriptów sali inteligancji (知堂序跋集), 
Changsha: Yuelu Shushe, 1987, s. 214. 

8 Ukazał się ten przekład w 1921 r. w „Miesięczniku Powieści” nr 12, tom 1–9. 
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Zbiór przekładów powieści nowoczesnych9, w którym umieszczono osiem opo-
wiadań Sienkiewicza, Prusa, Gomulickiego, Konopnickiej i Szymańskiego. Ta 
książka była podsumowaniem działalności translatorskiej i upowszechnienia 
literatury polskiej braci Zhou. Zhou Zuoren w przedmowie zaznaczył: 

Oczekiwaliśmy wtedy odrodzenia narodu polskiego i innych krajów Europy Wschodniej, 
a taka silna wola walki wywierała głęboki wpływ na nasze egzotyczne zainteresowanie. Dla-
tego większość naszych przekładów stanowiły utwory krajów niepopularnych10. 

Lu Xun po raz pierwszy w historii literatury chińskiej nazwał kraje wschodnio-
europejskie, takie jak Polska czy Węgry narodami małymi i słabymi. Zaintereso-
wanie literaturą tych krajów głęboko tkwiło we wspólnej chęci buntu, rewolucji, 
patriotyzmu, zemsty. W dwutomowym Zbiorze opowiadań z zagranicy są 3 prze-
kłady tekstów polskich (spośród 15 utworów). Ten fakt potwierdza przychylność, 
którą bracia Zhou darzyli literaturę narodu Mickiewicza. W korespondencji do 
przyjaciela w 1935 r. Lu Xun napisał: „Wydaje mi się, że Ogniem i mieczem oraz 
Chłopów warto przetłumaczyć na chiński”11. 

Dlaczego Lu Xun poświęcał tyle uwagi literaturze polskiej wtedy, kiedy inni 
literaci skłaniali się ku literaturze Europy Zachodniej, tzw. głównego nurtu? 

Terry Eagleton w swojej pracy naukowej Literary Theory: An Introduction napisał, że „Każ-
dy autor czuje potencjalnych odbiorców, kiedy pisze tekst literacki”, czyli każde dzieło literac-
kie znajduje właściwego czytelnika, który ma podobne potrzeby estetyczne, „jak autor”. Z punk-
tu widzenia estetyki recepcji można stwierdzić, że jako podmiot odbiorczy czytelnik na podsta-
wie osobistych i społecznych doświadczeń posiada de facto schemat struktury, tzn. horyzont 
oczekiwań, który decyduje o jego wyborze i umiłowaniu pewnego rodzaju literatury12. 

Horyzont oczekiwań Lu Xuna opiera się nie tylko na osobistych zainteresowa-
niach literackich, lecz również na doświadczeniach historycznych, dlatego akurat 
pod tym względem przypomina potencjalnego odbiorcę literatury polskiej 
w Polsce. Analogicznie do tragicznego losu okupowanej Polski, Pierwsza Wojna 
Opiumowa13 rozpoczęła rozbicie i okupację ówczesnych Chin. W obliczu domi-
nacji silnych wrogów z Zachodu, Lu Xun przewodził postępowej inteligencji 
   

9 Tytuł chiński: Xiandai Xiaoshuo Yicong (现代小说译丛), Zhou Zuoren, Shanghaj: Shanghai 
Shangwu Yinshuguan, 1922. 

10 Zhou Zuoren, Przedmowa do Zbioru przekładów powieści nowoczesnych, w: Zbiór wstępów 
i postscriptów sali inteligancji, Changsha: Yuelu Shushe, 1987, s. 225. 

11 Lu Xun, Korespondencje. Do Hu Feng, w: Lu Xun, Zbiór twórczości, t. 12, Pekin: Renmin We-
nxue Chubanshe, 1981, s. 129. 

12 Li Jianhuai, O recepcji literatury polskiej Lu Xuna, „Dongfang Congkan”, 2008, nr 4, s. 156. 
13 Pierwsza Wojna Opiumowa, znana także jako I Wojna Chińsko-Brytyjska (1839–1842), została 

stoczona między Wielką Brytanią i chińską dynastią Qing. Klęska strony chińskiej doprowadziła do 
podpisania Traktatu Nankińskiego, na którego mocy Chiny musiały otworzyć pięć dużych portów dla 
statków europejskich (tzw. Porty Traktatowe) i odstąpić Koronie Brytyjskiej Hongkong. 
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chińskiej w jej poszukiwaniach drogi ocalenia podległego narodu. Jak wiadomo, 
w literaturze krajów wschodnioeuropejskich nie brakuje motywów buntu, który 
jest skutecznym narzędziem walki o niepodległości państwa. Od końca XVIII 
wieku pojawiało się wiele ruchów literackich przeciw Rosji carskiej i apelujących 
o wyzwolenie narodów w Europie Środkowo-Wschodniej. Prawie wszystkie pol-
skie dzieła literackie są przesiąknięte patriotyzmem, co szczególnie uwidacznia się 
w utworach Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza i Prusa. Łatwo poznać, że 
wiele cech literatury polskiej odpowiada głównym postulatom „Ruchu Nowej 
Kultury”14 oraz jego estetycznym założeniom zaproponowanym przez Lu Xuna. 

Lu Xun współpracował nie tylko ze swoimi braćmi, lecz także zachęcał innych 
chińskich literatów do tłumaczenia oraz rozpowszechniania wiedzy o literaturze 
polskiej. Dowodem tego jest fakt, że Lu Xun wspierał Mao Duna (właściwie 
Shen Yanbing, 1896–1981) w redakcji „Miesięcznika Powieści”, który był naj-
ważniejszym forum rozpowszechniania literatury polskiej w czasach „Ruchu 
Nowej Kultury”. W 1921 r. został zredagowany „Specjalny numer zagrożonych 
narodów”, w którym opublikowano przekłady utworów pisarzy bułgarskich, 
węgierskich, czeskich i polskich. Od pierwszego do dziewiątego numeru tomu 
dwunastego „Miesięcznika Powieści”, wydanego w 1921 roku, wydrukowano 
przekłady 10 utworów polskich pisarzy: Sąd W. Reymonta, Czego nie rozumieją 
jaskółki i motyle i Oracz W. Gomulickiego, Cienie B. Prusa, Przez stepy H. Sien-
kiewicza, Srul z Lubartowa A. Szymańskiego, Moja cioteczka i A jak poszedł król 
na wojnę M. Konopnickiej, Bez granic A. Asnyka, Zarys współczesnej literatury 
polskiej J. Cholewińskiego. Według niepełnych danych statystycznych, w latach 
1921–1931 zostało przełożonych i opublikowanych w „Miesięczniku Powieści” 
sto piętnaście utworów literackich z Europy Wschodniej, w tym około jedną 
trzecią stanowiły przekłady z literatury polskiej. 

Postępowe czasopismo społeczno-polityczno-literackie „Nowa Młodzież” (Xin 
Qingnian) było organem „Ruchu Nowej Kultury”. Jednym z najważniejszych 
celów tego czasopisma było tłumaczenie i upowszechnienie literatury obcej. 
W tym czasopiśmie w 1920 r. zamieszczone zostały przekłady dzieł Żeromskie-
go: Zmierzch, Wierna rzeka, Pokusa, autorstwa Zhou Zuorena. W tym samym 
roku Lu Xun opublikował kolejny przekład autorstwa swojego brata – Szkice 
węglem Sienkiewicza. W 1921 roku Zhou Zuoren w tym samym czasopiśmie 
opublikował Bądź błogosławiony Sienkiewicza. Dodatkowo, Lu Xun prezentował 
   

14 W roku 1919 wybuchł w Chinach antyimperialistyczny, studencki bunt (ruch) polityczny, zwany 
Ruchem 4 maja, który doprowadził do ogólnonarodowego „przebudzenia” i do rewolucji w myśli, 
sztuce i literaturze. W Ruchu 4 maja główną rolę odegrało środowisko inteligenckie oraz akademic-
kie, znane jako Ruch Nowej Kultury. Na czele Ruchu Nowej Kultury stał właśnie m.in. Lu Xun, który 
postulował upowszechnienie języka mówionego w literaturze, obalenie konfucjańskiego porządku 
społecznego i modernizację Chin na wzór zachodni. 
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literaturę polską w przeróżnych czasopismach redagowanych przez siebie, np. Na 
pokładzie S. Żeromskiego w tłumaczeniu Du Chengena, a w 1929 roku w czasopi-
śmie „Pędzący Nurt” (Tie Liu) pojawił się pierwszy przekład ulubionego utworu 
Lu Xuna – Ody do młodości Mickiewicza. Tłumaczenie zostało dokonane z języ-
ka francuskiego przez Shi Xina. 

Podsumowując przekładową działalność Lu Xuna, łatwo dojść do wniosku, że 
bardzo wysoko oceniał on literaturę polską i odniósł wielki sukces w jej promo-
waniu. Jego troska o tragiczny los Chińczyków i Polaków była główną przyczyną 
zainteresowania literaturami „małych i słabych narodów”. 

T W Ó R C Z O Ś Ć  L U  X U N A  A  L I T E R AT U R A  P O L S K A  

Literackie kontakty zazwyczaj są niejednowymiarowe. Dzięki staraniom braci 
Zhou chińscy czytelnicy mieli okazję zapoznać się z literaturą polską, utwory 
polskich pisarzy odegrały istotną rolę w twórczości Lu Xuna. 

Jednym z najważniejszych motywów w twórczości wybitnego literata jest ze-
msta. Nie dotyczy ona tylko konfliktów międzyludzkich, ale przede wszystkim 
oznacza gniew narodu przeciw okupantom i najeźdźcom. Formy takiej zemsty to 
bunt, rewolucja i walka patriotyczna. Można powiedzieć, że A. Mickiewicz, 
J. Słowacki i Z. Krasiński to przedstawiciele „literatury zemsty”. Zwłaszcza Mic-
kiewicz był uznawany przez Lu Xuna za pisarza rewolucyjnego, apelującego 
i walczącego o wyzwolenie narodu i niepodległość państwa. Ulubione utwory Lu 
Xuna to Dziady i Oda do młodości. Według Lu Xuna Mickiewicz jest „patrio-
tycznym poetą epoki okupacyjnej, który apelował o zemstę i walczył o wyzwole-
nie”15. O Kordianie i Lambrze Lu Xun mówił następująco: „Bohater Lambra był 
Grekiem, który zdradził swoją wiarę; a w Kordianie Polak spiskował, żeby zabić 
rosyjskiego cara. Motyw zemsty istniał w obydwóch utworach”16. Takie wypo-
wiedzi uwidaczniają kluczową rolę motywów zemsty w estetycznym zamyśle Lu 
Xuna. Faktycznie wiele jego utworów zawiera taką ideę. Na przykład bohater 
powieści Miecz dowiedział się od matki, że jego ojciec był kowalem i został 
zamordowany przez króla po tym, jak wykonał swoje zadanie – wykuł miecz. 
Ojciec wcześniej już przeczuł podstęp króla, więc w tajemnicy wykuł jeszcze 
jeden miecz dla swojego syna. Kiedy syn urósł, poprzysiągł zemstę. Na drodze 
spotkał tajemniczego człowieka w czarnym ubraniu, który obiecał bohaterowi, że 
zabije za niego któla pod warunkiem, że odda miecz i swoją głowę. Chłopiec bez 
chwili wahania oddał miecz i głowę. Tajemniczy człowiek przyszedł do króla, 

   
15 Lu Xun, Zbiór twórczości, t. 7…, s. 185. 
16 Lu Xun, Zbiór twórczości, t. 1…, s. 95–96. 
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pokazał mu śpiewającą głowę chłopca we wrzącej wodzie. Dziwne zjawisko 
zaciekawiło króla, który schylił się ku gorącej wodzie. Tajemniczy człowiek ściął 
głowę króla, która spadła do wody i zaczęła gryźć głowę chłopca. Widząc, że 
głowa chłopca prawie przegrywa, tajemniczy człowiek ściął także swoją głowę. 
W końcu głowa króla przegrała. 

Można by powiedzieć, że chłopiec zemścił się na królu z osobistego powodu, 
natomiast tajemniczy człowiek odzwierciedla zemstę zwykłych ludzi na dyktato-
rze. Tajemniczy człowiek odpowiada głównej postaci Dziadów. Według Lu Xuna 
tylko niewolnik akceptuje nędzę, a wolni ludzie muszą zbuntować się przeciw 
zniewagom. Za dawnych czasów dominowała moralność niewolnicza i brakowa-
ło pragnienia zemsty. Dlatego Lu Xun, aby obudzić pragnienie zemsty w swoich 
rodakach, propagował polską literaturę, której przyświecała wola walki i buntu. 

Drugim obok Mickiewicza ulubionym pisarzem Lu Xuna był Henryk Sienkie-
wicz, a jego opowiadania wywierały najgłębszy wpływ na twórczość Lu Xuna. 
Sam deklarował w jednym ze swoich esejów: „Najwięcej w swojej twórczości 
korzystałem z literatury zagranicznej, w tym polskiej”17. Analiza i porównanie 
poszczególnych utworów pozwala odkryć podobieństwa w kilku aspektach. 

Po pierwsze, wspólną cechą utworów Lu Xuna i Henryka Sienkiewicza jest 
ironia. To np. Brandes twierdził, że utwory Sienkiewicza są „pełne emocji i żrącej 
ironi”18. Zhuo Zuoren z kolei mówił o Sienkiewiczu, że „jego tekst jest bardzo 
osobliwy, w pełnym dowcipie przekazuje prawdę; po prostu jak uśmiech przez 
łzy”19. Sienkiewicz w opowiadaniu Szkice węglem ostro krytykował klasę posia-
dającą, jej egoizm, ignorancję, w ironiczny sposób pokazywał zacofanie chłopów. 
Lu Xun jest uznawany za twórcę nowoczesnej literatury satyrycznej w Chinach. 
Lu Xun, oceniając utwory Sienkiewicza, stwierdzał, że nie ma w nich obraźli-
wych określeń, ale wszędzie widzi protest autora. W realistycznym opowiadaniu 
Lu Xuna Przygoda Pana Q zbudowano postać, która ma mnóstwo wad, ale autor, 
ironizując, chwalił Pana Q. Brat Lu Xuna Zhou Zuoren oświadczył kiedyś, że 
„Lu Xun był zachwycony przekładem Szkiców węglem”20, a „technika ironiczna 
w Przygodzie Pana Q jest rzadko stosowana w literaturze chińskiej (…). O ile 
wiem, literacka technika Przygody Pana Q pochodzi z opowiadań zagranicznych, 
zwłaszcza Gogola i Sienkiewicza”21. Dodał jeszcze, że „Autor sam (czyli Lu 
Xun) zgadza się z moim poglądem. Tak jak w Szkicach węglem, gdzie nie ma ani 
   

17 Lu Xun, Korespondencje. Do Dong Yongshu, w: Lu Xun, Zbiór twórczości, t. 12…, s. 212. 
18 Li Jianhua, Sun Chen, Lu Xun i Sienkiewicz, „Chongqing Jiaoyu Xueyuan Xuebao” 2007, nr 2, s. 66. 
19 Zhou Zuoren, Postscriptum, „Xin Qingnian” 1918, nr 4, s. 377. 
20 Zhou Qiming, Młodość Lu Xuna. Lu Xun i krąg literacki dynastii Tsing. Pamiętniki Lu Xuna, 

Pekin: Beijing Chubanshe, 1999, s. 846. 
21 Zhou Qiming, Młodość Lu Xuna. Aneks: O Przygodzie Pana Q. Pamiętniki Lu Xuna, Pekin: 

Beijing Chubanshe, 1999, s. 876. 
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światła, ani powietrza, wszędzie tylko jest głupota i zło, a głupoty i zła jest tak 
dużo, że jest to aż śmieszne”22. 

Po drugie, konstrukcja tekstu Przygody Pana Q była naśladowaniem Szkiców 
węglem. Opowiadanie to zawiera jedenaście rozdziałów i zakończenie; oprócz 
rozdziałów siódmego, ósmego i dziewiątego każdy rozdział nosi ironiczny podty-
tuł. Lu Xun podzielił Przygodę Pana Q na dziewięć części, pierwszy rozdział jest 
wstępem, a następne rozdziały także mają podtytuły ironiczne. Poza tym wszyst-
kie podtytuły określają działanie głównego bohatera. 

Ponadto główne wątki obu opowiadań toczą się na wsi, gdzie chłopi byli ciemięże-
ni przez władców. Tutaj znowu widać, że Lu Xun wykorzystał ideę twórczości Sien-
kiewicza, czyli bunt najniższej klasy społecznej przeciw klasie posiadającej. 

Reasumując, Henryk Sienkiewicz i jego twórczość wywarły istotny wpływ na 
literacką działalność Lu Xuna. Lu Xun w liście do żony napisał, że tworząc swe 
opowiadania, najczęściej naśladował Sienkiewicza23. Warto zwrócić uwagę na to, 
że Lu Xun jako pierwszy w Chinach systematycznie badał literaturę polską 
i przybliżył Chińczykom najważniejszych polskich pisarzy i najsłynniejsze pol-
skie utwory. Osiągnięcia Lu Xuna są na gruncie chińskim wyjątkowe, gdyż jako 
pierwszy nie tylko podkreślił specyficzną wartość artystyczną literatury polskiej 
w historii światowej literatury, ale także wyjaśnił znaczenie takich wartości dla 
ówczesnych Chińczyków. 

 
L I T E R A T U R A  P O L S K A  W  T W Ó R C Z O Ś C I  C H I Ń S K I E G O  P I S A R Z A  –  L U  X U N  

This article introduces Lu Xun, the most famouse and important writer in modern China, first person 
who introduced polish literature in many of his works. As a leader of New Culture Movement in 
China Lu Xun was interested in Polish writers like A.Mickiewicz, H. Sienkiewicz ext. He took Poland 
as a weak and small nation, which experienced tragic fate, and in his time China was in the same 
situation. So Lu Xun cooperated with his brothers and encouraged the other writers to translate a lot of 
polish novolettes and poems. At the same time he wrote quite a few of essay about Polish literature. 
Lu Xun was so interested in polish literature that polish literature influnced on his literature works. On 
the one hand the thoughts of revenge in Lu Xun’s works are related to polish literature; on the other 
hand there are samilarities between works of Lu Xun and H. Sienkiewicz. 

Keywords: Lu Xun, Polish literature, promotion, reception, translation 
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22 Zhou Qiming, Młodość Lu Xuna. Aneks…, s. 886. 
23 Lu Xun, Korespondencje 2(A), w: Lu Xun, Zbiór twórczości, t. 11…, s. 15. 
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U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  
P o l s k a  

ŚW I A T O W OŚĆ  S C H U L Z A  

 

BRUNO SCHULZ – PISARZ WIELOKULTUROWY I WIELONARODOWY, PISARZ GENIALNEJ 
epoki, artysta na całym globie. Jego twórczość nie jest obszerna, jednak Sklepy 
cynamonowe i Sanatorium pod Klepsydrą zyskały popularność na całym świecie, 
stały się kultowymi tekstami literatury światowej. Proza wielkiego mistrza 
z Drohobycza istnieje ponad wszelkimi granicami: narodowymi, kulturowymi, 
geopolitycznymi. Twórczość Schulza jest wciąż żywa, nie zastygła i nie zasty-
gnie, wciąż oddziałuje na powstającą literaturę współczesną, intryguje oraz po-
ciąga pisarzy i czytelników z całego świata. 

Badania nad twórczą spuścizną artysty w ciągu ostatnich kilku lat bardzo się 
rozwinęły. Nowe pokolenie literaturoznawców interpretuje prozę Schulza na różne 
sposoby. Sytuacja ta dotyczy tak Polski, jak i świata. Jeszcze jakiś czas temu – 
zauważa Małgorzata Kitowska-Łysiak – Władysław Panas mógł powiedzieć, że 
schulzologia istnieje głównie w Polsce. Dzisiaj stwierdzenie to byłoby krzywdzące 
dla wielu ukraińskich, zachodnioeuropejskich, amerykańskich, a nawet azjatyckich 
naukowców, którzy podejmują nowe tropy, nieustannie z pasją czytają i populary-
zują dzieło pisarza z Drohobycza1. Świadczy to o tym, że twórczość wielkiego 
artysty już dawno wpisała się w kanon literatury światowej. Jego teksty są obecnie 
znane nawet w najbardziej odległych kulturowo miejscach świata. 

Analizując tę sytuację, można zauważyć, że kategoria światowości w przypad-
ku Schulza uzyskuje dziś różne oblicza. Zacząć należy może od najmniej znaczą-
cego, lecz dość wspomagającego czynnika, który w pewien sposób zadecydował 
o światowej karierze pisarza – wielonarodowości lub, jak to ujmują niektórzy 
badacze, beznarodowości Schulza. Niejednokrotnie pojawiały się pytania: Do 
kogo należy Schulz? Czy jest pisarzem żydowskim czy polskim? A może świa-
towym? W 1938 roku żydowska przyjaciółka Schulza, Rachela Auerbach,    

1 Zob. M. Kitowska-Łysiak, Białe plamy w schulzologii, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, 2010, s. 7. 



96     Literatura polska w świecie. Tom V 

w liście do niego pisała tak: „Jestem silnie przeświadczona o tym, że Pańskie 
rzeczy stać się mogą rewelacją na miarę światową, a skoro Pan nie pisze po ży-
dowsku i nie należy do środowiska, z którego Pan wyrósł, to niechże Pan przy-
najmniej należy do… świata”2. Auerbach nie zestawia kategorii: żydowskie / 
polskie, tylko żydowskie / światowe. Nie ma tu ani słowa o literaturze polskiej. 
Według niej albo Schulz jest pisarzem żydowskim, albo światowym. 

Problem związany z narodowością Schulza obrazuje również pamiątkowa ta-
blica wmurowana w ścianę domu przy dawnej ulicy Floriańskiej, gdzie mieszkał 
pisarz. Przed odkryciem tablicy nieżyjąca już dzisiaj Dora Kacnelson zwróciła się 
z prośbą do Jerzego Jarzębskiego, aby sformułował napis3. Profesor miał z tym 
wielkie trudności, a ich przyczyny były całkiem zrozumiałe, gdyż konsekwencje, 
które wyniknęły z tekstu zamieszczonego na tablicy, poruszyły całe środowisko 
polskie. Napis został sporządzony w trzech językach: ukraińskim, polskim i he-
brajskim. Po polsku brzmi następująco: 

W tym domu 
w latach 1910–1941 
mieszkał i tworzył 
wybitny żydowski 
malarz i pisarz 
mistrz słowa 
polskiego 
Bruno Schulz 1892–1942 

Ówczesny konsul polski ze Lwowa, Krzysztof Sawicki, zobaczywszy napis, 
wybuchnął gniewem i opuścił zgromadzenie. Jerzy Ficowski, zabierając głos, 
powtarzał, że Schulz był pisarzem polskim4. Tak, nie ulega wątpliwości, że 
Schulz to jeden z najważniejszych pisarzy polskich XX wieku, lecz pozostaje 
pytanie, jakim (czyim?) był malarzem? Czy był również malarzem polskim? 
Zdecydowanie nie, gdyż w jego twórczości artystycznej nie ma żadnego polskie-
go motywu, a żydowskie są. Co więcej, artysta chętnie malował i rysował Żydów. 
Polski pisarz, a żydowski malarz? – zastanawiał się Jarzębski. 

W 2006 roku, odsłaniając tablicę upamiętniającą miejsce śmierci Schulza, fun-
datorzy byli już dużo ostrożniejsi. Co więcej, napis sporządzony tylko w języku 
ukraińskim i polskim, brzmi: 

W tym miejscu 19 XI 1942 
zginął zastrzelony    

2 List od Racheli Auerbach z 25 lipca 1938 r., w: B. Schulz, Księga listów, Gdańsk: Słowo/obraz 
terytoria, 2008, s. 272. 

3 Relacja przytoczona za: J. Jarzębski, Prowincja Centrum. Przypisy do Schulza, Kraków: 
Wydawnictwo Literackie, 2005, s. 163. 

4 Tamże, s. 163. 
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przez gestapowca 
wielki artysta 
drohobyczanin 
Bruno Schulz 

Kładąc nacisk na miejsce, gdzie pisarz się urodził, spędził całe swoje życie 
i zginął, autorzy w pewien sposób uniknęli sprzeczności narodowych. Schulz to 
twórca wielonarodowy. Nie powinniśmy rozstrzygać, czy jest bardziej Polakiem, 
czy może Żydem, oraz klasyfikować go, biorąc pod uwagę to, w jakim języku 
pisał. Schulz to pisarz światowy i oceniać go trzeba nie przez pryzmat narodowo-
ści, lecz jako artystę, który jest ponad narodowymi i kulturowymi podziałami. 
Dzieło Schulza nie powinno wywoływać konfliktów, a wręcz odwrotnie: prowa-
dzić do porozumienia, które Jarzębski często nazywa „czwórporozumieniem”, 
gdyż oprócz związków z kulturą żydowską, polską i ukraińską, pisarz zakochany 
był również w literaturze niemieckiej. Igor Klech, tłumacz opowiadań Schulza na 
język rosyjski oraz badacz jego twórczości, określa zaś postać artysty jeszcze 
inaczej. Schulz dla niego to austro-węgiersko-polsko-żydowsko-galicyjski pisarz 
kosmopolityczny. Austro-węgierski – tłumaczy badacz – ze względu na proble-
matykę jego twórczości, polski – ze względu na język i kontekst literacki, żydow-
ski – zgodnie z duchem i losem, galicyjski – ze względu na miejsce zamieszkania 
i nierozerwalną więź z genius loci tej miejscowości, a kosmopolityczny – gdyż 
sny nie mają narodowości, rasy, obywatelstwa, języka5. Dość interesujące jest to 
ostatnie ujęcie Schulza jako pisarza kosmopolitycznego gdyż, tak samo jak i sny, 
postać wielkiego mistrza z Drohobycza jest beznarodowościowa i pomimo róż-
nych prób sprowadzenia pisarza tylko do jednego wymiaru usytuowania go wy-
łącznie w tradycji żydowskiej czy polskiej; dziś z pewnością można stwierdzić, 
że Schulz jest „obywatelem świata, człowiekiem w ogóle, gospodarującym wśród 
nadmiaru, przebierającym w dorobku wielu tradycji i kultur, które się nawzajem 
osłabiają i zdradzają, odbierając sobie definitywny, ostateczny charakter”6. 

Drugie, najważniejsze, oblicze światowości autora Sklepów cynamonowych to 
twórcza recepcja jego prozy na gruncie innych literatur. Twórczość Schulza dzię-
ki swojej uniwersalności z jednej strony i jednocześnie wyjątkowości z drugiej 
stanowi dziś źródło dialogu międzykulturowego i międzyludzkiego, jest znakiem 
wszystkiego, co ponadczasowe i ponadhistoryczne, wciąż i od nowa pociąga 
wielu tłumaczy, literatów, naukowców i artystów na całym świecie. Schulza czyta 
się dziś w perspektywie różnych narracji filozoficznych, jego teksty interpretuje 
   

5 Zob. I. Klech, Terytorium marzeń sennych – mała ojczyzna Brunona Schulza, w: Współczesna 
recepcja twórczości Brunona Schulza. Materiały naukowe III Międzynarodowego Festiwalu Brunona 
Schulza w Drohobyczu, red. W. Meniok, Drohobycz: Koło, 2009, s. 49. 

6 J. Jarzębski, Schulz: spojrzenie w przyszłość, „Dekada Literacka” 1992, nr 17 (53); http:// 
dekadaliteracka.pl/index.php?id=2543 [18.02.2014]. 
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się pod kątem różnych metodologii i szkół teoretycznoliterackich. Tajemnice 
i sensy, które są ukryte w jego dziełach, można analizować wiecznie, a obrazy 
magicznej wyobraźni, które wyłaniają się z każdego tekstu pisarza są zachętą do 
wędrówki po jego świecie. 

Wielkiemu artyście poświęcono już setki tekstów naukowych, prac licencjac-
kich, magisterskich i rozpraw doktorskich, a także konferencji oraz sesji nauko-
wych. Warto w tym miejscu również wspomnieć o Międzynarodowym Festiwalu 
Brunona Schulza w Drohobyczu, który począwszy od 2004 roku, odbywa się co 
dwa lata. Program każdej edycji Festiwalu obejmuje konferencje naukowe, spo-
tkania autorskie, wystawy, spektakle teatralne, koncerty, prezentacje multimedial-
ne, promocje książek oraz różnorodne projekty. Ostatni, V Międzynarodowy 
Festiwal „Arka wyobraźni Brunona Schulza”, który odbył się w dniach 6–12 
września 2012 roku, zgromadził gości z piętnastu krajów świata: historyków 
i teoretyków literatury, polonistów, slawistów, schulzologów, tłumaczy, interpre-
tatorów i popularyzatorów jego twórczości oraz miłośników jego sztuki. W arty-
kule, który ukazał się tuż po tegorocznym Festiwalu, Jerzy Jarzębski zastanawia 
się: Czyżby to była schulzomania? Jeśli tak, to skąd się wzięła i jak powstała? 
Czy narodziła się z przeczuć Debory Vogel? A może pierwszą jej ofiarą była 
Zofia Nałkowska albo Jerzy Ficowski, który przeczytał opowiadania Schulza 
i natychmiast posłał mu list?7 Nie ulega wątpliwości, że składają się na nią różne 
czynniki: przesycony oryginalnymi metaforami język Schulza; uniwersalność 
prozy pisarza, która porusza problemy współczesnego człowieka, oraz inne elementy, 
które można by wymieniać bez końca, gdyż twórca ten wciąż jest odkrywany na 
nowo. Dziś z pewnością można stwierdzić, że to Schulz, a nie Gombrowicz czy 
nawet Miłosz, jest najbardziej znanym pisarzem polskim XX wieku, a prace, 
jakie na temat jego twórczości powstają w różnych krajach świata, trudno już 
zliczyć. Schulz to artysta pierwszorzędnej rangi i znaczenia8. 

Twórczość pisarza z Drohobycza została przetłumaczona na ponad czterdzieści 
języków świata i wciąż pojawiają się jej nowe przekłady. Właśnie tłumacze – 
zaznacza Wiera Meniok – są „swoistym kluczem do prezentacji i rozumienia 
wielokulturowego, wielojęzycznego znaczenia i brzmienia wyobraźni Brunona 
Schulza”9. Tłumaczenie dzieł tego pisarza to niezwykła przygoda i wyzwanie. 
W każdym indywidualnym przekładzie tłumacz musi zmierzyć się z wyobraźnią 
wielkiego mistrza, musi zrozumieć wszystkie nawiązania i konteksty, nawiązać 
pewien dialog z pisarzem. Należy podkreślić, że w przypadku Schulza nie jest to 
takie proste. Lorenzo Pompeo, który tłumaczył teksty pisarza na język włoski, 
napisał nawet esej, w którym porównał proces tłumaczenia tej prozy do bólu    

7 J. Jarzębski, Schulzomania?, „Radar” 2012, nr 6, s. 3. 
8 Tamże, s. 6. 
9 W. Meniok, Od redaktora, w: Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza…, s. 14. 
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zęba10 – nim ten ząb się wyleczy, człowiek po prostu wariuje. Podobnie jest z Schul-
zem: dopóki nie skończy się pracy z jego tekstem, tłumacz nie może uwolnić się 
od tego zadania, wyzwolić się spod wpływu wyobraźni Schulza. Natomiast, po-
mimo tych trudności, uniwersalność prozy twórcy z Drohobycza sprawia, że 
tłumacze z całego świata chętnie przekładają jego teksty. Recepcja twórczości 
autora Sklepów cynamonowych obejmuje dziś nie tylko Polskę, Ukrainę czy Izra-
el, ale także Rosję, Serbię, Francję, Belgię, Danię, Włochy, Hiszpanię, Węgry, 
Czechy, Austrię i wiele innych krajów. W listopadzie 2012 roku ukazał się pierw-
szy bezpośredni przekład Schulza na język chiński. Świadczy to o tym, że zasięg 
oddziaływania twórczości pisarza rozrasta się i pociąga wciąż nowych, młodych 
literatów oraz literaturoznawców. Jak zauważa Michał Paweł Markowski: 

Schulz był nie tylko wielkim pisarzem, którego można zrozumieć na całym świecie, ale 
też pisarzem, który powinien być patronem wszystkich tłumaczy. Jego twórczość spaja wiel-
ka figura translacji jako przeniesienia czytelnika ze świata zanadto zrozumiałego do świata 
zrozumiałego nie całkiem i odwrotnie: ze świata, który jest zbyt nieczytelny, bo bliski nas 
samych, do świata bardziej oczywistego, bo oddzielonego przez innych. Ciągła wędrówka 
między tymi dwoma porządkami, między domem a światem, powszedniością a powszechno-
ścią, czyni z Schulza pisarza tłumaczącego nam wszystkim – Polakom, Żydom, Ukraińcom, 
Amerykanom – kim jesteśmy11. 

Warto również zaznaczyć, że ten wielki myśliciel, filozof i teoretyk, który 
stworzył swój własny projekt tekstu literackiego oraz własny styl interpretacji, 
był także utalentowanym grafikiem i rysownikiem. Czyż taka postać może nie 
budzić podziwu? Czy może nie przyciągać ludzi z całego świata? Oczywiście, że 
nie. Co więcej, twórczość Schulza zarówno literacka, jak i plastyczna do dziś jest 
inspiracją dla wielu młodych artystów i literatów. Twórcy z różnych krajów świa-
ta inspirują się jego dziełami, w swoich pracach nawiązują do jego twórczości lub 
do biografii. Na kanwie prozy pisarza powstają filmy, sztuki teatralne, spektakle. 
Spośród twórców, w tekstach których Schulz pojawia jako bohater literacki, wy-
mienić należy przede wszystkim Dawida Grossmana, jednego z najbardziej zna-
nych współczesnych pisarzy izraelskich, który jeden z rozdziałów swojej powie-
ści Patrz pod: Miłość12 zatytułował Bruno. Pływający jako łosoś w powieści 
Grossmana Bruno przekracza granicę między życiem a śmiercią, wkracza w prze-
strzeń nieskończoności. Kolejną powieścią, której nie można pominąć, jest Me-
sjasz ze Sztokholmu13, autorstwa amerykańskiej pisarki Cynthii Ozick, gdzie 
   

10 Zob. L. Pompeo, Dziennik mojego bólu zębów, czyli Moje spotkanie z Bruno Schulzem albo 
Cierpienia biednego tłumacza, w: Notatki literackie i naukowe IV Międzynarodowego Festiwalu 
Brunona Schulza w Drohobyczu, red. W. Meniok, Drohobycz: Koło, 2010. 

11 M.P. Markowski, Schulz: dom i świat, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 50, dodatek „After 
Schulz”; http://tygodnik.onet.pl/33,0,79068,schulz_dom_i_swiat,artykul.html [01.06.2013]. 

12 D. Grossmann, Patrz pod: Miłość, Warszawa: Świat Książki, 2008. 
13 C. Ozick, Mesjasz ze Sztokholmu, Warszawa: Zysk i S-ka, 1994. 
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akcja obraca się wokół zaginionej powieści Brunona Schulza. Jednym z najpopu-
larniejszych filmów poświęconych artyście jest The Street of Crocodiles braci 
Quay. Jeśli chodzi o sztuki teatralne i spektakle, to oczywiście: Demiurgos Plus 
studenckiego teatru Alter z Drohobycza, Mesjasz. Bruno Schulz Małgorzaty Si-
korskiej-Miszczuk, Bruno, czyli Wielka Herezja Alaina van Crugtena i inne. Nie 
sposób wyliczyć wszystkich, gdyż literatów i artystów, którzy w swojej twórczo-
ści inspirują się osobowością Schulza oraz jego artystyczną wyobraźnią, są dzie-
siątki. Status wielkiego mistrza jako bohatera sprawia, że pokonuje on śmierć 
fizyczną i wciąż żyje: w powieściach, sztukach, filmach, a jego twórczość, która 
intryguje i pobudza artystów z całego świata, nie zastyga. 

Bruno Schulz i jego proza, przyciągając coraz więcej miłośników, przyciąga 
także do jego rodzinnego miasta, Drohobycza – „krainy wybranej”, „prowincji 
osobliwej”, „miasta jedynego na świecie”. Dzięki twórcy Drohobycz jako miasto, 
które przez wieki znajdowało się na skrzyżowaniu języków i kultur, wpisało się 
w światowy kontekst i światową kulturę. Z jednej strony drohobyczanin stał się 
postacią wielkiej wagi, z drugiej dzięki niemu w światowej literaturze pojawił się 
topos Drohobycza – miasta magicznego, w którym, kierując się metafizyczną 
i metaforyczną topografią twórcy, można odczuć genius loci. Jest to kolejne obli-
cze światowości wielkiego mistrza. 

Pisarz, który przez całe życie żył i tworzył w prowincjonalnym Drohobyczu, na 
peryferiach, w izolacji od wielkiego świata, uczynił sławnym nie tylko siebie, ale 
i swoje ukochane miasto. Każda sytuacja, każde wydarzenie są z tym miastem 
związane – miejscem mitycznym, wiecznym. Podczas wystąpienia z okazji 
otwarcia Pokoju Schulza w budynku dawnego gimnazjum im. Władysława Ja-
giełły, Walery Skotny, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki 
w Drohobyczu, powiedział, że Drohobycz jest: 

dłużnikiem Schulza. Chociaż to samo miasto było miejscem urodzenia innych jeszcze twórców 
(niekiedy tak wybitnych, jak Maurycy Gottlieb i Kazimierz Wierzyński), obdarował je mitem i roz-
sławił tylko autor Sklepów cynamonowych. Dzięki niemu od dawna istnieje ono na artystycznej 
mapie świata. Podobnie jak Schulz, tak Drohobycz ma więc w historii kultury trwałe miejsce14. 

Drohobycz jest dla artysty najważniejszym skarbem, „gniazdem mitologicz-
nym”, kontekstem i pretekstem jego życia, twórczości i wizji artystycznych. War-
to przytoczyć jeden z najsłynniejszych cytatów z prozy Schulza, który pokazuje, 
jak bardzo pisarz kochał swoje rodzinne miasto: 

Tam, gdzie mapa kraju staje się już bardzo południowa, płowa od słońca, pociemniała 
i spalona od pogód lata, jak gruszka dojrzała – tam leży ona, jak kot w słońcu – ta wybrana    

14 W. Skotny, Idea muzeum. Wystąpienie na otwarcie Pokoju Schulza 19 listopada 2003 roku, 
w: Księga wyznawców mitu intrygi Brunona Schulza, red. G. Józefczuk, Lublin: Stowarzyszenie 
„Festiwal Brunona Schulza”, 2011, s. 21. 
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kraina, ta prowincja osobliwa, to miasto jedyne na świecie. Daremnie mówić o tym profa-
nom! Daremnie tłumaczyć, że tym długim falistym językiem ziemi, którym dyszy ten kraj 
w skwarze lata, tym kanikularnym przylądkiem ku Południowi, tą odnogą wysuniętą samot-
nie między smagłe węgierskie winnice – oddziela się ten partykularz od zespołu krainy 
i idzie samopas, w pojedynkę, nie wypróbowaną drogą, próbuje na własną rękę być światem. 
Miasto to i kraina zamknęły się w samowystarczalny mikrokosmos, zainstalowały się na wła-
sne ryzyko na samym brzegu wieczności15. 

Mały, prowincjonalny Drohobycz Schulza przerasta sam siebie, staje się 
wszechświatem, „krainą wybraną”, miastem wiecznym, nieskończonym, bez 
żadnych granic. Drohobycz nagle staje się innym Drohobyczem, nie tym realnym 
miastem na peryferiach, lecz miejscem tajemniczym, mistycznym, wokół którego 
powstaje mit. Twórcą tego mitu jest właśnie Schulz i jego proza. 

Schulzowskie genius loci miasta można odczuć i dziś. Każdy, kto przyjeżdża 
do Drohobycza, jest w stanie odkryć magię tego miejsca. Co prawda, dzisiejsze 
realia miasta czasem zaskakują przybyszy, lecz Drohobycz Schulza wciąż istnieje 
i to nie tylko w tekstach pisarza, lecz także na współczesnej mapie świata. Obec-
nie miasto przyciąga coraz więcej miłośników pisarza z całego świata, których 
wyprawa, według Wiery Meniok: 

przypomina wyprawę zbieraczy – tych właśnie, którzy po kawałku zbierają to, co jest jedno 
i niepodzielne. Zbierają ułamki tej schulzowskiej wielkiej epoki, epoki genialnej. Niełatwo je 
znaleźć, rozpoznać i we własnej wyobraźni przywrócić im ich utraconą integralność, pier-
wotną całość i niepodzielność. (…) Epoka ta bowiem coraz bardziej się rozrasta, przybiera 
nowe kształty (…). Nie sposób wyzwolić się z tej epoki genialnej, która mieści się cała i nie-
podzielna w Drohobyczu. Kto jej szuka w tym mieście – znajdzie Schulza. (…) Znajdzie być 
może samego siebie – innego, odmiennego, na zawsze już zamiłowanego w tej epoce genial-
nej, która – jak się szczęśliwie okaże – jednak istnieje16. 

Na koniec nasuwa się pytanie: czy Bruno Schulz – artysta światowy, pisarz 
tłumaczony na kilkadziesiąt języków, znany w najbardziej odległych krajach – 
jest także wielkim mistrzem dla obecnych ukraińskich mieszkańców miasta? 
I czy w świadomości drohobyczan jawi się on jako ktoś, kto obdarował mitem 
i rozsławił ich miasto na całym świecie? Otóż odpowiedź na to pytanie jest bar-
dzo niejednoznaczna. Zacząć należy od tego, że jeszcze kilka lat temu twórczość 
Schulza na Ukrainie nie była dobrze znana. Dopiero na początku XXI wieku 
sytuacja nieco uległa zmianie i to w głównej mierze dzięki małżeństwu Wierze 
i Igorowi Meniokom, drohobyczanom. To oni wyszli z inicjatywą Międzynaro-
dowych Festiwali Schulzowskich, które z roku na rok odgrywają coraz ważniej-
szą rolę w miejscowym ruchu kulturalnym. Natomiast, pomimo wszystkich tych 
   

15 B. Schulz, Opowiadania, eseje, listy, red. W. Bolecki, Warszawa: Świat Książki, 2000, s. 300. 
16 W. Meniok, Bruno „Nieocalony” w czasoprzestrzeni ukraińskiej, w: Księga wyznawców mitu 

intrygi Brunona Schulza…, s. 19. 
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starań, Schulz zdaje się nadal obcy większości mieszkańców swojego rodzinnego 
miasta, a jego twórczość wciąż odbierana jest jako niezrozumiała i dziwaczna. 
Natomiast są i tacy, którzy stronią od niego wyłącznie dlatego, że był Żydem 
piszącym po polsku. Podczas odbywających się Festiwali, kiedy w Drohobyczu 
zbierają się miłośnicy Schulza z całego świata, w oczach niektórych mieszkań-
ców miasta można zauważyć gniew i oburzenie. Od takich ludzi często się słyszy: 
pisał dziwnym językiem, rysował niezrozumiałe, obrzydliwe rzeczy, był wariatem 
i dziwakiem, a na dodatek Żydem. Cóż więc pociąga tych wszystkich przybyszy? 
Odpowiedź jest jasna – żydowskość. Tak, to oni, Żydzi, według niektórych 
mieszkańców, uczynili z niego wielkiego artystę. Wielka szkoda, że cały świat 
potrafi dostrzec wyjątkowość i oryginalność osobowości Schulza, a drohobyczanie, 
którzy duchem i myślą powinni być najbliżej twórcy, bowiem przynależą do tej 
samej „prowincji osobliwej”, nie potrafią docenić pisarza światowej klasy. Pozo-
staje jedynie nadzieja, że młode pokolenie podejdzie do sprawy Schulza zupełnie 
inaczej. Na szczęście dziś właśnie tak się dzieje, gdyż coraz więcej młodych 
Ukraińców zaczyna się interesować zarówno jego twórczością literacką, jak 
i plastyczną. 

 
S C H U L Z ’ S  W O R L D L I N E S S  

The article presents a place of Bruno Schulz in world literature. It concentrates on the category 
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stu konferencji naukowych i autorka kilku artykułów opublikowanych m.in. w: „Postscriptum Poloni-
stycznym” (2013, nr 1) i w tomie zbiorowym Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka (2013). Jej 
zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z recepcją literatury polskiej 
na świecie (przede wszystkim na Ukrainie). Przygotowuje rozprawę doktorską o obrazie Galicji 
Wschodniej w literaturze polskiej i ukraińskiej. 
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Z N A K  Z A P Y TA N I A ?   
P E R S P E K T Y WA  B UŁG A R S K I E G O  C Z Y T E L N I K A  

BUŁGARSKI PRZEKŁAD DRAMATU FORTYNBRAS SIĘ UPIŁ ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY  
w 1991 roku. Sztuka polskiego autora, interpretowana przez tłumaczkę Sylwię 
Borisową, logicznie zazębiała się z kręgiem drażliwych kwestii politycznych, 
socjalnych i kulturowych społeczeństwa bułgarskiego, które pojawiały się 
w związku z przemianami po 1989 roku. Oryginalny tytuł sztuki Głowackiego 
wzbudzał zainteresowanie odbiorców. Zaciekawienie czytelników umotywowane 
było nie tylko „nietypowym” tytułem utworu. Dzięki słowom „upił się” utwór 
polskiego autora wydawał się bliski bułgarskiemu audytorium czytelniczemu. 

Dla czytelnika bułgarskiego, obeznanego z rodzimą klasyką, pojęcie „pijań-
stwo” oprócz znaczenia dosłownego, posiada także wymiar metaforyczny. Wy-
starczy wspomnieć twórczość klasyka („ojca”) literatury bułgarskiej Iwana Wa-
zowa (1850–1921). Przetłumaczona na język polski powieść Wazowa Под игото 
(Pod jarzmem) obfituje w przykłady metaforyzacji buntu, powstania kwietniowe-
go (1876) przeciw Turkom przedstawianego jako pijaństwo, jako upojenie się 
ideą przeciwstawienia się małego narodu Imperium Osmańskiemu. Rozdział 
Пиянството на един народ (dosł. Pijaństwo narodu, w pol. przekładzie: Upoje-
nie narodu) to apoteoza możliwości transgresyjnych zwykłego człowieka, osoby 
zniewolonej, która jest oszołomiona swoim protestem, szansą przekroczenia 
granic, norm nadanych ustanowionym porządkiem1. W podobny obrazowy spo-
   

1 Por.: „Będą się zdumiewać przyszłe pokolenia… Co mówię? I my współcześni, świadkowie 
opisywanej epoki – nauczeni już licznymi przykładami historycznymi – dziwimy się i zdumiewamy 
tym upojeniem umysłów, tym wzniosłym żalem narodu przygotowującego się do walki ze strasznym 
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sób zostaje nakreślony zryw narodowy w epopeicznych wierszach Wazowa 
z cyklu Епопея на забравените (Epopeja zapomnianych). Pijaństwo w dziełach 
tego klasyka to synonim szaleństwa, wzniosłego obłędu, który pozwala na zerwa-
nie z rozsądną miarą i na porzucenie więzów politycznych i społecznych kon-
wencji. Z kolei trzeźwość, wytrzeźwienie po nieudanym buncie jawi się jako 
tragiczny powrót do „normalności”, do świata rozsądnych proporcji i niewolni-
czej powszedniości. 

Poezja bułgarska odłącza czynność picia, stan pijaństwa od treści dydaktycz-
nych. W artystycznie niepowtarzalnych wierszach Christo Botewa (1848–1876), 
poprzednika Wazowa, wino jest elementem świata zdesperowanego człowieka, 
który próbuje utopić w alkoholu swój żal z powodu bierności rodaków: 

Nie tak prędko lud powstanie: 
Wszyscyśmy z kielichem w ręku! 
Pijmy, wznośmy huczne pieśni, 
Szczerząc zęby na tyrana; 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Krzyczmy, ale z otrzeźwionych 
O przysięgach któż pamięta?2 

Podobne znaczenie picia – pijaństwa – śpiewu wpisane jest w poezję Pejo Jaworo-
wa (1878–1914), bułgarskiego modernisty. Ormianie w jednym z jego wierszy to: 

przeklęci wygnańcy, ubogie ostatki 
Narodu mężnego od wieków prastarych 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Choć piją, ran serca nic nie zabliźni, 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Więc piją… w nadziei, że pamięć zaginie 
Dzisiejszej niedoli, wczorajszych katuszy, 
Choć topić wspomnienie w pieniącym się winie 
I w piersiach rozdartych uśmierzyć ból duszy; 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Więc piją – pijaństwo ucieczka w niedoli, 
Śpiewają, a śpiew ich przez łzy się przedziera3. 

Wino jako element konstrukcyjny mitu dionizyjskiego powraca w poezji innego 
modernisty bułgarskiego, Kiriła Christowa (1875–1944). Wiersz poety Kobiety 
   
imperium, które rozporządzało przecież wielkimi siłami wojennymi”. I. Wazow, Pod jarzmem, przeł. 
Z. Wolnik, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984, s. 382. 

2 C. Botew, W karczmie, przeł. J. Zagórski, w: Niewidzialne skrzydła. Antologia poezji bułgarskiej 
(Od IX wieku do roku 1944), wyb. E. Konstantinowa, W. Gałązka, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
1987, s. 50. 

3 P. Jaworow, Ormianie, przeł. J. Zagórski, w: Niewidzialne skrzydła…, s. 125–126. 
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i wino, wino i kobiety opiewa zjednanie się podmiotu lirycznego z naturą, radość 
życia, uduchawia pierwotne instynkty istoty ludzkiej. 

Borisowa tłumaczenie tytułu dramatu Głowackiego zakończyła znakiem zapy-
tania (Фортинбрас е пиян?). Nieistniejący w żadnej ze znanych mi opublikowa-
nych wersji dramatu nowo wprowadzony znak interpunkcyjny problematyzował 
prawdę o pijaństwie Fortynbrasa, nasuwał wątpliwości co do możliwości wystą-
pienia takiej słabości u znanego z silnej ręki niezłomnego bohatera Szekspira / 
Herberta (Tren Fortynbrasa), wzmocnił prowokacyjny wydźwięk tytułu sztuki, 
pytał o sens reprezentowanego / rozwiniętego w utworze pijaństwa. 

Narody północne piją inaczej niż ludy śródziemnomorskie i bałkańskie. Za-
miast powolnego spożywania wina sprzyjającego kontemplacji i przeciągającym 
się w nieskończoność rozmowom mieszkańcy krajów nordyckich sięgają po alkohol 
twardy, piją energicznie i „skutecznie”. Ukształtowanie się tego modelu kulturowego 
w krajach skandynawskich w dużej mierze jest umotywowane ich położeniem geo-
graficznym i warunkami atmosferycznymi. Pierwsze zdanie dramatu Głowackiego 
zwraca uwagę na padający śnieg i świszczący wiatr, a didaskalia sceny drugiej opisują 
postać Wartownika I, którego „[p]ancerz i hełm owinięte są ocieplającymi szmatami”. 
Otrząsając się ze śniegu, Wartownik „wykonuje ruchy na rozgrzewkę, wysupłuje spod 
szmat flaszkę, mocuje się z przymarzniętą nakrętką. Próbuje wszystkich znanych 
sposobów: zębami, odbija dłonią od dołu, uderza o kolano, o drzewo, tratuje nogami. 
Kiedy już prawie zrezygnował, zakrętka łatwo puszcza”4. 

Picie straży dworu norweskiego wprowadza w rozwinięty w następnych par-
tiach tekstu alkoholizm Fortynbrasa i kreśli tło nałogu norweskiego księcia. Uza-
sadnione w dużej mierze północnym mrozem sięganie bohaterów po flaszkę nie 
wyczerpuje sensu uzależnienia przeciwnika Hamleta od mocnych trunków. Auto-
refleksja bohatera nie ułatwia znalezienia odpowiedzi na pytanie o przyczyny 
alkoholizmu głównego bohatera dramatu Głowackiego. 

FORTYNBRAS 
A może byście chcieli wiedzieć, dlaczego ja piję, co? Chcielibyście wiedzieć? Co? Ale nie 

powiem. Obedrzyjcie mnie ze skóry, a nie powiem. (…) piję bo… Pada na stół i zasypia5. 

D L A C Z E G O  P I J E  F O R T Y N B R A S ?  P E R S P E K T Y WA  P O L S K A  

Polska recepcja postaci Fortynbrasa daje dużo do myślenia. Słowa i działania 
arystokraty, synowca norweskiego króla, jakkolwiek oszczędne, są ściśle związa-
ne z dziejami historycznymi państwa polskiego. Jak wiemy (za Szekspirem), 
fikcyjna historia tego bohatera jest nierozdzielnie związana z jego zaborczymi    

4 J. Głowacki, Fortynbras się upił, w: tegoż, 5½. Dramaty, Warszawa: Świat Książki, 2007, s. 346. 
5 Tamże, s. 376. 
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zamiarami wobec Polski. Pojawienie się Fortynbrasa na scenie jest poprzedzone 
informacją o jego wojowniczym planie. Książę norweski ma zamiar odzyskać 
„krainy”, które „prawomocnie, / [z]a sprawą” zabitego / zmarłego króla Hamleta 
„[p]rzeszły na własność Danii”6. W akcie drugim Woltymand relacjonuje królowi, 
iż monarcha norweski powstrzymał zaciągi swojego synowca, „[k]tóre mu zdały 
się być wymierzone / Przeciw Polakom”7, a tak naprawdę zwrócone przeciw 
królestwu duńskiemu. Stryj wymusza na synowcu zaniechania rzeczywistego 
planu: „I owe wojska, przezeń [Fortynbrasa] zwerbowane, / Użyć pozwolił mu 
przeciw Polakom”8. Mimo że w tragedii elżbietańskiego dramaturga o Fortynbra-
sie dużo się mówi, on sam „występuje” w utworze mistrza ze Stratfordu tylko 
dwa razy. Podczas pierwszego pojawienia się w tragedii (akt czwarty) norweski 
władca, podążając w stronę Polski, prosi listownie Klaudiusza, żeby wojska 
Norwegów przeszły przez terytorium Danii („duńskie kraje”9), ruszając na „pol-
ską wojnę”10. Obecność zaś norweskiego księcia w finale tragedii Szekspira 
zwiastuje realizację dalszego planu Fortynbrasa: „aby obłęd ludzki / Więcej tym-
czasem klęsk i niefortunnych / przygód nie zrządził”11. 

Jakkolwiek związek Fortynbrasa z Polską nie jest centralnym problemem tra-
gedii Szekspira, jest on na tyle istotny dla kulturowej świadomości Polaka, by 
stworzyć oddzielny dyskurs we współczesnej literaturze polskiej. Zarówno Tren 
Fortynbrasa Herberta, jak i Fortynbras się upił Głowackiego nie odnoszą wład-
czych poczynań bohatera sensu stricto do społeczeństwa polskiego. Władza opar-
ta na wzięciu miasta „za gardło” (Tren Fortynbrasa), na spaleniu niewłaściwego 
miasta12, czy na podstępnym zaanektowaniu sąsiedniego państwa logicznie jednak 
wzbudza skojarzenia z dziejami Polski. To historia kraju, który jest obiektem agre-
sywnych działań sąsiednich mocarstw: „Może i mamy trochę krwi na sumieniu, ale 
tak się składa, że jakoś ciągle istniejemy – konkluduje Duch ojca Fortynbrasa”13. 

Sprawa Polski to tylko jedna z kwestii, która określa norweskiego i duńskiego 
księcia jako ludzi reprezentujących skrajnie odmienne pozycje, żyjących na anty-
podach (Tren Fortynbrasa). Fortynbras dowodzi wojskami, które mają „zagar-
nąć” marny kęs ziemi, „z którego krom sławy / Żaden (…) inny nie przyjdzie 
pożytek”14. Hamlet natomiast odbiera poczynania przeciwnika jako: 
   

6 W. Shakespeare, Hamlet, przeł. J. Paszkowski, Warszawa: Wydawnictwo Kama, 1994, s. 24–25. 
7 Tamże, s. 69. 
8 Tamże, s. 70.  
9 Tamże, s. 151. 
10 Tamże, s. 214. 
11 Tamże. 
12 J. Głowacki, Fortynbras się upił…, s. 361. 
13 Tamże, s. 411. 
14 W. Shakespeare, Hamlet…, s. 152. 
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bliską śmierć dwudziestu 
Tysięcy ludzi, którzy dla chimery, 
Dla widma sławy, w grób idą jak w łóżko, 
Aby wywalczyć nikczemną piędź ziemi 
Na której nie ma dość miejsca do walki 
Ani dość darni, by skryła mogiły 
Tych, co polegną15. 

Wódka, po którą bohater sięga porywczo, to swoista próba zagłuszenia głosu 
sumienia, umycia rąk – motyw ten w sensie dosłownym personifikuje oprawca 
Ośmiooki, który myje zakrwawione ręce w „stojącej ciągle na scenie beczce”16. 
Picie, które w przypadku Fortynbrasa jest chorobliwym wysiłkiem stłumienia 
(nie)uświadomionej prawdy o sobie samym, pomaga w wyjściu ze zniesławienia. 
Pijany książę stara się oczyścić swoje imię przed współczesnymi („akcja rozgry-
wa się w tym samym czasie, co wydarzenia opisane w Szekspirowskim Hamle-
cie”17) i przed potomstwem. Pijaństwo Fortynbrasa daje bohaterowi siłę pokona-
nia zarzutów historyków (literatury) i przeciwstawienia się artystycznemu uogól-
nianiu jego osoby jako postaci negatywnej. „Bo ja jestem porządnym 
człowiekiem”18 – zwraca się Fortynbras do Poloniusza. 

„ K I M  S IĘ  J E S T ”  /  „ K I M  S IĘ  N I E  J E S T ”  

W planie psychologicznym dramat Głowackiego niweczy przeciwieństwo mię-
dzy Fortynbrasem a Hamletem. Duński książę może być tylko Hamletem, co 
więcej, on lubi „być Hamletem”19. Jego artystyczny rozwój w dramacie Fortyn-
bras się upił zdradza mocne przywiązanie do własnego „ja”, do zadanego / ufor-
mowanego „ego”, które trudno podlega przemianom w czasie. 

„Co ty w ogóle wiesz o Hamlecie?”20 – zwraca się Fortynbras do Ducha swoje-
go Ojca. Sztuka polskiego autora rozwija wewnętrzny obraz tytułowej postaci 
tragedii Szekspira i sprzyja (samo)poznaniu Hamleta na podstawie niedopowie-
dzianych aspektów jego osobowości. 

Ironicznie rozegrane przez Głowackiego zachowanie następcy tronu, uwarun-
kowane jego inteligencką naturą, duchowością wrażliwego człowieka, w dużej 
mierze nie odbiega od postępowania Hamleta w pierwowzorze Szekspira. Hamlet 
nie potrafi być Fortynbrasem. Przysłowiowe wahanie tytułowej postaci w tragedii    

15 Tamże, s. 154. 
16 J. Głowacki, Fortynbras się upił…, s. 391. 
17 Tamże, s. 342. 
18 Tamże, s. 375. 
19 Tamże, s. 407. 
20 Tamże, s. 412. 
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angielskiego autora, a także jego zamiłowanie do „metaforycznego” wyrażania 
się, w dramacie Głowackiego ma tragiczne skutki dla duńskich powstańców, a to 
oznacza, że także dla niepodległości Danii. Według relacji Poloniusza Hamlet 
„poszedł” na spotkanie z buntownikami, „tyle, że nie doszedł”. 

POLONIUSZ 
Książę ubrał się, włożył maskę, wyszedł z Elsynoru, potem jakby się zawahał, wrócił 

z powrotem, zdjął maskę, rozebrał się i położył do łóżka. 
(…) 

POLONIUSZ 
Potem znowu się ubrał, włożył maskę i znowu się rozebrał. A potem… 

STERNBORG 
Znowu się ubrał? 

POLONIUSZ 
Skąd wiesz? I gada do siebie przez cały czas21. 

Determinizm charakteru ciąży nad osobowością następcy tronu w Elsyno-
rze. Wychodząc od terminologii Ricoeura definiującego tożsamość osobową, 
można powiedzieć, że postać Hamleta jest interesująca dla poznania pojęcia 
tożsamości narratywnej (ipse), która nadaje tożsamości numerycznej (idem) 
żywiołowość, prężność, dynamizm. Ipse to możliwość naszej jakościowej 
przemiany w czasie bez zatracenia wierności sobie i bez odstąpienia od szan-
sy bycia sobą. 

Jakby świadomy dominacji idem nad ipse w swojej osobowości, niemożności 
dynamicznego przezwyciężenia tego, co stanowi konstytutywną część jego indy-
widualności, w finale dramatu Głowackiego Hamlet wyznacza Fortynbrasa na 
następcę tronu. 

Zarówno pokonanie własnego cienia, jak i wyjście z cienia wielkiego przeciw-
nika jest sprawą trudną. Alkoholizm wyzwala kompleksy Fortynbrasa. „Gardzisz 
mną, tak?” – zwraca się Norweg do Poloniusza – „Pewnie myślisz, że jestem 
prosty żołnierz, co? Nagle z pijackim roztkliwieniem: I masz rację, jestem prosty 
żołnierz”22. Jednocześnie zawierająca się w wódce i winie moc pomaga mu prze-
zwyciężyć ciążące mu resentymenty. Stan alkoholowego upojenia daje Fortynbra-
sowi możliwość zmierzenia się z wielkością Hamleta, którego „[w]szyscy znają”, 
gdyż „to najbardziej znany Duńczyk na świecie”23: „Jesteśmy do siebie podob-
ni24. / Tyle nas łączy25”– zwraca się Fortynbras do Hamleta. Książę norweski 
   

21 Tamże, s. 372. 
22 Tamże, s. 375. 
23 Tamże, s. 456. 
24 Tamże, s. 405. 
25 Tamże, s. 409. 
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wypowiada te sądy po pijanemu, w stanie, w którym jest „za słaby”, miga mu 
„przed oczami”, boi się „własnego konia”, ma „halucynacje”…26 

Pierwowzór, tragedia Hamlet, daje pewne podstawy do takiego rozwoju przeciwni-
ka głównego bohatera. Według sprawozdania Horacego syn „starego” Fortynbrasa: 

Awanturniczym pobudzony szałem, 
Zgromadził teraz zebraną po różnych 
Kątach Norwegii, za strawę i jurgielt, 
Tłuszczę bezdomnych wagabundów w celu, 
Który bynajmniej nie trąci tchórzostwem27. 

Przyjrzyjmy się bliżej określeniu „awanturniczy szał” i jego odniesieniu do 
śmiałości, wykazania się siłą, bohaterstwem. W greckim i rzymskim antyku 
„szał” funkcjonuje jako postawa twórcza, hubrystyczna, która pozwala na prze-
kroczenie miary, przezwyciężenie ułomności kondycji ludzkiej w imię dokonania 
wielkich czynów. Wybitni przedstawiciele renesansu rozwijają (w tym i ironicz-
nie) podobne wyobrażenie o szaleństwie. Ludovico Ariosto, autor Orlanda szalo-
nego (1516), przedstawia przygody tytułowego bohatera, który walecznie prze-
ciwstawia się Saracenom i wojuje o miłość królewny z Dalekiego Wschodu. 
Komedia Szekspira Wiele hałasu o nic, wzmacniając nieobcy także dziełu wło-
skiego autora komizm, aktualizuje motyw szalonej miłości (relacje między Hero, 
Claudio a Don Johnem), którą pałają bohaterowie eposu Ariosta. 

Sztuka Głowackiego „przedłuża” motyw szału / szaleństwa, sprowadzając go gro-
teskowo do stanu „niższego”, do pijaństwa, alkoholowego upojenia. Fortynbras, mąż 
stanu rządzący silną ręką, owładnięty w tragedii Szekspira obłędem chęci doznania 
przygód i przewodzenia wojennej wyprawie, przedstawiony jest tu jako człowiek 
uzależniony od alkoholu, jako osoba walcząca ze swoim nałogiem. Jednocześnie 
właśnie stan upojenia alkoholowego daje możliwość księciu norweskiemu porówny-
wania się z legendarnym Hamletem oraz dorównania bohaterowi owianemu literac-
kim mitem. „Mamy nawet taki sam śmiech”– stwierdza Fortynbras po tym, gdy roz-
śmiesza Hamleta swoją propozycją, aby ten został królem Norwegii. Stan upojenia 
umożliwia Fortynbrasowi odkrycie wspólnych aspektów ich indywidualności i wyle-
czenia się z kompleksu spowodowanego wielkością / innością Hamleta. 

FORTYNBRAS 
Nie chcesz być do mnie podobny, co? Uważasz mnie za łajdaka. Co? 

HAMLET 
A ty uważasz się za uczciwego 
Co?28 

   
26 Tamże. 
27 W. Shakespeare, Hamlet…, s. 20. 
28 J. Głowacki, Fortynbras się upił…, s. 405. 
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„Słyszałem, że jesteś wariatem”29 – zwraca się Fortynbras do duńskiego na-
stępcy tronu w dramacie Głowackiego. Pogłoska jest słuszna. W drugim akcie 
tragedii wielkiego Anglika Poloniusz przyrzeka Królowej, że „Syn wasz oszalał, 
jest to prawda; prawda”, oznajmia jej, że dostojny / Syn wasz sfiksował”, a także, 
że stan jego wymaga „wyśledzeni[a] przyczyn tej fiksacji, / Która, nie będąc 
fikcją, już tym samym / Nie może nie mieć przyczyn”30. Właśnie szalonemu 
bohaterowi jednak przypada zadanie przywrócenia światu formy, „nawrócenie” 
go „do normy”31. 

Sztuka Głowackiego pogłębia obraz świata, który „wyszedł z formy”32 – jak 
Hamlet Szekspira określa nie tylko rzeczywistość państwa duńskiego. W drama-
cie polskiego autora „[ś]wiat zszedł na psy”33. Rzeczywistość (krzywych) zwier-
ciadeł, kukieł, farsowych przebieranek i absurdalnych sytuacji – to realność natę-
żonej do ostateczności deformacji, dzięki której – według Witkacego – można 
poznać Tajemnicę Istnienia. 

Sztuka Forynbras się upił koncentruje się na jeszcze innym odwiecznym / ak-
tualnym wymiarze zniekształcenia / wypaczenia. To ten, który łączy zasadę ro-
bienia „z siebie idiot[y]”34 z myśleniem realistycznym35. Znamienna pod tym 
względem jest wypowiedź Fortynbrasa, który nalega, żeby Hamlet „uspokoił” 
duńskich powstańców („Można ich też uspokoić na zawsze”36), doradził im, „że-
by myśleli realistycznie”37. Nałóg głównego bohatera pomaga dostrzec, że upór 
wobec władzy jest bezsensowny, że najlepszym wyjściem dla walczących jest 
kolaboracja z rządem, a idealistyczne traktowanie walki nie rozwiązuje histo-
rycznego / społecznego konfliktu. 

W dramacie Głowackiego obłęd / pijaństwo to stan samozachowawczy. Alkoho-
lizm umożliwia niemal hiperrealistyczne dostrzeganie prawdy i jej wiarygodne 
oddanie bez groźby ukarania, straszenia represją. Wymóg funkcjonowania w społe-
czeństwie w stanie bliskim pozycji osoby niepełnosprawnej umysłowo to przejaw 
realizmu / pragmatyzmu, gdyż chroni od „zadźgania” i zapewnia przetrwanie („Uda-
wałem, ze jestem alkoholikiem od dwunastego roku życia”38 – wyznaje Fortynbras). 
„Pijanego krzywdzić nieładnie”39 – stwierdza główny bohater dramatu. 
   

29 Tamże, s. 403. 
30 W. Shakespeare, Hamlet…, s. 71. 
31 Tamże, s. 59. 
32 Tamże. 
33 J. Głowacki, Fortynbras się upił…, s. 409. 
34 Tamże, s. 375. 
35 Tamże, s. 402.  
36 Tamże. 
37 Tamże. 
38 Tamże, s. 408. 
39 Tamże, s. 408. 
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Pijaństwo Fortynbrasa, które jest bladą kopią, „repliką” tragicznego obłędu 
Szekspirowskiego Hamleta, to jedynie „podróbka”, wypaczenie w niskim stylu 
szału boskiego, którego doświadczenie według Platona dane jest nielicznym, 
zbliżającym się do prawdy absolutnej. Atrapizacja życia, obcowanie z symula-
krami jest udziałem człowieka współczesnego, losem jednostki, która wciela się 
w obraz wielkich – tych prawdziwych szaleńców i tych udających wariatów: 
„Pijanemu każdy ufa” – wyznaje Fortynbras – „bo sobie rozmawia z Bogiem”40. 

„ S TA N  P IĄT Y,  N I E W O L N I K Ó W ”  

Snując rozważania o zaniku greckiej tragedii starożytnej, Friedrich Nietzsche 
doszukuje się zmierzchu pierwiastka tragediowego w dochodzącej do głosu dąż-
ności sokratycznej41 i roli specyficznego humoru „stanu piątego, niewolników”42. 
Autor Narodzin tragedii wiąże przejawy „zabójczego” dla sztuki tragedii „este-
tycznego sokratyzmu”43 nie tylko z antycznymi twórcami tragedii (Eurypides), 
lecz i z genialnym Hamletem Szekspira: 

mit nie znajduje zgoła w mówionym słowie równoważnego uprzedmiotowienia (…). Hamlet 
(…) mówi powierzchowniej niż działa44; 

[p]oznanie zabija działanie, aby działać, trzeba być spowitym w iluzje – oto nauka Hamleta, 
a nie tania mądrość Jasia Marzyciela, który za wiele myśląc nie podejmuje działania (…). Ze 
świadomością kiedyś ujrzanej prawdy widzi teraz człowiek wszędzie tylko obrzydliwość lub 
absurd bytu, rozumie teraz symbol losu Ofelii, zapoznaje się teraz z mądrością leśnego boga 
Sylena i odczuwa wstręt45. 

Intelektualizm Hamleta, który zabija jego działanie, „praktyczną” możliwość 
rozwiązania tragicznego konfliktu, znajduje wyraz w sztuce Głowackiego. 
„I gada do siebie cały czas”46 – mówi Poloniusz o Hamlecie. „Wszystko, co po-
trafisz, to gadać”47 – zwraca się Fortynbras do księcia duńskiego. 

Wypowiedzi Fortynbrasa różnią się od sposobu wypowiadania się Hamleta. 
Mowa księcia duńskiego budzi skojarzenie ze znienawidzonymi przez Nietzsche-
go „sylogizmami”, z „logicznym schematyzmem”, obroną czynów w oparciu 
   

40 Tamże, s. 409. 
41 F. Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm, przeł. L. Staff, Warszawa: Nakład 

Jakóba Mortkowicza, 1907, s. 86. 
42 Tamże, s. 80. 
43 Tamże, s. 91. 
44 Tamże, s. 116. 
45 Tamże.  
46 J. Głowacki, Fortynbras się upił…, s. 372. 
47 Tamże, s. 402. 
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o argumenty i kontrargumenty, „twierdzeniami sokratycznymi”48, które „rozsa-
dzają”49 tragedię dionizyjską. Natomiast język Fortynbrasa, który obfituje 
w utrzymane w niskim stylu dowcipne zwroty, ironicznie wypowiedziane mądro-
ści życiowe, żarty wypełnione kolokwializmami, aktualizuje zgubne dla tragedii 
starożytnej (językowe) zachowanie „stanu piątego, niewolników”. W rozumieniu 
autora Narodzin tragedii charakterystyczne dla tego stanu „chwila, żart, lekkomyśl-
ność, widzimisię”, „przebiegłość i frantostwo”50 okazują się zabójcze dla pierwiast-
ka metafizycznego, na którym osnuty jest tragizm w genialnych utworach starożyt-
nych. „[I] jeśli teraz w ogóle mówić jeszcze można o »pogodzie greckiej«” – 
stwierdza Nietzsche w związku z zanikającą tragedią „starą” – „to jest to pogoda 
niewolnika, który nie umie za nic trudnego odpowiadać, niczego wielkiego osią-
gnąć, niczego przeszłego lub przyszłego cenić wyżej niż teraźniejszość”51. 

Twórczość rzymskiego komediopisarza Plauta, w której „nadrzędne miejsce zajmu-
je postać sprytnego niewolnika (prototyp włoskiego Arlecchino, hiszpańskiego gra-
cioso) – niejednokrotnie spiritus movens całej intrygi dramatycznej”52, jak i rozwój 
renesansowej komedii w Hiszpanii (Lope de Vega) oraz niepowtarzalne tragikome-
die Williama Szekspira (Burza, Opowieść zimowa, Perykles i Cymbelin) zaprzecza-
ją wywodom autora Narodzin tragedii… Zarówno formy „niskiego” komizmu, jak 
i ironia, która wywodzi się z nielubianej przez Nietzschego „dążności sokratycz-
nej”53, okazują się inspirujące dla rozwoju gatunku komediowego i sprzyjają jego 
oryginalnemu połączeniu ze sztuką tragedii. Dowodem tej inicjacyjnej roli rodza-
jów komizmu zanegowanych przez Nietzschego w imię wskrzeszenia mitycznej / 
metafizycznej roli kultury są także dzieje współczesnego dramatu polskiego (tragi-
komedii). Szczytowe artystyczne osiągnięcia dramaturgiczne Witkacego, Sławomi-
ra Mrożka i Janusza Głowackiego są osadzone na „chwytach” ironicznych i na 
humorze „niewolnika”, który w twórczości tych autorów niejedno ma imię.    

48 F. Nietzsche, Narodziny tragedii…, s. 98–100. 
49 Tamże, s. 100. 
50 Tamże, s. 80. 
51 Tamże. 
52 K. Wielechowska, Komedia, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda i S. Tyniecka-

-Makowska, Kraków: Universitas, 2006, s. 351. 
53 F. Nietzsche, Narodziny tragedii…, s. 86. „Dionizos – pisze Nietzsche – był już wypłoszony ze 

sceny tragicznej i to przez moc demoniczną przemawiającą przez Eurypidesa. I Eurypides był 
w pewnym znaczeniu tylko maską: przemawiającym przezeń bóstwem był nie Dionizos, ani też 
Apollo, lecz zgoła nowo narodzony demon, zwany Sokratesem. Oto nowe przeciwieństwo: 
dionizyjskość i sokratyzm, i ono zgubiło dzieło sztuki tragedii greckiej” (tamże, s. 86). „Eurypides 
podjął się, jak się tego podjął i Plauto, pokazać światu przeciwieństwo »nierozumnego« poety; 
estetyczna jego zasada »wszystko musi być świadome, by było piękne«, jest, jak rzekłem, zasadą 
równoległą sokratycznemu »wszystko musi być świadome, by było dobre«. Możemy zatem uważać 
Eurypidesa za poetę estetycznego sokratyzmu. (…) Jeśli z powodu niego zginęła dawniejsza tragedia, 
jest więc estetyczny sokratyzm zasadą zabójczą” (tamże, s. 91). 
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W dramacie Fortynbras się upił twierdzenie „[ś]wiat zszedł na psy” znajduje 
różnorodny wyraz. Sens tej prawdy ujawnia nie tylko transformacja tragicznego 
szaleństwa w „zwykły” nałóg (pijaństwo). Znaczenie konstatacji Fortynbrasa 
znajduje wyraz także w zmianie społecznego statusu osób „działających” w tragedii. 
W Poetyce Arystoteles stwierdza, że: „teraz natomiast najpiękniejsze tragedie układa-
ją o nielicznych tylko rodach: o Alkmeonie, Edypie, Orestesie, Meleagrze, Tyestesie, 
Telefosie i o innych, którym było dane dokonać lub doznać czegoś strasznego”54. 
Sztuka Głowackiego nawiązuje do sądu Stagiryty. Utwór problematyzuje / rozwi-
ja nowe psychologiczne aspekty charakterów przedstawicieli arystokratycznych 
rodów: Hamleta, księcia Danii i Fortynbrasa, księcia Norwegii. „Tragedia Szek-
spira przedstawia pewien etap w życiu jednego czy dwu bohaterów pochodzących 
z wysokiego rodu, lub bohatera wybitnie zasłużonego (Otello), kończący się jego 
śmiercią”55 – pisze Irena Janicka. Duch ojca Fortynbrasa zwraca się do syna: 
„Jesteś pełnej krwi norweskim arystokratą i nie masz się czego wstydzić, pocho-
dzisz od długiej linii książąt, królów, a nawet biskupów”56. 

Tożsamość osobowa Fortynbrasa jest jednak określana nie tylko przez jego ary-
stokratyczne pochodzenie. Identité głównego bohatera jest rozpięta między jego 
arystokratyzmem a plebejskością. Przeciwnik Hamleta jest osobą, która przewo-
dzi „[t]łuszcz[y] bezdomnych wagabundów”57. Humor zaś głównego bohatera, 
jak i jego uczestnictwo w sytuacjach tragikomicznych – to tylko jeden ze współ-
czesnych wymiarów odejścia od „tradycyjnego” tragizmu i jego przekształcenie 
w tragikomizm. 

Głowacki pisze: „Co lubię, to wyjście z realnej sytuacji, wyjście od konkret-
nych realiów – od metafory. Ogólną metodę ujmę prosto: o rzeczach bardzo 
smutnych pisać w śmieszny sposób. Albo powiem tak: ironia to najlepszy sposób 
wyrażania świadomości tragicznej”58. Wypowiedź autora Fortynbrasa porusza 
jeden z wielkich tematów dzisiejszej sztuki – zanik „klasycznej” tragedii, jej 
wyparcie przez formy dramatyczne, które łączą elementy „wzniosłego” tragizmu 
z jego powszednim, codziennym, „niskim” wymiarem. Albo – jak pisze Bohdan 
Zadura – „prawdziwych tragedii już nie ma”: 

prawdziwych tragedii już nie ma 
po prostu odkręca się gaz 
albo otwiera okno na dziesiątym piętrze 

   
54 Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa: Polskie Wydawnictwo 

Naukowe, 1988, s. 336. 
55 I. Janicka, Posłowie, w: W. Shakespeare, Makbet, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1974. Cyt. za: 

W. Shakespeare, Hamlet…, s. 7. 
56 J. Głowacki, Fortynbras się upił…, s. 411. 
57 W. Shakespeare, Hamlet…, s. 20. 
58 J. Głowacki, Ostatni cieć, Warszawa: Świat Książki, 2008 [cyt. z okładki]. 
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i wychodzi 
łyka coś zatrzymuje pociąg 
wiąże 
albo nie odkręca się gazu 
otwiera okno na dziesiątym piętrze 
i nie wychodzi 
łyka się coś innego spóźnia na pociąg 
nic się nie wiąże 
jedna wielka tragedia59 

 
T H E  D R U N K E N N E S S  O F  F O R T I N B R A S .   

J A N U S Z  G Ł O W A C K I ’ S  D R A M A  „ F O R T I N B R A S  I S  D R U N K ”  

The article generalises the drunkenness of Fortinbras as a deformed (low) version of divine rage / 
madness. The question about the reasons behind the alcoholism of the protagonist of Janusz 
Głowacki’s drama Fortinbras Is Drunk concerns the identity of Fortinbras, his attempt to step outside 
the shadow of Hamlet – „the most famous Dane in the world”, his struggle to overcome his erstwhile 
guilt towards the Polish state (William Shakespeare’s Hamlet). 
The problem of Fortinbras’s addiction of is considered in relation to the Bulgarian translation of 
Głowacki’s drama by Silvia Borisova and in the context of the ideological-aesthetic sense of drunken-
ness, well grounded in the literature of the country. 
The transformation of the lofty aspects of the tragic finds expression in Fortinbras’s characteristic 
sense of humour. The waning of “high” comedy and of “metaphysical consolation” characteristic for 
the „Dionysian” tragedy is discussed in the context of the conception of the decline of the ancient art 
of tragedy, formulated by Friedrich Nietzsche (The Birth of Tragedy). 

Keywords: tragedy, tragicomedy, Shakespeare, Głowacki, Fortinbras, alcoholism, drunkenness 

Dr hab., prof. ATH Kalina Bachnewa – bułgarska polonistka wykładająca na Uniwersytecie Sofij-
skim im. św. Klimenta Ochrydzkiego oraz w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-
-Białej. Interesuje się przede wszystkim historią literatury polskiej, problematyką przekładoznawczą 
oraz recepcją polskich dzieł w Bułgarii. Autorka wielu artykułów naukowych w periodykach i tomach 
zbiorowych, aktywna uczestniczka konferencji krajowych i międzynarodowych. Autorka książek: 
Wędrówki słowa poetyckiego (1993) i „Nigdy nie jestem tylko tu…” Polsko-bułgarskie artystyczne 
zbliżenia i konfrontacje (w druku). 

   
59 B. Zadura, ***[prawdziwych tragedii już nie ma], w: tegoż, Wiersze zebrane, t. II, Wrocław: 

Biuro Literackie, 2005, s. 252. 
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U n i w e r s y t e t  W a r s z a w s k i  
P o l s k a  

PO Z A  GŁÓ W N Y M  N U R T E M 
A N G L O JĘZ Y C Z N E  P R Z E KŁA D Y   

T W Ó R C Z OŚC I   
E D W A R D A  S T A C H U R Y  

 

THE GLARE OF IT ALL, THE WHOLE DAZZLENESS, FULL BRILLIANCE, THE WHOLE  
Dazzling Brightness, Full Brightness, All the Brightness, The Whole Brightness – 
mnogość angielskich tłumaczeń jednego z najważniejszych tytułów w twórczości 
Edwarda Stachury „z całą jaskrawością” wskazuje na potrzebę wprowadzenia 
kryjącego się pod nimi utworu do anglojęzycznego obiegu literatury. Wariantów 
jest tak wiele, ponieważ żadna z sugerowanych propozycji nie miała szansy zako-
rzenić się jako nazwa przetłumaczonej w całości i wydanej w postaci książki 
powieści. Jedynie dwóm pierwszym wersjom angielskiego odpowiednika Całej 
jaskrawości1: The Glare of It All oraz The Whole Dazzleness towarzyszą fragmen-
taryczne tłumaczenia tekstu utworu, przy czym oba funkcjonują na marginesie 
głównego nurtu literatury polskiej w anglojęzycznym przekładzie. The Glare of 
It All można znaleźć w archiwalnym numerze czasopisma „Polish Perspectives” 
wydawanego przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w latach 1958–
19892, z kolei The Whole Dazzleness stanowi część niepublikowanej pracy 
magisterskiej znajdującej się w archiwum Instytutu Anglistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego3. Pozostałe wersje tytułu pojawiają się przy okazji omówień tego 
   

1 E. Stachura, Cała jaskrawość, Warszawa: Czytelnik, 1969. Pierwodruk: E. Stachura, Cała 
jaskrawość, „Twórczość” 1967, t. 23, nr 12, 9–62 oraz E. Stachura, Cała jaskrawość (zakończenie), 
„Twórczość” 1968, t. 24, nr 10, 7–73. 

2 E. Stachura, The Glare of It All (frag.), trans. E. Rothert, „Polish Perspectives” 1968, vol. 11, no. 
6, s. 47–58. Przekład na podstawie pierwodruku w „Twórczości”: E. Stachura, Cała jaskrawość…, 
s. 9–16. 

3 E. Stachura, The Whole Dazzleness (frag.), trans. A. Dziewczopolska, in: eadem, The Polysystems 
Theory in Practice. On the Basis of the Translation of Edward Stachura’s „Cała jaskrawość” into 
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i innych utworów Stachury, w recenzjach4, we wspomnieniu o autorze5 lub bi-
bliografii6. 

Warto podkreślić, że utwory poetyckie i prozatorskie Stachury przetłumaczone 
i wydane były przede wszystkim w antologiach w ponad 20 językach (albańskim, 
angielskim, bułgarskim, czeskim, estońskim, francuskim, hindi, hiszpańskim, 
japońskim, litewskim, łotewskim, macedońskim, mongolskim, niderlandzkim, 
niemieckim, norweskim, rosyjskim, serbskim, słowackim, słoweńskim, węgier-
skim, włoskim), jednak w przypadku tłumaczeń na angielski ich autorami są 
głównie Polacy. Co więcej, dotychczas nie ukazał się w języku angielskim żaden 
autorski tomik poezji Stachury, o prozie nie wspominając. Liczba pozycji książ-
kowych zawierających utwory tego autora w angielskim tłumaczeniu również nie 
imponuje – są to zaledwie trzy antologie, w których Stachura reprezentowany jest 
wyłącznie przez piosenki i wiersze. 

Sytuacja ta kształtuje zdecydowanie niereprezentatywny obraz zjawisk literac-
kich i społecznych w Polsce lat 60., 70. i 80. XX wieku. Podczas gdy od samo-
bójczej śmierci pisarza w 1979 roku aż do chwili obecnej niemal corocznie 
wznawia się lub wydaje nowe na polskim rynku opracowania jego piosenek, 
wierszy, poematów, opowiadań lub powieści7, a także organizuje spotkania czy-
telników zafascynowanych postacią i twórczością pisarza, w krajach angloję-
zycznych pozostaje on praktycznie nieznany. Wyjątkiem jest Kanada, gdzie wier-
sze poety zaistniały w języku angielskim dzięki przekładom Aurelii Klimkiewicz, 
profesor York University w Toronto, dokonanym na potrzeby filmu Tout ce que tu 
possèdes / All That You Possess (Wszystko, co masz)8.    
English, M.A, thesis: University of Warsaw, 2002, s. 85–97. Przekład na podstawie wydania 
książkowego powieści. 

4 Full Brilliance – R. Marszałek, A Poetic Novel, „Polish Literature” 1970, vol. 3, no. 4, s 17–19; 
The Whole Dazzling Brightness – W. Sadkowski, Axerezade, „Polish Literature” 1972, vol. 5, no. 2, 
s. 27. 

5 The Whole Dazzling Brightness – K. Karasek, A Draft of a New Decalogue, „Poland. Illustrated 
Magazine” 1981, no. 6, s. 45. 

6 Full Brightness – s.n., Edward Stachura [bibliographical note], „Polish Literature” 1970, vol. 3, 
no. 4, s. 26; All the Brightness – E. Duszenko, Edward Stachura, http://duszenko.northern.edu/ 
stachura/timeline.html [20.02.2014] – tytuł przeł. autor.; The Whole Brightness – M.J. Mikoś, Edward 
Stachura: bibliographical note, in: idem, Polish Literature from 1918 to 2000: An Anthology, Bloom-
ington: Slavica Publishers, 2008, s. 277 – tytuł przeł. autor. 

7 Na podstawie bazy danych Biblioteki Narodowej w Warszawie: http://alpha.bn.org.pl 
/search~S5*pol?/astachura/astachura/1%2C62%2C302%2CB/exact&FF=astachura+edward+1937+19
79&1%2C129%2C [20.02.2014]. 

8 W Kanadzie twórczość i postać Stachury zostały spopularyzowane poprzez język francuski. Zain-
spirowana francuskojęzycznym przekładem Pogodzić się ze światem autorstwa Laurence Dyèvre 
(1982; Me résigner au monde, 1991) kanadyjska pisarka Sylvie Nicolas wydała tomik prozy poetyc-
kiej poświęcony poecie (S. Nicolas, À quatre doigts d'Edward Stachura, Québec: Le Loup de 
Gouttière, 2004), z kolei reżyser Bernard Émond poruszony ostatnimi zapiskami Stachury zrealizował 



SYLWIA SZULC: Poza głównym nurtem…     119 

 

Pomimo promocji w wydawanych w Polsce czasopismach przeznaczonych dla 
zagranicznych odbiorców9 za życia poety opublikowano po angielsku w książce 
zaledwie jeden utwór. Był to wiersz, który wszedł w skład antologii The New 
Polish Poetry. A Bilingual Collection / Z nowej polskiej poezji. Zbiór w dwóch 
językach, opracowanej przez Milne’a Holtona oraz Paula Vangelistiego i wydanej 
w 1978 roku nakładem wydawnictwa University of Pittsburgh10. Napisana mię-
dzy 1957 a 1959 rokiem Wielkanoc na moim zamku11 ukazała się tam pod tytułem 
Easter in My Castle w tłumaczeniu Marka Englendera12. 

Zbiór The New Polish Poetry. A Bilingual Collection był owocem seminarium 
języka angielskiego zorganizowanego przez Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu w sierpniu 1976 roku. Milne Holton, profesor Maryland University, 
poeta Paul Vangelisti i grupa polskich studentów, uczestników seminarium, zaanga-
żowali się w tłumaczenie polskiej poezji współczesnej tamtych lat. Przedsięwzię-
cie to miało miejsce ponad 10 lat po wydaniu anglojęzycznej antologii Czesława 
Miłosza Postwar Polish Poetry (Polska poezja powojenna)13, w której wielu 
młodych poetów nie znalazło się nie tylko z racji wieku, lecz także z powodu 
osobistych preferencji przyszłego noblisty. Ze względu na swój spontaniczny 
charakter antologia Holtona i Vangelistiego dobrze odzwierciedla tendencje czy-
telnicze lat 70. w Polsce, jednak wybór wiersza Wielkanoc na moim zamku 
z pewnością podyktowany był jego relatywną translatorską łatwością, nietypową 
dla bardziej idiosynkratycznego języka poezji Stachury.    
w 2012 roku film Tout ce que tu possèdes, rozpowszechniany z angielskimi napisami jako All That 
You Possess. Wiersze Stachury, wykorzystane w filmie, przetłumaczyła na język angielski Aurelia 
Klimkiewicz, natomiast autorką ich francuskiej wersji jest Barbara Séguin. Przy okazji warto wspo-
mnieć o polskiej ekranizacji Siekierezady w reżyserii Witolda Leszczyńskiego. Film pokazywany był 
między innymi na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie w 1987 roku, gdzie zdobył 
Nagrodę Forum Młodego Kina. Specjalnie na ten festiwal Andrzej Pągowski opracował anglojęzycz-
ną wersję plakatu, na którym napis głosił: „Film Polski presents a film by Witold Leszczyński Axiliad 
– Siekierezada”. Podczas festiwalu filmowi musiała towarzyszyć angielska wersja dialogów opartych 
na powieściowym oryginale, niestety, nie udało mi się ustalić nazwiska tłumaczki / tłumacza. 

9 E. Stachura, Dear Dawns Protect Me (Strzeżcie mnie, zorze miłe), trans. A. Glinczanka, „Polish Per-
spectives” 1964, vol. 7, no. 10, s. 45–51; E. Stachura, Dawn (Poranek), trans. anonymous, „Poland. 
Illustrated Magazine” 1967, no. 12, s. 38 [prenumerata w Europie] oraz „Poland. Illustrated Magazine” 
1968, no. 2, s. 38 [prenumerata w Amerykach oraz Australii i Azji]; E. Stachura, The Glare of it All…, 
s. 47–58; R. Marszałek, A Poetic Novel…, s. 17–19; W. Sadkowski, Axerezade…, s. 27. 

10 The New Polish Poetry. A Bilingual Collection / Z nowej polskiej poezji. Zbiór w dwóch językach, 
ed. M. Holton, P. Vangelisti, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1978. 

11 Polski pierwodruk wiersza Wielkanoc na moim zamku ukazał się w zbiorze opublikowanym 
łącznie z poematem Dużo ognia w tomiku poetyckim pod tym samym tytułem. E. Stachura, Dużo 
ognia, Warszawa: Iskry, 1963, s. 10. 

12 E. Stachura, Easter in My Castle, trans. M. Englender, in: The New Polish Poetry…, s. 86–87.  
13 Postwar Polish Poetry, ed. C. Miłosz, trans. C. Miłosz, P.D. Scott, Garden City, New York: 

Doubleday, 1965. 
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Równo 30 lat po zbiorze The New Polish Poetry ukazała się antologia Polish 
Literature from 1918 to 2000 (Literatura polska od 1918 do 2000 roku)14 pod 
redakcją i w przekładzie Michała Jacka Mikosia, profesora języka i literatury 
polskiej na Uniwersytecie Wisconsin–Milwaukee, nagrodzonego za swoją impo-
nującą pracę translatorską przez Polski PEN Club. Także w antologii Mikosia 
Stachura reprezentowany jest wyłącznie przez utwory liryczne15, gdyż opowiada-
nie Stiletto16 to w rzeczywistości angielski przekład polskiego tłumaczenia opo-
wiadania El puñal17 Jorge Luisa Borgesa, dokonanego przez Stachurę z hiszpań-
skiego oryginału18. Mimo to dzięki antologii Polish Literature from 1918 to 2000 
anglojęzyczni studenci kursów poświęconych literaturze polskiej oferowanych na 
zagranicznych uczelniach mają możliwość zetknięcia się z postacią, pisarstwem 
i działalnością przekładową Stachury. 

Trzecim zbiorem uwzględniającym twórczość tego pisarza jest dwujęzyczna 
antologia The Word: Two Hundred Years of Polish Poetry / Słowo: Dwieście lat 
poezji polskiej, która ukazała się w 2010 roku w Australii pod redakcją i w tłuma-
czeniu Marcela Weylanda. Znalazły się w niej dwie piosenki Stachury: Biała 
Lokomotywa oraz Piosenka dla robotnika rannej zmiany19. Jako kryteria rządzące 
doborem utworów zamieszczonych w tym zbiorze Weyland podaje między inny-
mi stopień odzwierciedlenia w nich stylu charakteryzującego danego autora oraz 
subiektywną przyjemność, którą z nich czerpał jako odbiorca. 

Doceniając wysiłek, który we wprowadzenie Stachury do angielszczyzny wło-
żyli wymienieni tłumacze, można jednocześnie żałować, że, jak dotąd, angloję-
zyczni odbiorcy pozbawieni są możliwości poznania eksperymentalnej poezji 
tego twórcy, a przede wszystkim nie mogą cieszyć się jego prozą w wydaniu 
książkowym. 

Przyczyny tak znikomej i gatunkowo niereprezentatywnej obecności Stachury 
w głównym nurcie anglojęzycznych przekładów, a co za tym idzie w dyskursie 
literackim tego obszaru językowego, są różnorodne, niekiedy zupełnie przypadkowe,    

14 Polish Literature from 1918 to 2000: An Anthology, ed. M.J. Mikoś, trans. M.J. Mikoś, Bloom-
ington: Slavica Publishers, 2008. 

15 E. Stachura, Song VI (Pieśń VI), Composition (Kompozycja), You Will See (Zobaczysz), Keep 
Walking (Idź dalej), trans. M.J. Mikoś, in: Polish Literature from 1918 to 2000…, s. 277–281.  

16 J.L. Borges, Stiletto, trans. from a Polish trans. M.J. Mikoś, in: Polish Literature from 1918 to 
2000…, s. 281. 

17 J.L. Borges, El puñal, en: idem: Evaristo Carriego, Madrid: Alianza, 1990 (pierwodruk 1930), 
s. 97–99. 

18 J.L. Borges, Sztylet, przeł. E. Stachura, w: E. Stachura: Wiersze, poematy, piosenki, przekłady, 
red. Z. Fedecki, Warszawa: Czytelnik, 1984, s. 381. 

19 E. Stachura, Biała Lokomotywa (The White Locomotive) i Piosenka dla robotnika rannej zmiany 
(A song for the worker on the early morning shift), trans. M. Weyland, in: idem, The Word: Two 
Hundred Years of Polish Poetry / Słowo: Dwieście lat poezji polskiej, Blackheath: Brandl & Schle-
singer, 2010, s. 368–375. 
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dyktowane względami politycznymi, komercyjnymi i osobowościowymi. Warto 
podkreślić, że determinacja Stachury w dążeniu do zaistnienia w literaturze, za-
równo rodzimej jak i obcej, była ogromna. Swój sukces w języku ojczystym autor 
Całej jaskrawości, podobnie jak i wielu innych twórców, zawdzięczał między 
innymi takim pisarzom, jak Julian Przyboś czy Jarosław Iwaszkiewicz, którzy 
stanowili łącznik między przed- i powojennym światem literackim w Polsce. 
Stachura doceniał szansę awansu społecznego i opiekę, jaką byli otoczeni pisarze 
w Polsce Ludowej, czemu dał wyraz w swoich dziennikach, notując pod datą 
12 maja 1969 roku: 

Rozmowa z Cavourem – młodym belgijskim intelektualistą. Młody poeta w Belgii czy proza-
ik nie ma praktycznie szans wydania książki, chyba że własnym nakładem. Wszyscy plują na 
stosunki panujące w wydawnictwach. Istna mafia. To Polska – mówię – jest rajem dla młodych 
pisarzy. Mówię o stypendiach, opiece lekarskiej, łatwości wydania książki i tak dalej20. 

W porównaniu z zachodnim systemem wydawniczym, nastawionym wyłącznie 
na zysk, debiut literacki w Polsce lat 60. był relatywnie łatwiejszy niż na Zacho-
dzie. Mimo to każdy, kto zna biografię Stachury, wie, że początki jego pisarskiej 
kariery, kiedy borykał się z biedą i bezdomnością, były wyjątkowo trudne. Biorąc 
pod uwagę talent i upór poety, należy przypuszczać, że jego pisarstwo zostałoby 
docenione także w odmiennych warunkach społeczno-ekonomicznych, dlatego 
absurdalna jest łatka pisarza „popieranego przez reżim komunistyczny”21, jaką 
Polonia amerykańska w Ann Arbor doczepiła Stachurze tylko dlatego, że żył 
i tworzył w Polsce, nie angażując się ideologicznie przeciwko socjalizmowi. 
Takie ujęcie dowodzi spłyconego rozumienia literatury jako środka mającego 
służyć wyłącznie celom politycznym. Jak pisze Jarosław Anders: 

wschodnioeuropejska literatura była bardzo en vogue w kręgach literackich Nowego Jorku 
i poza nim. (…) Amerykańscy wydawcy, zazwyczaj wystrzegający się tłumaczeń współcze-
snej literatury, inwestowali w całą masę wschodnioeuropejskich autorów różnego kalibru, 
pod tym wszakże warunkiem, że autorzy ci mogli poszczycić się referencjami nieskazitel-
nych dysydentów22. 

Nie jest jasne, czy brak świadectwa o przełomowych wydarzeniach w Polsce 
nawet w prywatnych dziennikach pisarza, wynikał z ostrożności czy też z braku 
   

20 E. Stachura, Dzienniki. Zeszyty podróżne, t. 1, red. D. Pachocki, Warszawa: Iskry, 2010, s. 53. 
21 B. Czochralska, Z drugiej strony planety, „Twórczość” 2006, t. 62, nr 3, s. 63. 
22 Oryg.: „the literature of Eastern Europe was very much en vogue in literary New York and 

beyond.(…) American publishers, normally scared of contemporary translations, were bringing out 
a whole slew American publishers, normally scared of contemporary translations of East European 
authors of different caliber, though with impeccable dissident credentials”. J. Anders, Between Fire 
and Sleep: Essays on Modern Polish Poetry and Prose, New Haven: Yale University Press, 2009, 
s. XIV–XV. Cytat w moim przekładzie. 
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świadomości politycznej, jednak Stachurę i jego dzieło przenikały we wszystkich 
fazach twórczości przede wszystkim pytania o egzystencję, o sens życia i śmierci, 
abstrahujące od ustrojowych realiów. 

Ważniejszą niż czynnik polityczny przeszkodą w wydaniu twórczości Stachury 
po angielsku mogła być niewystarczająca znajomość tego języka, uniemożliwia-
jąca pisarzowi tłumaczenie własnych utworów analogicznie do autoprzekładów 
na język hiszpański. Podczas stypendium w Meksyku, gdzie przebywał od maja 
1969 do marca 1970 roku23, Stachura studiował na Universidad Nacional Au-
tónoma de México między innymi język hiszpański24, a także zawierał przyjaź-
nie, które zaowocowały publikacjami zarówno jego własnej twórczości25, jak 
i twórczości innych polskich poetów26. Do Stanów Zjednoczonych pisarz przybył 
   

23 E. Stachura, Dzienniki. Zeszyty podróżne, t. 1…, s. 55–102. 
24 Dobra znajomość francuskiego była zapewne dla Stachury ułatwieniem w opanowaniu innego 

języka romańskiego. 
25 T. Papis, Stachura był moim studentem. Z Salvadorem Elizondo rozmawia Teresa Papis, „Kultu-

ra” 1989, nr 25, s. 8–9; E. Stachura, Me acerco a ti (frag.), trad. E. Stachura, S. Elizondo, „Revista de 
Bellas Artes” 1969, no. 27, s. 53–56 (http://issuu.com/cnl-inba/docs/69_05_27_pdf_completo_opr); 
E. Stachura, Iba yo…, trad. E. Stachura, J. Cantú, „Revista Mexicana de Cultura” 1970, no. 63, s. 8; 
E. Stachura, Me acerco a ti (inne frag.), trad. E. Stachura, M. Muñoz, „COSMOS” 1973, no. 5, s. 5; 
E. Stachura, Pura descripción, trad. E. Stachura, E. Seligson, S. Galindo, en: El cuento polaco. Anto-
logía, red. A. Bugajski, México: Oasis, 1974, s. 359–366, przedruk w: Elogio del cuento polaco, red. 
S. Pitol, R. Mendoza, México: Universidad Veracruzana, 2012, s. 492–498; E. Stachura, Que devore 
la langosta el jardín, trad. E. Stachura, J. Cantú, J. de la Colina, Xalapa, Veracruz: Universidad 
Veracruzana, 1976; E. Stachura, Carta a los que se quedan, trad. M. Muñoz, B. Stawicka, „La Palabra 
y el Hombre” 1981, no. 38–39, s. 27–30, przedruk w: Antología de narrativa y poesía polacas, red. 
L.H. Heredia, Xalapa, Veracruz: Universidad Veracruzana, 2007, s. 166–168; E. Stachura, El Hache-
-Sheherazada o el invierno de los hombres del bosque (fragment Siekierezady), trad. M. Escamilla 
(z drobnymi poprawkami autora), Dział Rękopisów Muzeum Literatury w Warszawie; pierwodruk: 
E. Stachura, El invierno de los hombres del bosque, „La Palabra y el Hombre” 1976, no. 20, s. 44–47, 
przedruk w: Antología de narrativa y poesía polacas,…, s. 97–105; oraz w: Antología del cuento 
polaco contemporaneo: http://pl.scribd.com/doc/60823159/VV-AA-Antologia-Del-Cuento-Polaco-
-Contemporaneo [20.02.2014] (jako autor przekładów i redaktor tej antologii podany jest S. Pitol, 
jednak przedmowa pochodzi ze zbioru: Antología del cuento polaco contemporáneo, red. S. Pitol, 
Mexico: Era, 1967, całość stanowi więc późniejszą kompilację niejasnej proweniencji); E. Stachura, 
La mano invisible (inny fragment Siekierezady), trad. E. Stachura, Dział Rękopisów Muzeum Litera-
tury w Warszawie. Dziękuję dr Iwonie Kasperskiej za pomoc w uzupełnieniu tej bibliografii. 

26 A. Babiński, Inmovilidad, M. Czychowski, Monologo para una ciega, trad. E. Stachura, 
M. Muñoz, „COSMOS” 1973, no. 5, s. 3–4; R. Krynicki, Renovaremos…, De pronto desnudo…, 
W. Roszewski, La jauría irrumpió, W. Różański, Sálvame…, Los témpanos…, J. Żernicki, El mes del 
hombre apoyado en una lanza, B. Żurakowski, Amor, trad. E. Stachura, „La Palabra y el Hombre” 
1976, no. 20, s. 71–75; przedruk w: Antología de narrativa y poesía polacas…, s. 144–147, 149; 
R. Krynicki, Mi reino…, W. Roszewski, El herrero, W. Różański, Los témpanos…, El lugar…, Así 
ya es…, J. Żernicki, El mes del hombre apoyado en una lanza, B. Żurakowski, El rostro, trad. 
E. Stachura, J. Cantú, „Revista Mexicana de Cultura” 1970, no. 63, s. 8. Dziękuję dr Iwonie Kasper-
skiej za pomoc w uzupełnieniu tej bibliografii. 
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we wrześniu 1974 roku i pozostał tam do kwietnia 1975 roku27 dzięki oficjalnemu 
zaproszeniu wystosowanemu przez International Center Uniwersytetu Michigan 
w Ann Arbor w celu „prowadzenia niezależnych badań literackich”28. Poza nie-
wystarczającą znajomością angielszczyzny, potrzebną do sprawnej komunikacji 
i działalności przekładowej, brak większego zainteresowania stypendystą w przy-
padku amerykańskim mógł być podyktowany ograniczoną otwartością cechującą 
angloamerykańską tradycję w stosunku do innych obszarów kulturowych. O ile 
strategia popularyzacji własnej poezji i prozy zadziałała podczas pobytu Stachury 
w Meksyku, o tyle w Stanach Zjednoczonych pisarz spotkał się z podobnym zainte-
resowaniem jedynie ze strony Stefana Ehrenkreutza, amerykańskiego kompozytora 
polskiego pochodzenia. Świadectwa tej współpracy można znaleźć w opracowa-
nych przez Dariusza Pachockiego Dziennikach Stachury29 i Listach do Danuty 
Pawłowskiej30. Pod datą 8 kwietnia [19]75 Stachura zapisał w swoim dzienniku: 

1. Kupić znaczki na poczcie. 
2. O 12 do Donalda Halla31 i może na lecture do Rackham Building. 
3. Do Arboretum i nad Huron River. 
4. O 18 spotkać się ze Stefanem w księgarni „U Davida”. 
5. Do Int[ernationa]l Center – może są listy. To po drodze do Halla (niech Hall sprawdzi 

tekst Everything is poetry [Wszystko jest poezja])32. 

W rozmowie z 26 czerwca 2010 roku Stefan Ehrenkreutz tak opowiadał Dariu-
szowi Pachockiemu: „W Ameryce przetłumaczyłem jakiś jego [Stachury] tekst. 
Chyba całą część Wszystko jest poezja. Zresztą pamiętam też, jak się złościł, że 
ciągle próbowałem jemu zmienić na »Wszystko jest poezją«. A on się złościł, że 
nie, że »Wszystko jest poezja«”33. 

Najprawdopodobniej to również Stefan Ehrenkreutz pomógł Stachurze prze-
tłumaczyć na angielski piosenki, o których poeta pisze pod datą 11 listopada 
[19]74 roku: „Wysłać angielskie wersje piosenek do Detroit”34. Występ w Detroit 
miał miejsce 23 listopada 1974 roku na Wayne State University. Był na nim mię-
dzy innymi profesor katedry języków słowiańskich i tłumacz literatury polskiej, 
   

27 E. Stachura, Dzienniki. Zeszyty podróżne, t. 2, red. D. Pachocki, Warszawa: Iskry, 2011, s. 188–
242. W okresie 1.01.1975–31.03.1975 poeta ponownie odwiedził Meksyk i tamtejszych przyjaciół – 
zob. tamże, s. 206–227.  

28 B. Czochralska, Z drugiej strony planety…, s. 76. 
29 E. Stachura, Listy do Danuty Pawłowskiej, red. D. Pachocki, Warszawa: Państwowy Instytut 

Wydawniczy, 2007, s. 230, 233–235. 
30 E. Stachura, Listy do Danuty Pawłowskiej…, s. 40–43, 63. 
31 Donald Hall (ur. 1928) – poeta, prozaik i dramatopisarz amerykański, krytyk literacki. W latach 

1957–1975 wykładał na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. 
32 E. Stachura, Dzienniki. Zeszyty podróżne, t. 2…, s. 233. 
33 Tamże, przypis 317. 
34 Tamże, s. 199. 
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Edmund Ordon, który wywarł na Stachurze zdecydowanie negatywne wrażenie35. 
W rezultacie grono potencjalnych sprzymierzeńców w projekcie przekładowym 
pisarza zawężało się również z powodów osobistych. 

Nie ma natomiast wątpliwości, że to Stefan Ehrenkreutz przełożył na angielski 
tekst piosenki Tobie albo zawieja w Michigan. W liście z 14 stycznia 1976 roku 
Stachura tak pisał do Danuty Pawłowskiej: „Przypomniała mi się jedna noc na 
poddaszu Packard 816 w Ann Arbor, Michigan, kiedy zrobiłem piosenkę Tobie 
albo zawieja w Michigan. (…) Wieczorem przyszedł Stefan i od ręki ją przełożył 
na angielski, kiedy mu ją zaśpiewałem”36. Zapisek na temat tego wydarzenia 
i przetłumaczona piosenka znajdują się pod datą 8 kwietnia 1975 roku w drugim 
tomie Dzienników Stachury37. Ponadto w Listach do Danuty Pawłowskiej znajdu-
je się faksymile strony recto listu z 2 stycznia 1976 roku, napisanego wokół an-
glojęzycznego tekstu piosenki Jest już za późno, nie jest za późno (Now It’s Too 
Late, It’s Not Too Late). Na stronie verso można przeczytać angielskie tłumacze-
nie piosenki Nowy dekalog znanej też jako Człowiek człowiekowi, czyli dziesięć 
wskazań i dziesięć przeciwwskazań dla ciebie, sieroto nieboża, Zygmusiu K. (The 
New Decalogue)38. List wysłany został z Krynicy, gdzie Stachura ponownie spo-
tkał się z Ehrenkreutzem, który przebywał wówczas w Polsce, aby pisać koncert 
skrzypcowy, a w wolnym czasie najprawdopodobniej pomagał w przekładzie 
piosenek przyjaciela39. 

Obecnie większość piosenek Stachury doczekała się nowych tłumaczeń lub ad-
aptacji na język angielski, dokonanych przez zafascynowanego nimi Anglika, 
Grahama Crawforda, we współpracy z Józefem Jupiterem Podlaszewskim. Jak 
dotychczas i te tłumaczenia nie były publikowane40 – Crawford wykonuje je 
podczas swoich koncertów, jest też autorem anglojęzycznego artykułu poświęco-
nego temu gatunkowi twórczości Stachury41. W przypadku piosenek oraz wierszy 
autora Całej jaskrawości należy wspomnieć o formacji Babu Król, która w 2012 
roku wydała polskojęzyczny album zatytułowany STED42 z tekstami poety 
   

35 Tamże, s. 200. Prof. Edmund Ordon brał udział w I Międzynarodowym Zjeździe Tłumaczy Literatu-
ry Polskiej zorganizowanym w 1965 roku przez Agencję Autorską. Podczas tego zjazdu referat pt. 
Najmłodsza literatura polska wygłosił Andrzej Lam. We fragmencie poświęconym „nowym autorom na 
widowni” Lam wymienia wśród prozaików debiutujących po roku 1962 między innymi Edwarda Stachu-
rę, zob.: „Stowarzyszenie Autorów. Kwartalnik Informacyjny” (red. M. Woydyłło) 1965, nr 11, s. 61. 

36 E. Stachura, Listy do Danuty Pawłowskiej…, s. 63. 
37 E. Stachura, Dzienniki. Zeszyty podróżne, t. 2…, s. 234–235. 
38 E. Stachura, Listy do Danuty Pawłowskiej…, s. 39–43. Autografy listów znajdują się obecnie 

w zbiorach Biblioteki Narodowej, omawiany list nosi sygnaturę BN 15724, t. 1. 
39 Tamże, s. 43, przypis 8. 
40 Teksty przekładów w posiadaniu tłumacza oraz autorki niniejszego artykułu. 
41 G. Crawford, An Introduction to the Songs of Edward Stachura, „Ulbandus Review”, 2008, vol. 

11, s. 222–231. 
42 Babu Król, STED: muzyka do wierszy Edwarda Stachury, Wrocław: Duży Pies, 2012. 
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w zupełnie nowej aranżacji z zamiarem wydobycia ich „spod tony powyciąga-
nych swetrów i ckliwych harcerskich zaśpiewów”43. Muzycy formacji planują 
wydanie anglojęzycznej wersji albumu44, z tekstami w tłumaczeniu przyjaciela 
zespołu, Andrzeja Wojtasika45. 

Autorką innych, niepublikowanych przekładów na język angielski, jest Amery-
kanka Hannah Harvester, teatrolożka i folklorystka, która zetknęła się z twórczo-
ścią Stachury za pośrednictwem Teatru Wiejskiego „Węgajty” i przetłumaczyła 
na język angielski poemat Missa pagana46. 

Ciekawą formą obecności utworów Stachury w angielszczyźnie są przekłady 
dwóch jego piosenek – Dookoła mgła (Through the Mist) oraz Opadły mgły, 
wstaje nowy dzień (A New Day), które, zgodnie z projektem architektonicznym 
Małgorzaty i Andrzeja Zatwarnickich, zostały umieszczone na fasadzie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Opolu. Autorami tłumaczeń są polski poeta Jacek Guto-
row i poeta angielski David Kennedy. Teksty zdobiące budynek wybrał Andrzej 
Zatwarnicki, przypominając, że „Stachura był kultowym pisarzem czasów jego 
młodości”47. 

Powyższy przykład dowodzi, że wątek sentymentalny odgrywa olbrzymią rolę 
w sposobie, w jaki odbierana jest w Polsce twórczość Stachury. Nawet jeśli jego 
wczesne próby poetyckie były dość naiwne, jego późniejsza powieść-rzeka 
Wszystko jest poezja programowo przegadana, a mistyczno-profetyczna faza 
twórczości pisarza odstraszyła wielu czytelników zachwyconych jego wcześniej-
szą prozą, to niewątpliwie wszystkie te treści nabierają znaczenia, gdy uświado-
mimy sobie całą zjawiskowość tego twórcy ogarniętego poetyckim i egzysten-
cjalnym szaleństwem. Tylko całokształt pisarstwa Stachury może uzmysłowić 
jego ewolucję jako artysty i człowieka, który nie potrafił lub nie chciał zdobyć się 
na dystans wobec życia i śmierci. Mimo to, w przypadku projektu przekładowe-
go, należałoby utwory pisarza poddać literackiej selekcji. Wydaje się, że obie 
powieści Stachury, Cała jaskrawość i Siekierezada48, mają na tyle uniwersalne 
przesłanie, że bez przeszkód powinny znaleźć swoje miejsce także w angloję-
zycznym kanonie polskiej literatury. Z kolei odzwierciedlona w nich specyfika 
życia w Polsce lat 60. XX wieku stanowi dodatkowo atrakcyjny element narracji. 
Sam Stachura uznał Siekierezadę za utwór warty przekładu na język angielski. 
   

43 Zob. http://babukrol.bandcamp.com/album/sted [20.02.2014]. 
44 K. Mrozowska, Wywiad z BaBu Król, http://myband.pl/9326/wywiad-z-babu-krol/ [20.02.2014]. 
45 Informacja zawarta w „Podziękowaniach” na okładce płyty Babu Król, STED: muzyka do 

wierszy Edwarda Stachury, Wrocław: Duży Pies, 2012. 
46 Tekst przekładu w posiadaniu tłumaczki oraz autorki niniejszego artykułu. Dziękuję profesorowi 

Michałowi Mikosiowi za informację o tym przekładzie i umożliwienie kontaktu z tłumaczką. 
47 M. Kuc, Cuda polskie i europejskie, „Rzeczpospolita” 22.05.2011, http://www.rp.pl/artykul 

/661805. html?print=tak [20.02.2014]. 
48 E. Stachura, Siekierezada albo Zima leśnych ludzi, Warszawa: Czytelnik, 1971. 
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W swoim dzienniku pod datą 11 listopada [19]74 roku poeta między innymi zapisał: 
„Dzwonić do prof. Welsha49, odebrać mój tekst50, zanieść Siekierezadę”51. 

Profesor David Welsh kierował w owym czasie katedrą polonistyki Uniwersy-
tetu Michigan w Ann Arbor. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że pięć lat wcze-
śniej, w 1969 roku, Welsh przełożył na angielski Czarny potok Leopolda Bucz-
kowskiego52 (pisarza, którego Stachura uważał za swojego mistrza), a w 1970 
roku podczas II Międzynarodowego Zjazdu Tłumaczy Literatury Polskiej w War-
szawie otrzymał nagrodę ZAiKSu za całokształt pracy translatorskiej, zrozumiałe 
staje się, że właśnie tego tłumacza wybrał Stachura. 

Czy profesor Welsh uznał Siekierezadę za wartą przekładu? Czy sądził, że po-
wieść mogłaby zainteresować zachodnich, anglojęzycznych, wydawców? Nieste-
ty nie ma na ten temat żadnych śladów, należy przypuszczać, że w czasach zim-
nej wojny tematyka dzieła Stachury nie była wystarczająco atrakcyjna dla tego 
środowiska. Stachura nie pisał o polityce ani nie był obyczajowym skandalistą 
(choć w przypadku poezji był skandalistą formalnym, co stanowi jej nowatorstwo 
i atrakcję, ale utrudnia tłumaczenie). A jednak odczytanie Siekierezady w pań-
stwach leżących po tej samej stronie żelaznej kurtyny co Polska mogło mieć, 
oprócz egzystencjalnego, także polityczne (wolnościowo-eskapistyczne) zabar-
wienie. Nie jest chyba przypadkiem, że Siekierezada doczekała się tłumaczeń na 
język węgierski w 1973 roku53 (potem była dwukrotnie wznawiana w 199054 
i 2012 roku55), na słowacki w 1977 roku56, a w roku 1980 na czeski57 i bułgar-
ski58, pozostając praktycznie nieznana na Zachodzie. Niewątpliwie chodziło tu 
   

49 David John Welsh (1920–1985) – slawista, literaturoznawca, tłumacz, pisarz. Urodzony w Anglii, uzy-
skał doktorat na Uniwersytecie Londyńskim (University of London), wieloletni wykładowca na 
Uniwersytecie Michigan (1961–1983). Przełożył na angielski m.in. Wicher wolności Wacława Zagórskiego 
(1957, Seventy Days), Złego (1955, The Man with the White Eyes) oraz Siedem dalekich rejsów Leopolda 
Tyrmanda (1959, The Seven Long Voyages), Matkę królów Kazimierza Brandysa (1961, Sons and 
Comrades,), Popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego (1962, Ashes and Diamonds), Wyspę ocalenia 
Włodzimierza Odojewskiego (1965, No Island of Salvation [wersja brytyjska], Island of Salvation [wersja 
amerykańska]), Czarny potok Leopolda Buczkowskiego (1969, Black Torrent), Disneyland Stanisława 
Dygata (1969, Cloak of Illusion), Sennik współczesny Tadeusza Konwickiego (1969, A Dreambook for Our 
Time), Nadzieja umiera ostatnia Haliny Birenbaum (1971, Hope Is the Last to Die), Lalkę Bolesława Prusa 
(1972, The Doll). Laureat nagrody ZAiKSu (1970) za tłumaczenia literatury polskiej na język angielski. 

50 Niestety nie udało mi się ustalić, o jaki tekst chodzi. 
51 E. Stachura, Dzienniki. Zeszyty podróżne, t. 2…, s. 199. 
52 L. Buczkowski, Czarny potok, Warszawa: Pax, 1954. 
53 E. Stachura, Szekercelárma avagy Emberek a téli erdón, ford. I. Kovács, Budapest: Európa, 1973. 
54 E. Stachura, Szekercelárma és más írta, ford. I. Kovács, Budapest: Kráter Kiadó, 1990. 
55 E. Stachura, Szekercelárma avagy Emberek a téli erdőn, ford. I. Kovács, Budapeszt, M. Napló, 2012. 
56 E. Stachura, Sekerezáda alebo Zima lesných l’udi, prel. J. Gazdík, Bratislava: Smena, 1977. 
57 E. Stachura, Sekerezáda aneb Zima lesních lidí, přel. H. Stachová, Praha: Odeon, 1980. 
58 Э.Стахура, Секиразада или Зимата на горските хора, прев. M. Атанасова, София: Народна 

култура, 1980. 
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o wspólnotę doświadczenia narodów należących do bloku państw socjalistycznych 
i zbyt duże ryzyko finansowe w przypadku wydania powieści na Zachodzie59. 

Na szczęście świetny przekład Pałacu Wiesława Myśliwskiego60 dokonany 
przez Ursulę Phillips61, a także niedawny sukces jego Kamienia na kamieniu62 
w angielskim tłumaczeniu Billa Johnstona63 – przekład ten zdobył w 2012 roku 
nagrodę nowojorskiego PEN Clubu (American PEN Translation Prize) oraz na-
grodę dla najlepszej przetłumaczonej książki (Best Translated Book Award), 
a ponadto za najlepsze tłumaczenie literackie (AATSEEL Book Award for Best 
Literary Translation into English) – można traktować jako zapowiedź poszerzają-
cych się zainteresowań piśmiennictwem polskim dwudziestego wieku. Wielkie 
zasługi położyła tu działalność Instytutu Książki. Niestety, utwory nieżyjących 
już pisarzy64, których twórczość literacka przypadła na okres PRL-u, nie są wy-
starczająco promowane nawet przez Instytut, mimo że wiele z nich zasługuje na 
uwagę i nadal jest w Polsce popularnych. Jak zauważa Tamara Trojanowska: 
„kanon [polskiej literatury w Ameryce Północnej], jakkolwiek przedefiniowany, 
przypomina nadal ser szwajcarski”65, a twierdzenie to można rozszerzyć na 
wszystkie kraje anglojęzyczne. Z kolei Benjamin Paloff, znakomity tłumacz no-
wej i najnowszej polskiej literatury, pisze w zakończeniu recenzji wspomnianych 
już esejów Jarosława Andersa66 poświęconych Witkacemu, Schulzowi, Gombro-
wiczowi, Miłoszowi, Szymborskiej, Herbertowi, Herlingowi-Grudzińskiemu, 
Konwickiemu i Zagajewskiemu: „Dlatego właśnie książka Andersa także nie 
może być traktowana definitywnie – jest tyle pisarek i pisarzy, niespokojnych 
i niepokojących, tajemniczych i wymykających się wszelkim kategoriom, którzy 
usiłowali i cały czas usiłują mówić do nas, Amerykanów, i którzy nadal czekają na to, 
aby ich usłyszeć”67. Jeśli potraktujemy „Amerykanów” z przytoczonego cytatu jako 
   

59 Przekłady literatury opozycyjnej państw bloku komunistycznego często były finansowane, 
wprost lub pośrednio, przez CIA, niezależnie od finansowej opłacalności takiego przedsięwzięcia. 
Zob. Final Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to 
Intelligence Activities. in: I. Book, Foreign and Military Intelligence, Washington, DC: U.S. Government 
Printing Office, 1976, s. 192–193, https://archive.org/details/finalreportofsel01unit [20.02.2014]. 
Twórczość apolityczna nie miała tego ułatwienia. 

60 W. Myśliwski, Pałac, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.  
61 W. Myśliwski, The Palace, trans. U. Phillips, London; Chester Springs, PA: P. Owen, 1991. 
62 W. Myśliwski, Kamień na kamieniu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. 
63 W. Myśliwski, Stone Upon Stone, trans. B. Johnston, New York: Archipelago Books, 2010. 
64 Poza Edwardem Stachurą wystarczy wspomnieć pisarzy takich, jak Kornel Filipowicz, Tadeusz 

Nowak czy Jan Himilsbach. Wśród żyjących autorek i autorów należy upomnieć się o wciąż 
nieprzetłumaczone na język angielski utwory Zofii Posmysz, Edwarda Redlińskiego oraz Zyty Oryszyn. 

65 T. Trojanowska, Igraszki trafu i miłości: polonistyka w Toronto, „Postscriptum” 2001, nr 1–2, s. 123. 
66 J. Anders, Between Fire and Sleep… 
67 Oryg.: „This may be why Anders’s book, too, seems unresolved: because there are so many other 

writers, troubled and troubling, mysterious and beyond category, who have been trying to speak to us 
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figurę retoryczną – to do amerykańskiego odbiorcy skierowana jest książka Andersa 
i recenzja Paloffa – a w ich miejsce podstawimy ogół czytelników z krajów angloję-
zycznych, wówczas trudno się z tym translatorskim postulatem nie zgodzić. 

Wydaje się, że po przełamaniu bariery mentalnej i otwarciu się tłumaczy anglo-
języcznych na zaniedbaną dotychczas część polskiej literatury czasów zimnowo-
jennych, najistotniejszym wyzwaniem w przypadku pisarstwa Stachury będzie 
idiosynkratyczny język części jego utworów. Szczególnie trudny do oddania 
w językach niesłowiańskich, rządzony jest jednak regułami, dla których na ogół 
można znaleźć lub stworzyć korespondujące środki przekazu w języku angiel-
skim, a nawet, w skrajnych przypadkach, przenieść na grunt angielszczyzny poję-
cia polskie. Takie rozwiązanie sugeruje w swojej pracy dyplomowej na temat 
zbioru opowiadań Się68 Magda Wojnowska69. Praca magisterska Wojnowskiej jest 
analizą lingwistyczno-filozoficznego problemu, jaki stanowi przekład tytułowego 
zaimka „się” używanego w opowiadaniach Stachury w funkcji podmiotu. O ile 
przy tłumaczeniu na języki słowiańskie jest to dość łatwe zadanie, o tyle w przypadku 
języka angielskiego autorka pracy nie znalazła w pełni satysfakcjonującego rozwiąza-
nia. Testowała takie odpowiedniki i substytuty „się”, jak: „I”, „self”, „myself”, „one”, 
„nobody”, „somebody” oraz bezosobowe „you”, tylko po to, aby uznać, że najlep-
szym rozwiązaniem może być pozostawienie nieprzetłumaczonego „się”70. 

Dodatkową trudnością, jaką napotyka tłumacz tekstów Stachury na język an-
gielski, jest bariera kulturowa. Jest to wyzwanie, z którym trudno się zmierzyć 
i choćby dlatego należy zauważyć i docenić obszary anglojęzycznych przekładów 
poezji i prozy pisarza funkcjonujące poza głównym nurtem wydawniczym. Jed-
nym z takich obszarów jest dysertacja doktorska Sylwii D. Ejmont, obroniona na 
Uniwersytecie Michigan w 2008 roku. Doktorat nosi tytuł The Troubadour Takes    
Americans all this time, and who are still waiting to be heard”. B. Paloff, Cures for the Common Cold 
War, „The Nation” 17–24.08.2009, s. 36. Cytat w przekładzie własnym. 

68 E. Stachura, Się, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. 
69 M. Wojnowska, „Się” by Edward Stachura and Its Degree of Translatability into English, M.A. thesis, 

University of Warsaw, 2003. W załączniku do pracy Wojnowskiej znajdują się przetłumaczone przez nią 
fragmenty opowiadań: Słodycz i jad (Sweetness and Venom), Się (Się), Słuchanie (Listening), Iście (Footing), 
wiersz „Dwa Michały” z Wesela (The Wedding), Lekcya języka angielskiego (A Lesson of English) oraz 
piosenka Nie Brookliński most (Not the Brooklyn Bridge) z opowiadania El condor pasa. W części teore-
tycznej, oprócz przetłumaczonych fragmentów tych i innych opowiadań ze zbioru Się, praca zawiera anglo-
języczne przekłady cytatów z powieści-rzeki Wszystko jest poezja, Dzienników, a także tekstów mistycznych 
Fabula Rasa i Oto, które niezbędne były do naszkicowania filozofii Stachury i dekonstrukcji, której poddał 
własne „ja”, przechodząc kolejno przez etap sobowtórowy (Edmund Szerucki, Janek Pradera, Michał Kąt-
ny), następnie etap bezosobowego „się”, aż do stanu „człowieka-nikt”. 

70 Słynnym przypadkiem pozostawienia w tekście angielskim celowo nieprzetłumaczonego 
polskiego słowa, kluczowego dla językowego idiomu autora i tekstu, jest Gombrowiczowska „pupa” 
z Ferdydurke w przekładzie Danuty Borhardt. Zob.: W. Gombrowicz, Ferdydurke, trans. D. Borchardt, 
New Haven: Yale University Press, 2000. Przekład ten został nagrodzony w 2001 roku przez 
Amerykańskie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury (American Literary Translators Association). 
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the Tram: Experience in Polish Poetry and Music71 i jest analizą twórczości 
dwóch polskich bardów – Edwarda Stachury i Jacka Kaczmarskiego oraz ich 
znaczenia dla polskiego społeczeństwa w czasach PRL-u. 

Wśród angielskich przekładów prozy i poezji Stachury dostępnych w Internecie 
na szczególną uwagę zasługuje stworzona w 1995 roku strona dra Andrzeja Du-
szenki, wykładowcy Northern State University w Dakocie Południowej72. Na tle 
omawianych tłumaczy Duszenko prezentuje najszerszy i najłatwiej dostępny 
przekrój pisarstwa Stachury – od fragmentu Siekierezady, poprzez 4 dłuższe 
opowiadania, aż po wybór 11 wierszy i wyjątki z kilku innych utworów73. Moż-
liwość prezentacji tak szerokiego przekroju twórczości Stachury należy z pewno-
ścią zawdzięczać temu, że zamieszczane w Internecie treści nie podlegają na ogół 
wydawniczym wymogom opłacalności. Medium to zapewnia dodatkowo niemal 
nieograniczoną pojemność informacji o największym zakresie oddziaływania 
i najszybszym dostępie. Mimo to treści umieszczane w Internecie funkcjonują na 
obrzeżach literackiego polisystemu, nawet jeśli są najwyższej próby. 

Na zakończenie wypadałoby zadać pytanie o to, jaki obraz Stachury jako autora 
tworzy nieformalny obieg anglojęzycznych przekładów jego utworów. Czy jest on dla 
   

71 S.D. Ejmont, The Troubadour Takes the Tram: Experience in Polish Poetry and Music, PhD thesis, 
University of Michigan, 2008. Wśród tekstów, na które powołuje się Ejmont w angielskim tłumaczeniu 
swojego autorstwa, znajdują się: życiorys Stachury złożony w dziekanacie KUL oraz krótka nota auto-
biograficzna napisana dla Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, umieszczona na skrzydełku okładki Całej 
jaskrawości (1974, wyd. 2), przekład listu do redaktorów almanachu „Rodowody”, fragmenty Dzienni-
ków, tekst o wartość poezji, a także wyjątki z wierszy Kompozycja, Pejzaż, [Owoce wchodzą w głąb 
kamienia], Noc albo oczekiwanie na śniadanie, Wielkanoc na moim zamku, Włosy, Lato w Alpach, Wielki 
Testament, [Oczy nim dosięgły…], [Na bransoletach u Metysek…], [Co noc…], [Ja tobie poselstwa 
wysyłać…], Rozwód, Kochankowie, [Przebyłem noc właśnie…], [Nachylcie plecy wasze…], Śpiewanie 
przez sen. W dysertacji znajdują się też przełożone fragmenty piosenek Nie brookliński most, Piosenka 
dla juniora i jego gitary oraz poematów Dużo ognia, Przystępuję do ciebie, Po ogrodzie niech hula 
szarańcza, Kropka nad ypsylonem, opowiadań Nie zlęknę się, Listy do Olgi, Jeden dzień, Pragnienie, 
Czysty opis, Jak mi było na Mazurach, Falując na wietrze, Strzeżcie mnie, zorze miłe, a także wyjątki 
z powieści-rzeki Wszystko jest poezja i tekstu Oto. Praca dostępna jest w Internecie pod adresem: 
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/60649/sylwia_1.pdf?sequence=1 [20.02.2014]. 

72 Zob. http://duszenko.northern.edu/stachura/index.html [20.02.2014]. 
73 Wśród utworów Stachury przełożonych na angielski przez Duszenkę znajdują się: fragment 

Siekierezady (Axing or the Winter of the Forest Folk), całość opowiadań: Jeden dzień (One Day), Listy do 
Olgi (Letters to Olga), Jasny pobyt nadrzeczny (Bright Stay on the River), Pokocham ją siłą woli (With My 
Willpower I’ll Fall in Love with Her), wiersze: Metamorfoza (Metamorphosis), [Odnalazły się marzenia…] 
([Dreams were found…]), Zabawy dziecięce (Children’s Games), [Co noc…] ([Each night…]), [W kontem-
placji aluminium…] ([In contemplating aluminum…]), Skandynawia (Scandinavia), Próba wniebo-
wstąpienia (Attempt at Ascension), [Niebo to jednak studnia…] ([The sky is a well after all…]), Jesień 
(Autumn), Zachód słońca w Prowansji (Sunset in Provence), Pejzaż (Landscape), List do pozostałych 
(A Letter to the Remaining), fragment utworu Fabula rasa, nota autobiograficzna ze skrzydełka obwoluty 
Całej Jaskrawości (All the Brightness), szkic autobiograficzny Stachury oraz komentarz Andrzeja Mosz-
czyńskiego, w którym zawarty jest fragment Kropki nad Ypsylonem. 
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jego pisarstwa i filozofii reprezentatywny? Nawet jeśli wszystkie gatunki literackie, 
które wyszły spod pióra pisarza, doczekały się choćby fragmentarycznych przekładów 
na język angielski, co ukazuje niniejsza analiza, piosenki i wiersze nadal zdają się do-
minować nad innymi obszarami jego twórczości. Pozostaje mieć nadzieję, że z bie-
giem czasu doczekamy się liczniejszych tłumaczeń prozy Stachury, a także książko-
wych wydań jego utworów w angielskim przekładzie, zarówno prozy, jak i poezji. 
Szansę taką stwarzają atrakcyjne programy translatorskie Instytutu Książki74. Warto 
przypomnieć, że w anglojęzycznym zbiorze wierszy Tadeusza Różewicza, za których 
przekład Bill Johnston dostał pierwszą nagrodę „Found in Translation”75, przyznawa-
ną właśnie przez Instytut Książki, znajduje się utwór poor Stachura the poet76. 

 
O U T  O F  T H E  M A I N  S T R E A M :  E D W A R D  S T A C H U R A ’ S  W R I T I N G   

I N  E N G L I S H  T R A N S L A T I O N  

One of the most interesting writers of the twentieth century and a cult figure in Poland after his prema-
ture death in 1979, Edward Stachura still remains relatively unknown to the English language reader. 
Out of his prolific output, only several lyrical pieces have been translated into this language and 
published in three anthologies of Polish literature. The reasons for this state of affairs are manifold, 
among others Stachura’s idiosyncratic language often described as “untranslatable” because of its 
form and content. In her article, the author looks at how Stachura’s prose and poetry (songs included) 
function in English independently of the traditional publishing business, if somewhat on the margin of 
the main literary trends. 

Keywords: Edward Stachura, Polish-English translation, Polish-Spanish translation, self-translation, 
publishing policies. 

Mgr Sylwia Szulc – doktorantka w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się 
literaturoznawstwem, kulturoznawstwem oraz translatoryką. Obecnie przygotowuje, pod kierunkiem 
prof. UW dr hab. Anieli Korzeniowskiej, rozprawę doktorską na temat powojennej prozy polskiej i jej 
odzwierciedlenia w tłumaczeniu na język angielski (Accepted, Rejected, Unknown: Polish Novels and 
Short Stories of 1945–1989 in the Context of English Translation and Politics). Publikowała m.in. 
w „Studiach i Materiałach”, „Acta Philologica” oraz w „Studiach o przekładzie”. 

   
74 Zob. http://www.instytutksiazki.pl/ [20.02.2014]. 
75 Co można przełożyć jako „znalezione w tłumaczeniu”. Nazwa nagrody to odniesienie do Lost in 

Translation Roberta Frosta oraz książki Ocalone w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Nagroda 
Found in Translation przyznawana jest przez Instytut Książki od 2008 roku za wybitne anglojęzyczne 
przekłady literatury polskiej. Jej dotychczasowymi laureatkami i laureatami są: Bill Johnston (2008), 
Antonia Lloyd-Jones (2009 i 2013), Danuta Borchardt (2010), Clare Cavanagh i Stanisław Barańczak 
(2011) oraz Joanna Trzeciak (2012). Zob.: http://www.instytutksiazki.pl/programy,o-nas,28,found-in-
-translation.html [20.02.2014]. 

76 T. Różewicz, new poems, trans. B. Johnston, New York: Archipelago Books, 2007, s. 149–150. 
Publikacja subsydiowana przez Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND. 
Wiersz jest tłumaczeniem utworu Tadeusza Różewicza biedny poeta Stachura. Zob.: T. Różewicz, 
biedny poeta Stachura, w: tegoż, Wyjście, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004, s. 29–30. 
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PO L S K OŚĆ  C Z Y  ŚW I A T O W OŚĆ   
J A K O  P R O B L E M Y  P R Z E KŁA D O W E   

BI E G U N Ó W  OL G I  TO K A R C Z U K  

 

WYBRAŁAM BIEGUNÓW OLGI TOKARCZUK
1
 JAKO PODSTAWĘ TYTUŁOWEJ DYCHO- 

tomii ze względu na to, że ta powieść odzwierciedla tzw. „światowość” literatury 
polskiej, zwłaszcza zaś, gdy ujmie się całość tego dzieła jako wypowiedź na 
temat wyobcowania współczesnego człowieka w pewnym środowisku, opowieść 
o ruchu jako wewnętrznym wygnaniu nowoczesnego obywatela świata, jego 
oderwaniu od rzeczywistości. Autorka podejmuje tematy uniwersalne, tworząc 
obraz świata, który jest tak samo bliski i równocześnie tak samo daleki Polakom, 
Amerykanom, Chińczykom, Argentyńczykom czy Macedończykom. Jest to świat 
– na pozór bez granic przestrzennych i czasowych – w którym porusza się czło-
wiek. Pragnienie nieśmiertelności, pochylenie się nad duchowym i cielesnym 
aspektem istnienia, przewaga technologii nad kulturą, zatracenie tożsamości 
narodowej – wszystko to dotyczy każdego z nas. Jeszcze w starożytnych czasach 
rozmyślano o ruchu jako podstawie istnienia ludzkiego. Tomasz z Akwinu, po-
dobnie jak Arystoteles, twierdził, że tym, co charakteryzuje wszystkie byty oży-
wione, jest ruch. Ruch ten, według niego, udoskonala byt – prowadzi do pełnego 
rozwoju lub utrzymuje go na danym poziomie doskonałości2. W Biegunach Olgi 
Tokarczuk nie tylko bohaterowie są ciągle w drodze, ale i cały świat. Autorka 
w pewien sposób bawi się kategoriami „uniwersalności” i „obcości”, rysując 
   

1 Wszystkie przykłady pochodzą z polskiego wydania: O. Tokarczuk, Bieguni, Kraków: 
Wydawnictwo Literackie, 2007 oraz z macedońskiego przekładu: Олга Токарчук, Талкачи, Скопје: 
Или-или, 2013; numer w nawiasach obok cytowanego fragmentu oznacza stronę w tych wydaniach. 

2 Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles: prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poga-
nami, innowiercami i błądzącymi, t. 2, przeł. Z. Włodek, W. Zega, Poznań: „W Drodze”: Klub Książ-
ki Katolickiej, 2007. 
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między nimi bardzo luźne granice, pozwalające na przechodzenie jednej w drugą; 
„światowość” więc może być często pojmowana jako „obcość” albo „polskość”, 
a z drugiej strony „obcość” staje się kategorią uniwersalną. 

Na ile kategorie „światowości” i „polskości” są problemem w przekładzie na 
inny język, spróbuję pokazać na wybranych przykładach, porównując oryginał 
z tłumaczeniem na język macedoński. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania w zakre-
sie translatoryki pokazały umowność i względność kategorii „uniwersalności” 
i „lokalności”, które bywają zależne od odbiorców tekstu, tj. ich przynależności 
do określonego regionu, wspólnoty społecznej, poziomu wykształcenia itp. 

Już na samym początku – w tytule – pojawiła się przeszkoda kulturowa, utrud-
niająca tłumaczenie. Kim są bieguni i na ile są oni ogólnie znani? Okazało się, że 
grupa ta poruszała się po określonym obszarze, znana jest zaś niemal jedynie 
religioznawcom. Przypuszczam, że w Polsce do czasu publikacji książki Tokar-
czuk nazwa „bieguni” prawie nikomu nic nie mówiła. „Bieguni” to co prawda nie 
nazwa własna, nastręcza jednak podobnych trudności – przy przekładzie miałam 
do wyboru cztery podstawowe metody tłumaczenia (takie, jak w przypadku nazw 
własnych): transkrypcję, transliterację, przekład (znalezienie ekwiwalentu) 
i translokację (przeniesienie w postaci niezmienionej). Przy czym musiałam 
wziąć pod uwagę wpływ etymologii pojęcia, a także konotacje, które budzi sam 
termin oraz sam kontekst i funkcję, jaką pełni ta nazwa w tekście3. Ponieważ 
chodzi o termin przejęty z języka rosyjskiego przez transliterację, zdecydowałam 
się na бегуни po macedońsku, zgodnie z systemem fonetycznym języka. Jednak 
konieczne było umieszczenie wyjaśnienia. Zdecydowałam się na podanie go 
w przypisie, pod nazwą oddzielnego rozdziału, w którym właśnie mowa o auten-
tycznych biegunach; w tłumaczeniu na język polski brzmi on tak: „[bieguni to] 
religijny odłam starowierców, odrębny od rosyjskiej cerkwi prawosławnej, po-
wstały pod koniec XVIII wieku; [bieguni] całkowicie odrzucali hierarchię ko-
ścielną i uważali, że świat podlega złu, a jedynym sposobem, żeby uciec przed 
Antychrystem jest stały ruch, to jest u c i e k a n i e . Stopniowo zanikali po drugiej 
wojnie światowej”4. Podobne tłumaczenie zostało umieszczone też na okładce 
oryginału. Ciekawe jest tu zjawisko fałszywych przyjaciół w etymologii tego 
terminu. Mianowicie, znaczenie czasownika biegać zarówno po polsku, jak i po 
rosyjsku nie jest zupełnie zbieżne ze znaczeniem macedońskiego бега, ponieważ    

3 A. Cieślikowa, Jak „ocalić w tłumaczeniu” nazwy własne?, w: Przekładając nieprzekładalne. 
Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk – Elbląg, red. W. Kubiński, 
O. Kubińska, T.Z. Wolański, Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2000, s. 312. 

4 Oryg.: „Бегуните биле религиозна секта на староверци, отцепени од руската православна 
црква, која настанала кон крајот на 18 в. Тие целосно ја отфрлиле црковната хиерархија 
и сметале дека светот е подреден на злото, а единствениот начин да му се избега на 
Антихристот е постојаното движење, односно б е г ањ е . Постепено се изгубиле по Втората 
светска војна (заб. на прев.)”. 
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macedoński czasownik oznacza wyłącznie uciekać. Natomiast blisko jest mu do 
znaczenia, w jakim funkcjonuje ten termin w tekście, czyli do ucieczki biegunów 
przed złem, ale tak samo ucieczki współczesnego człowieka przed problemami, 
podobnie jak główna bohaterka we wspomnianym rozdziale, która nie należy do 
tytułowych biegunów, ale staje się jedną z nich na wzór biegunki obserwowanej 
w metrze. 

Ponieważ cała filozofia książki opiera się na utożsamieniu ruchu z ucieczką 
z codzienności i niemożnością odnalezienia się zwykłego człowieka w chaosie 
współczesnego świata, czyli z uniwersalnym i raczej powszechnym zjawiskiem 
wyobcowania (z ang. displacement – czyli ‘czuć się nieswojo w swoim albo 
w obcym otoczeniu’) i tułania się po świecie, problem przekładu tytułu aktualny 
był także po skończeniu tłumaczenia. W ostatniej chwili, bezpośrednio przed 
wydaniem, razem z redaktorem i wydawcą, zdecydowaliśmy się na tytuł, który 
odbiega od oryginału, tj. Талкачи, czyli Tułacze – trzeba przyznać, że przeważyły 
tu względy raczej komercyjne. Podobnie zresztą było w przypadku tłumaczenia 
na angielski (Runners). 

Drugim wybranym przeze mnie przykładem ilustrującym tezę, że „obcość” 
może stać się tzw. „swojskością”, a nawet „światowością” (w ograniczonym 
pojmowaniu świata), jest następujący fragment utworu oraz jego tłumaczenia: 

A gdy wysiadł w Mikulcu, powtarzałam sobie jego dziwne imię: Ne-boj-sza. Nie bój się (s. 346). 

А кога излезе во Микулц, си го повторував неговото чудно име: Не-бој-ша. Не бој се (s. 304). 

Chodzi tu o wprowadzenie, jak sama autorka pisze, dziwnego imienia uchodź-
cy serbskiego pochodzenia, czyli o typowe „uniezwyklenie” literackie; jednak 
Olga Tokarczuk imię to, poprzez interpretację językową, przywraca do „zwykło-
ści”, w związku z czym staje się ono w języku polskim bliskie, zrozumiałe 
i „swojskie”. Bez względu na prawdziwą etymologię imienia, podobieństwo 
i pokrewność języków słowiańskich umożliwiło przekroczenie, zniwelowanie 
„obcości” w polskim brzemieniu. W tłumaczeniu na język macedoński przekład 
tego niuansu nie sprawił większych problemów, wyczuwalne bowiem jest prze-
sunięcie granicy, z tą różnicą, że czasownik се бои jest już bardzo archaiczny, 
obecnie używa się raczej се плаши, ale każdy użytkownik języka macedońskiego 
go zrozumie, możliwe, że także dzięki bliskości języka serbskiego. Jednak archa-
iczność tego słowa w macedońskim tekście staje się „uniezwykleniem”, czyli 
burzeniem automatyzmu konwencji językowej5, podobnie jak w oryginale. Ze 
względu na pokrewieństwo języków słowiańskich przytaczam tu ten przykład 
jako, przenośnie mówiąc, „słowiańską światowość” – ze względu na duży obszar 
świata, który zajmują Słowianie, albo w którym mówi się językami słowiańskimi.    

5 Por. К. Ќулавкова прир, Поимник на книжевната теорија, Скопје: МАНУ, 2007, s. 397. 
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Warto by się przyjrzeć, jak ten fragment brzmi w tłumaczeniu na języki niesłowiań-
skie – być może w takich przekładach utracono część informacji czy znaczeń. 

Jednym z przejawów „światowości” tej prozy może być narracja w poszcze-
gólnych częściach powieści, w których pisarka posługuje się metafikcją. Jeżeli 
jako metafikcję rozumiemy zabieg literacki polegający na wdzieraniu się fikcji 
w fakty historyczne, zauważymy, że jest on bardzo popularny w literaturze świa-
towej. Dodać należy, że ostatnio także w Macedonii ukazało się kilka powieści 
stosujących metafikcję. W Biegunach użyto ją na przykład we fragmencie po-
święconym historii prezerwacji serca Chopina. Mimo że można znaleźć informa-
cje o siostrze Chopina, jej losy nie są powszechnie znane. Opowieści o pogrzebie 
kompozytora, o tajnej podróży Ludwiki z sercem brata do Warszawy oraz doda-
nie do ogólnie znanej historii emocji i myśli tej bohaterki „tła” na pewno wypeł-
niają luki w historiografii. Chopin i związane z nim przedmioty oraz ludzie stają 
się tutaj oznaką światowości; warto podkreślić, że w Macedonii kompozytor jest 
bardzo znany, ale nie wiąże się go z Polską. Ten, jak i wiele podobnych wątków 
w tej powieści odbiera się nie tyle jako polskie, ile światowe (zjawiska i historie 
znane lub nieznane całemu światu). Metafikcja stanowi reinterpretację przeszło-
ści, jest rodzajem dialogu czasów – i z tego właśnie powodu podtytuł macedoń-
skiego przekładu brzmi: „podróż literacka przez przestrzeń, kontynenty i wieki”. 
W Biegunach mamy do czynienia z mieszanką wymyślonych szczegółów i fak-
tów historycznych, które mogą wywołać poczucie niejasności, wątpliwości doty-
czące prawdziwości wypowiedzi. Owa mieszanka, a także pewne różnice grama-
tyczne między językiem polskim i macedońskim nastręczały trudności podczas 
tłumaczenia dzieła. Dużym problemem okazał się czas gramatyczny – w języku 
macedońskim używa się więcej niż jednego czasu przeszłego; chodzi mianowicie 
o czasy: określony i nieokreślony, stosowane w zależności od faktów, kategorii 
świadka / narratora, dokładnego umieszczenia w czasie, a także zależnie od sto-
sunku narratora do wypowiedzi, czyli od perspektywy. Warto tutaj przytoczyć 
zdania, przy których przekładzie pojawiały się takie problemy: 

Dom jego w y g l ą d a ł  tak samo jak inne flandryjskie domy. B y ł  zbudowany… (s. 213). 

Куќата на неговите родители и з гл е д а л а  исто како и другите фламански куќи. 
Б и л а  изградена… (s. 189). 

Spójrzmy także na opowieść o Filipie Verheyenie, w której zmienia się perspekty-
wa, gdy narratorem staje się jego uczeń (wcześniej nieokreślony narrator snuje fikcyj-
ną opowieść w czasie teraźniejszym) – w przekładzie użyto czasu przeszłego nieokre-
ślonego, przy czym tłumacz ma na uwadze, że nie ma w teraźniejszości osoby żyją-
cej, która by mogła być świadkiem, podobnie jak uczeń nie był świadkiem 
dzieciństwa jego mistrza. W dalszej części opowieści narrator zbliża się do czasów, 
w których uczeń już znał mistrza, więc i czas przeszły zmienia się na określony: 
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Filip b y ł  spokojnym, cichym chłopcem (s. 214). 

Филип беше мирно, тивко момче (s. 189). 

Dalej już historia toczy się w tym czasie. Z podobną sytuacją mamy do czynie-
nia w przypadku początkowej części historii o sercu Chopina, gdzie użyto nieo-
kreślonego czasu przeszłego w całym akapicie: 

Jest wszystkim ogólnie wiadomo, że Szopen u m a r ł  o drugiej nad ranem… (s. 351). 

Општо познато е дека Шопен ум р е л  во два часот пред мугрите… (s. 309). 

W kolejnej części tej opowieści autorka, wprowadzając do narracji Ludwikę, 
używa czasu teraźniejszego, jakby jej wkroczenie do historii było właśnie wstę-
pem do wspomnianego wcześniej dialogu czasów; jednak wszystko, co dzieje się 
przed podróżą z sercem Chopina do Warszawy (która się odbywa niby teraz) jest 
w czasie przeszłym, jakby sama bohaterka to wspominała – wtedy z kolei 
w przekładzie stosuje się czas określony: 

Zaraz po śmierci p r z y j e c h a ł  mąż Solange (s. 352). 

Веднаш по смртта п р и с т и г н а  мажот на Соланж (s. 310). 

Innym ważnym dla dyskusji o światowości literatury polskiej wątkiem jest ję-
zyk. Patron wydziału, na którym pracuję, Błaże Konewski – językoznawca, poe-
ta, tłumacz z języków słowiańskich – mawiał, że „język to nasza ojczyzna”. Mi-
mo że Bieguni są dziełem prawie „wyzwolonym” z polskości (tematyki polono-
centrycznej), Olga Tokarczuk pisze piękną polszczyzną, używając przy tym 
metafor czy związków wyrazowych zrozumiałych niemal wyłącznie dla Polaków. 
Prowadzi też gry słowne, które mają sens tylko dla tych, którzy znają język pol-
ski. Jeżeli konceptualizacja w metaforach nie jest zbieżna z konceptualizacją 
w języku docelowym, przekład stoi na przeszkodzie takiej „polskości”, bo tłu-
macz, chcąc uczynić tekst zrozumiałym dla docelowego odbiorcy, nieraz musi 
reprodukować metafory: 

Gdy zdjął buty, zauważyłam, że miał w skarpetce ogromną dziurę na pięcie. W ten sposób 
fizyczne ciało fizyka p u ś c i ł o  d o  m n i e  o k o  i odtąd rozmawialiśmy swobodniej 
(s. 255). 

Кога ги собу чевлите, забележав дека на чорапата има голема дупка на петата. На тој 
начин физичкото тело на физичарот ј а  н а ј д е  и  д у п к а т а  н а  ѓ а в о л о т ,  а  н е  
п а  мо ј а т а , и оттогаш разговаравме послободно (s. 225–226). 

W polskim oryginale autorka bawi się wieloznacznością słowa „oko” / „oczko”, 
które oznacza m.in. dziurę w skarpecie, można jednak także „puścić do kogoś 
oko” – mrugnąć do kogoś zalotnie lub dowcipnie, tworząc pewną płaszczyznę 



136     Literatura polska w świecie 

porozumienia. Takie konotacje tych wyrazów stanowią zręczną formę budowy 
tekstu, ale – niestety – nie w każdym języku „oko” kojarzy się z dziurą, a szcze-
gólnie z dziurą w skarpecie, więc tłumacz musiał znaleźć odpowiednik znacze-
niowy, wokół którego mógłby rozbudować tekst macedoński. Rozwiązaniem tego 
problemu było zastosowanie w przekładzie zwrotu związanego z dziurą, a mia-
nowicie: „[ktoś] może znaleźć dziurę diabła”, oznaczającego kogoś sprytnego. 
Teraz już nie jestem pewna adekwatności takiego tłumaczenia, jednak można 
przecież stwierdzić, że osoba puszczająca do kogoś oko jest w pewien sposób 
„spryciarzem”; ma tu więc miejsce chociaż częściowa ekwiwalencja znaczeń. 
Takie „rozszerzone” o dodatkowy kontekst tłumaczenie zmienia także „polskość” 
oryginału w coś uniwersalnego albo przynajmniej wpisującego się w macedoń-
skie postrzeganie świata. 

Niekoniecznie język musi być fundamentem „ojczyzny”, czyli być czymś, co 
łączy wszystkich członków danej społeczności, grupy czy narodu. Coraz bardziej 
świat, jak zdaje się twierdzić Olga Tokarczuk, staje się miejscem, w którym traci 
się narodowość, zaś ludzie porozumiewają się ideami, technologią (także poprzez 
technologię), innymi, bardziej uniwersalnymi językami, które wcale nie muszą 
przypominać tych tradycyjnych, z systemami gramatycznymi. Świadoma tego 
stanu rzeczy autorka używa w swoim dziele takiego wyrazu, który powinien być 
przetłumaczalny na każdy język i – jak sama wyjaśnia – chodzi tu nie tyle o ję-
zyk, ile o inną konceptualizację świata: 

„Być może potrzebna jest Panu owa przysłowiowa szczypta, która przeważa szalę wagi”. 

Zastanawiał się, jaką szczyptę miała na myśli. Sprawdził dokładnie to słowo w słowniku. 
Nie znał żadnego przysłowia o szczypcie i wadze (s. 165). 

„Можеби Ви е потребен овој тропрст од поговорка, кој го натежнува тасот на вагата”. 
Се прашуваше каква работа имала на ум. Детално го провери овој збор во речникот. 

Не знаеше никаква поговорка за тропрст и вага (s. 146). 

Zastosowanie w takim kontekście „szczypty” jest niezrozumiałe (zarówno 
w oryginale, jak i w jego przekładzie), stanowi rodzaj „uniezwyklenia”, czyli 
„obcości”. 

Można by stwierdzić, że polskość bywa w tej powieści kaleczona w jakiś spo-
sób albo przynajmniej widziana oczami wyobcowanego Polaka, o czym świadczy 
na przykład ten fragment: 

Św i e b o d z i n  /  Ta  śm i e s z n a  t r u d n a  n a z w a , wobec której buntuje się rozpusz-
czony język, miękkie p e r w e r s y j n e  „ ś ” , które natychmiast sprowadza niejasne dozna-
nie, coś jak chłód ceraty rozłożonej na kuchennym stole, kosz świeżo zerwanych pomidorów 
z działki, zapach spalin junkersa. To wszystko sprawia, że realny staje się tylko Świebodzin, 
nic innego. Resztę dnia wisi nad oceanem – wielka fatamorgana. I choć nigdy nie byłam 
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w tym miasteczku, to widzę niewyraźnie jego uliczki, przystanek autobusowy, sklep mięsny, 
wieżę kościoła. W nocy ogarnia mnie fala tęsknoty, nieprzyjemnej jak skurcz kiszek, i w półśnie 
dostrzegam obce usta, które bezbłędnie układają się w to niebywałe „św” (s. 370–371). 

Шв ј е б о ѓ и н  / Тој смешен тежок назив, против кој се бунтува распуштениот јазик, 
мекото перверзно „сј”, кое веднаш внесува едно нејасно чувство, нешто како студенило 
на мушама послана на кујнска маса, кошница тазе набрани домати од бавча, мирис на 
издувни гасови од нафтена печка. Сето тоа предизвикува да стане реален само 
Швебоѓин, ништо друго. Остатокот од денот виснал над океанот – голема фатаморгана. 
Па иако никогаш не сум била во ова гратче, нејасно ги гледам неговите улички, 
автобуската постојка, месарницата, кулата на црквата. Ноќта ме опфаќа еден 
носталгичен бран, непријатен, како грч на цревата, па во полусон здогледувам една туѓа 
уста, која безгрешно се поставува да го изговори тоа необично „шв” (s. 325–326). 

Autorka podkreśla „śmieszność”, „trudność”, „perwersyjność”, „niebywałość” 
jako atrybuty nazwy nacechowanej „polskością”, jakby się chciała odgrodzić od 
swojej przynależności do niej. W przekładzie problemem był ten typowo polski 
dźwięk, którego nie ma w systemie języka macedońskiego. Ortografia6, owszem, 
znalazła odpowiednik w najbliższym mu dźwięku „sz”, ale nie do końca jest to 
doskonałe rozwiązanie, bo występuje on tylko przed spółgłoską, z kolei przed 
samogłoską transkrybuje się jako „sj”, a jak wiemy, chodzi o ten sam dźwięk, 
który według narratorki jest „dziwny”; w macedońskim tłumaczeniu także zostaje 
„dziwny”, odznaczając się polskością, mimo że w oryginale również jest „obcy”. 

Podsumowując te rozważania, można stwierdzić, że Bieguni Olgi Tokarczuk okaza-
ły się prawdziwym wyzwaniem translatorskim, pomimo że powieść ta wyróżnia się 
nie tyle „polskością”, ile „światowością”. Problemy przekładowe związane były 
zwykle z rejestrem fachowej terminologii (np. medycznej, informatycznej, chemicz-
nej, fizycznej), rzadziej z nieprzekładalnością pewnych słów, związków wyrazowych 
czy wyrażeń frazeologicznych. Uważam, że literatura polska dzięki tej powieści bę-
dzie odbierana – przynajmniej w Macedonii – jako literatura światowa, a nie wyłącz-
nie lokalna, ponieważ Bieguni burzą stereotyp, że to człowiek Zachodu jest tym, który 
się porusza, a człowiek Wschodu siedzi przykuty do problemów swojego otoczenia. 

 
P O L I S H  O R  W O R L D L Y  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  L I T E R A T U R E  A S   

T R A N S L A T I O N  P R O B L E M S  I N  “ R U N N E R S ”  B Y  O L G A  T O K A R C Z U K  

The article contains translation problems on grounds of the translation of “Runners” by Olga Tokar-
czuk into Macedonian language. Analyses include, first of all, untranslatability issues, translating 
metaphors and ambiguity. Main emphases is on those fragments of the novel, in which categories of 
“polishness” and “worldliness” can be pointed out, while the term of “worldliness” will be elaborated    

6 Zob. Правопис на македонскиот литературен јазик, ред. Б.Видоески, Т. Димитровски, 
К.Конески, К. Тошев, Р.У. Скаловска, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Миси-
рков”/ Просветно дело, 1986, s. 86. 
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in the context of the presence of the global cultural phenomenon, which differs, however, in Polish 
and Macedonian language and culture, and “polishness” as the phenomenon of “displacement” in the 
Macedonian language and culture. 
The aim of this paper is to show that the translation maps the cultural image that is created in the real 
world, seemingly without limits as to time and place where the contemporary man – a citizen of the 
world moves around. 

Keywords: translation, metaphors, displacement, untranslatability, worldliness. 
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J O A N N A  C Z A P L I Ń S K A  
 

 

U n i w e r s y t e t  O p o l s k i  
P o l s k a  

S T R AT E G I E  K O N W E R S J I  JĘZ Y K O W E J  –   
P R Z Y PA D K I  P O L S K I E ,  C Z E S K I E  I  SŁO WA C K I E

1 

 

MOTTEM I INSPIRACJĄ DO MOICH BADAŃ SĄ SŁOWA MILANA KUNDERY ZAWARTE  
w jego eseju Osvobozující exil, czyli Wyzwalająca emigracja, brzmiące: „Kiedy 
Věra Linhartová pisze po francusku, zostaje pisarką czeską? Nie. Staje się pisarką 
francuską? Również nie. Jest gdzieś indziej. Gdzieś indziej, jak kiedyś Chopin 
czy Gombrowicz”2. Zadając sobie pytanie, gdzie jest owo „gdzie indziej”, swoje 
rozważania skupiłam na twórczości tych właśnie pisarzy, którzy, wybierając pisa-
nie w języku innym niż ojczysty, uplasowali się na przecięciu dwóch kultur. 

Rozterki budzi znalezienie określenia dla tych twórców. Antonina Kłoskowska, 
podejmując problematykę tożsamości narodowej przy zmianie narodowości, 
użyła terminu konwersja, przez którą rozumie odejście od jednego systemu war-
tości i przyjęcie innego w tej samej dziedzinie i w tym samym zakresie3. Przyję-
cie drugiego języka oznacza nie tylko zmianę odbiorcy, ale przede wszystkim 
zaakceptowanie i przyswojenie nowej tradycji kulturowej. Dobitnie wyraził to 
w jednym ze swoich esejów Adam Zagajewski, dla którego pisanie po polsku 
niesie za sobą skomplikowane dziedzictwo polskiej historii, w pisaniu po francu-
sku zaś mieści się dziedzictwo Montaigne’a, Pascala, Ludwika XIV i jego dworu; 
twierdzi wręcz kategorycznie, że „piszący po polsku ma w krwi i atramencie inne    

1 Artykuł powstał w ramach projektu badawczego „Modely reprezentací v literárních diskurzech” 
(OPVKCZ.1.07/2.3.00/20.0125), współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet Republiki 
Czeskiej. 

2 Oryg.: „Když Věra Linhartová píše francouzsky, zůstává českou spisovatelkou? Ne. Stává se 
spisovatelkou francouzskou? Také ne. Je jinde. Jinde, jako kdysi Chopin, Gombrowicz”. M. Kundera, 
Osvobozující exil, „Akord” 1996, č. 2, s. 82 (wszystkie tłumaczenia cytatów obcojęzycznych, o ile nie 
podano inaczej, są mojego autorstwa). 

3 Zob. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2005, s. 142. 
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geny”4. Jednak lektura utworów obcojęzycznych pisanych przez pisarzy o polskich, 
słowackich czy czeskich korzeniach nie potwierdza tego spostrzeżenia i stwierdzenia 
Kłoskowskiej, iż jeden system wartości został „jeden do jednego” zastąpiony 
przez inny. Gdyby posłużyć się genetyczną metaforą Zagajewskiego, można by 
odnieść wrażenie, iż ma się tu do czynienia ze swoistą mutacją, istotami nowego 
gatunku czy wręcz gatunków, co jest konsekwencją faktu, że geny angielskie, francu-
skie czy duńskie są tak samo dalekie od siebie, jak i od genów polskich, a ich wymie-
szanie za każdym razem powołuje do życia byt o odmiennych cechach. 

Z kolei Gilles Deleuze i Felix Guattari kuszą terminem „literatura mniejsza” na 
określenie tej pisanej przez przedstawicieli mniejszości w języku większości, 
określając zarazem jej wyznaczniki, którymi będą: duży współczynnik deterytoriali-
zacji, fakt, że wszystko jest w nich upolitycznione, oraz kolektywizacja znacze-
nia5. Jakkolwiek francuscy filozofowie ukuli ten termin dla określenia pisarstwa 
Franza Kafki, czy szerzej – praskich, piszących po niemiecku, Żydów, jednak 
owe trzy wymienione przez nich cechy dają się zauważyć także w twórczości 
wielu pisarzy o etnicznych korzeniach innych niż język, w którym piszą. 

Niedawno natknęłam się na niemniej wdzięczne określenie „pisarz translokal-
ny”, użyte w odniesieniu do pisarzy tworzących w języku macierzystym poza 
swoją ojczyzną, jednak nie oddaje ono interesującego mnie aspektu zmiany języ-
ka, a jedynie zastępuje – w dobie globalizacji i znoszenia granic – już nieade-
kwatne określenie e/imigrant. 

Jak więc nazwać owych pisarzy, poruszających się pomiędzy dwiema kultura-
mi, czerpiących z dziedzictwa obu kultur? Wojciech Wyskiel zaproponował okre-
ślenie „przeszczepieńcy”6. Skłaniałabym się ku temu, by pozostać przy pojęciu 
konwersji językowej, mimo wcześniej wymienionych zastrzeżeń, gdyż wybór 
języka drugiego na język twórczości oznacza przyjęcie nowych norm, bez wzglę-
du na to, jakie treści pisarze w owym języku przekazują. 

Problematyka, którą się zajmuję, jest niezmiernie rozległa, pozwolę więc sobie 
niektóre zjawiska jedynie zasygnalizować, ale przede wszystkim wykazać analogie 
oraz różnice występujące wśród pisarzy-emigrantów z Polski, Czech i Słowacji. 

Pierwszą, rzucającą się w oczy, odrębnością jest stosunek do języka twórczości 
pisarzy z wojennej i powojennej fali emigracyjnej. Pisarze czescy tego pokolenia 
niechętnie zmieniali język, u wielu z nich doświadczenie emigracji wręcz zabiło 
zdolności twórcze. Symptomatyczna wydaje się reakcja przebywającego przede 
wszystkim w Stanach Zjednoczonych pisarza żydowskiego pochodzenia Egona 
   

4 A. Zagajewski, Obrona żarliwości, Kraków: a5, 2003, s. 177–178. 
5 G. Deleuze, F. Guattari, Kafka. Ze menšinovou literaturu, přel. J. Hrdlička, Praha: Hermann 

a synové, 2001, s. 30.  
6 W. Wyskiel, Wprowadzenie do tematu: literatura i emigracja, w: Pisarz na obczyźnie, red. 

T. Bujnicki, W. Wyskiel, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985, s. 9–27. 
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Hostovskiego, który na list Stefana Zweiga zachęcający go, by zaczął pisać po 
angielsku, gdyż w inny sposób literatury małych narodów nigdy się nie przebiją 
do literatury światowej, odpisał: „Skończyłem czytać list i rozerwałem go na 
tysiąc strzępów. Poczułem się dokładnie tak samo jak wtedy, dawno temu, gdy 
pan P. w knajpie u Habrów w Hronovie poniżył mojego ojca. Tym razem ktoś 
poważnie obraził wprawdzie nie rodziców, ale mój ojczysty język”7. Tak wielkie-
go sprzeciwu wobec zmiany języka nie widać u wojennych i powojennych emi-
grantów polskich, ba, język drugi pozwolił im oderwać się od przeżyć, często 
traumatycznych, które z językiem ojczystym się kojarzyły. Piotr Rawicz, Anna 
Langfus, Miriam Akavia, Janina Katz mogli tematyzować Holokaust dzięki języ-
kowi drugiemu, stanowił on bowiem dla nich bezpieczny azyl, w którym, zgodnie 
z tym, jak Uwe Weinreich określa bilingwizm koordynatywny, dwa równoważne 
i różnojęzyczne słowa np. book i kniga traktuje się jako dwa odrębne znaki, każ-
dy z własnym signifiant i signifié8. Wyraźne jest to w zwłaszcza powieści Piotra 
Rawicza Le sang du ciel (Krew nieba), napisanej po francusku mimo świadomo-
ści autora, iż języka tego nie opanował jeszcze perfekcyjnie – lecz we wszystkich 
innych, którymi władał (polski, rosyjski, ukraiński, niemiecki) toczyły się wyda-
rzenia, wokół których pisarz osnuł kanwę powieści. 

Inaczej rzecz ma się w przypadku czeskich emigrantów późniejszych, zwłasz-
cza po 1968 roku. Na decyzję o zmianie języka z pewnością mogła mieć wpływ 
wynikająca z sytuacji politycznej świadomość, że emigracja ta jest ostateczna, 
a brak możliwości powrotu do kraju wymusza konieczność włączenia się w życie 
nowej ojczyzny, zdobycie nowych czytelników, ale też chęć podzielenia się 
z zachodnim odbiorcą przeżyciami człowieka, który na własnej skórze doświad-
czył totalitaryzmu. Czasami była to wręcz polemika z lewicującymi zachodnimi 
intelektualistami, co dostrzec można zwłaszcza w twórczości Milana Kundery 
ostrzegającego przed zachłystywaniem się marksistowską ideologią. 

Kunderowskie „gdzie indziej”, załamujące dotychczasową optykę, to prze-
strzeń, w której wkraczający w nią pisarze, poruszający się w więcej niż jednej 
tradycji, mają okazję do łamania konwencji, wnoszenia nowych punktów widze-
nia, demityzacji. Dotychczasowy mikroskop, pod którym oglądali swój naród, 
zamienia się w teleskop, który pozwala na spojrzenie bardziej zdystansowane, ale 
i skondensowane. W owej przestrzeni pojawia się głębia, z której ponad językami 
czy etnosami wyłaniają się i stykają podobne tematy, toposy, poglądy. 

Wstępna analiza twórczości „drugojęzycznej” pozwoliła mi na wyłonienie kil-
ku typów strategii podejmowanych przez autorów. Beata Tarnowska, dokonując 
przeglądu twórczości pisarzy polskich, którzy postanowili pisać w innych języ-
   

7 E. Hostovský, Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině (aneb o ctihodném povolání 
kouzla zbaveném), Praha: ERM, 1995, s. 48. 

8 U. Weinreich, Languages in Contact, Hague: Mouton Publishers, 1953, s. 72–74. 



142     Literatura polska w świecie 

kach, spróbowała określić motywację ich decyzji, upatrując jej między innymi 
w konieczności oderwania się od swojej ojczyzny czy też chęci trafienia na więk-
szy rynek wydawniczy9. To ostatnie spostrzeżenie koresponduje z tezą o „języ-
kach słabych” (weak languages), którą w odniesieniu do literatur mniejszych 
narodów – przede wszystkim słowiańskich – stawia Pascale Casanova, twierdząc, 
że chociaż mają one stosunkowo długą historię i duży wkład w kulturę, to jednak 
posiadają małą liczbę użytkowników, a ich znaczenie na międzynarodowym ryn-
ku literackim jest niewielkie10. Nie można też zapominać o fakcie, że niektóre 
kraje (zwłaszcza multietniczne) promują literaturę pisaną w ich języku narodo-
wym, tworzoną przez pisarzy o obcych korzeniach – Francja w swoim czasie 
miała nagrodę Prix Rivarol, przyznawaną za książkę napisaną po francusku przez 
cudzoziemca (w roku 1961 otrzymał ją Piotr Rawicz), obecnie rząd austriacki 
prowadzi zakrojone na szeroką skalę programy stypendialne dla pisarzy wywo-
dzących się z mniejszości narodowych, literaturę mniejszości etnicznych wspiera 
też rząd niemiecki. Pisanie w języku większości może być więc – kolokwialnie 
sprawę ujmując – po prostu bardziej opłacalne niż w ojczystym. 

Kwestią, która jednak interesuje mnie bardziej niż motywy, którymi kierowali 
się autorzy, to strategie, jakie obierali, by dotrzeć do czytelnika. Czeski badacz 
(i emigrant) Jan Čulík dość kategorycznie stwierdził, że pisarzem emigracyjnym 
jest ten, „który przynajmniej w niektórych swoich utworach porównuje swoje 
doświadczenia z życia na Zachodzie z doświadczeniami z życia w Europie 
Wschodniej”11 i tematyzuje przeżycia emigranta. Że twierdzenie to ma swoje 
podstawy, udowadniają takie pozycje, jak na przykład Future to Let (Przyszłość 
do wynajęcia) Jerzego Pietrkiewicza, Necessery Lies (Konieczne kłamstwa) Ewy 
Stachniak, Die Töchter der Róza Bukovská (Córki Rózy Bukovskiej) Zdenki Bec-
kerovej, The Wild Dogs (Bezdomne psy) Petera Skrzyneckiego, w których obcoję-
zyczny czytelnik ma okazję do zapoznania się z – dla niego obcymi czy wręcz 
egzotycznymi – relacjami imigrantów, postrzegających „nową ojczyznę” z innej 
perspektywy, zwracających uwagę na oczywiste dla tubylców drobiazgi, które 
otrzymują nowe znaczenia, z wyostrzonymi zmysłami dostrzegających różnice 
kulturowe, dzielące obie „strony” i prowadzące bądź do komicznych nieporozu-
mień, badź do konfliktów o zabarwieniu wręcz ksenofobicznym. Spojrzenie na 
życie emigranta jako członka innej nacji przewija się też w twórczości Oty Filipa, 
pisarza czeskiego pochodzenia, od lat mieszkającego w Niemczech. U tych auto-
   

9 Zob. B. Tarnowska, Między światami – problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna 
twórczość poetów grupy „Kontynenty”, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego, 2004. 

10 P. Casanova, Consécration et accumulation de capital littéraire, „Actes de la recherche en 
sciences sociales” 2002, no. 144, s. 9. 

11 J. Čulík, Exil jako otevření mysli, in: Literatura. Vězení. Exil, red. M. Vacík, L. Ludvíková, 
Praha: České centrum Mezinárodního PEN Klub, 1997, s. 171. 
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rów, którzy przedmiotem swoich literackich peregrynacji uczynili życie w wielokultu-
rowym świecie, próbując określić miejsce emigranta-imigranta w „nowej ojczyźnie” 
i swój związek z kulturą rodzimą, można odnaleźć strategię „wrastania”. 

Doświadczenie emigracji pociąga za sobą konieczność przeprowadzania ponownej 
autodefinicji, wspólnym mianownikiem twórczości większości tych pisarzy jest 
więc narracja tożsamościowa czy występujący w różnym natężeniu autobiogra-
fizm. Podkreśla to zwłaszcza Bożena Karwowska, która w Drugiej płci na wy-
gnaniu pisze o mikronarracjach emigrantek jako o określaniu własnej tożsamości. 
Chociaż całkowicie się z tym twierdzeniem zgadzam, chciałam zwrócić uwagę na 
inny aspekt pisarstwa, w którym wspomnienia czy też informacje o „starej” oj-
czyźnie nabierają cech wręcz dydaktycznej misji – i tak też określam tę strategię. 
Twórczość piszącej po niemiecku Czeszki Libušy Moníkovej niemiecki germani-
sta i pisarz, Friedrich Christian Delius, scharakteryzował słowami „Moníková to 
autorka pisząca po niemiecku, myśląca po czesku i bömisch marząca”12, a zara-
zem jej twórczość określił jako akt najwyższego patriotyzmu. Swoje powieści 
(Pavane für eine verstorbene Infantin, Die Fassade, Treibes, Verklärte Nacht, 
Prager Fenster13) autorka kierowała do czytelnika niemieckiego (niemieckoję-
zycznego), nie najlepiej (lub w ogóle nie) zorientowanego w dziejach najnow-
szych Czechosłowacji. Wszystkie poruszane przez pisarkę kwestie historyczne 
i polityczne są więc tłumaczone, wyjaśniane, przybliżane. Podobną strategię 
odnaleźć można u pochodzącej z Czech, ale wychowanej na Słowacji, od lat 
mieszkającej w Austrii, Zdenki Beckerovej, która w swej powieści Berg podnosi 
niewygodne tematy dotyczące powojennej historii Czechosłowacji (np. przymu-
sowe wysiedlenie Niemców sudeckich) oraz u Ewy Stachniak, która w powieści 
Necessary Lies objaśnia nie-Polakom historię Polski drugiej połowy XX wieku, 
a w kolejnych utworach również dawniejszą. Dla szwajcarskiej pisarki pochodze-
nia słowackiego Ireny Brežnej w powieści Die beste aller Welten (Najlepszy 
z możliwych światów) obyczajowa fabuła i konwencja Bildungsroman stają się 
pretekstem do przekazania doświadczenia stalinowskiego totalitaryzmu. 

Co ciekawe, u pisarek tych odnaleźć można wręcz podobne rozwiązania fabu-
larne: Ewa Stachniak na przykładzie pary małżonków – Polki i Niemca, pocho-
dzących z tego samego miasta – Wrocławia / Breslau – w powieści Necessery 
Lies pokazuje obcojęzycznemu – w tym przypadku kanadyjskiemu – czytelniko-
wi skomplikowaną problematykę stosunków polsko-niemieckich. Analogiczną 
sytuację odnajdziemy w noweli Zdenki Beckerovej Berg (Góra), w której miesz-
kające w Wiedniu bohaterki – Słowaczka i Niemka – odkrywają, że urodziły się 
w tym samym domu w niewielkiej miejscowości niedaleko czesko-niemieckiej 
granicy – Niemka pochodzi z rodziny wysiedlonych po wojnie sudeckich Niem-
   

12 F.C. Delius, Literatura jako nejvyšší forma vlastivědy, „Literární noviny” 1998, č. 6, s. 9. 
13 Pawana za martwą infantkę, Fasada, Dryf, Noc przemiany, Praskie okno. 
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ców, rodzice Słowaczki trafili tam w wyniku wewnątrzpaństwowych przesiedleń 
na czeskie „ziemie odzyskane”. Te rozwiązania fabularne zarazem wpisują się 
w coraz częściej podejmowany zarówno przez badaczy, jak i pisarzy nowy regio-
nalizm, poszukujący tożsamości miejsc, które na przestrzeni dziesięcioleci, 
w wyniku różnorakich decyzji politycznych, zasiedlane były przez przedstawicie-
li różnych narodów. Z kolei u Libušy Moníkovej w powieści Verklärte Nacht 
gwałtowny romans czeskiej emigrantki i Niemca jest symbolem pojednania poko-
lenia wychowanego jeszcze na powojennej, podsycanej przez komunistyczną 
propagandę wrogości, lecz próbującego przełamać historyczne antagonizmy. 

Strategię, ukazującą przede wszystkim przyczyny wyboru języka drugiego, któ-
rą nazwałam „strategią dystansu”, zaobserwować można na przykład u czesko-
-amerykańskiego pisarza Jana Nováka, który debiutował napisanym po czesku 
zbiorem opowiadań Striptease Chicago, jednak drugi wydany utwór, The Wil-
ly’s Dream Kit (Wymarzony zestaw Willy’ego) wyszedł już w języku angielskim. 
Ta niewątpliwie autobiograficzna opowieść ukazuje postać ojca autora, marzycie-
la, który w imię swoich egoistycznych mrzonek skazuje rodzinę na ciągłą tułacz-
kę i życie na granicy nędzy. Wybór języka drugiego był dla Nováka ucieczką 
w neutralność; pisząc po angielsku, autor nie tylko zdystansował się od własnych 
wspomnień, ale też uniemożliwił utożsamienie się z jedną z postaci i z sytuacja-
mi, które faktycznie miały miejsce, ale odgrywały się po czesku. Strategię tę 
zaobserwować można także u Moníkovej, która, pisząc swój debiutancką powieść 
Újma (Strata) – będącą alegorycznym obrazem Czechosłowacji gwałconej przez 
radzieckich żołnierzy – sama przyznała, że pisanie w języku ojczystym było dla 
niej zbyt traumatyczne; po przejściu na niemiecki tekst stał się bardziej „trzeźwy” 
i tym samym bardziej przekonujący. Ewa Stachniak eksplicytnie mówi, że pisanie 
w języku innym niejako poszerza horyzonty, pozwala znaleźć inne semantyczne 
dno: „Pisałam o zagubieniu, o życiu w dwu- lub trójgłosie, polskim, angielskim 
i francuskim, gdzie obce słowa nabierają niespodziewanych znaczeń”14. 

Specyficzne miejsce zajmuje twórczość wspomnianego już Jana Nováka, pisa-
rza, który po swym debiucie kolejne utwory pisze po angielsku, jednak konse-
kwentnie podejmuje w nich problematykę czeską, a same utwory są wydawane 
wyłącznie dla czeskiego odbiorcy w przekładach. Są to zarówno jego eseje doty-
czące sytuacji społeczno-politycznej Czechosłowacji, później Czech (Samet 
a pára, Komouši, grázlové, cikáni, fízlové & básníci – Aksamit i para, Komuchy, 
ćwoki, cyganie, gliny & poeci), jak i powieści mocno osadzone w czeskiej histo-
rii. Zatím dobrý: Mašínovi a největší příběh studené války (Na razie spoko: bra-
cia Mašínowie i największa przygoda zimnej wojny) to zbeletryzowana opowieść 
o braciach Mašínach, którzy wsławili się brawurową, ale i brutalną ucieczką na 
Zachód w latach 50. XX wieku, napisana z iście amerykańskim „pazurem”    

14 E. Stachniak, Odnaleziona w przekładzie, „Odra” 2009, nr 4, s. 49. 
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w formie niemal gotowego scenariusza sensacyjnego serialu telewizyjnego, o czym 
może świadczyć retardacyjna formuła, kończąca każdy rozdział zatím dobrý 
(w wolnym tłumaczeniu – „na razie spoko”). Nováka nie interesuje prawda histo-
ryczna (ucieczka braci była obserwowana przez służby bezpieczeństwa, które 
chciały wskazać wewnętrznego wroga, i de facto przez nie sterowana), buduje 
swoje postaci tak, by uzyskały jak największą sympatię czytelnika (potencjalnego 
widza), ale zarazem „przemyca” sporo informacji o realiach stalinowskiego świa-
ta. Na takie ujęcie wydarzeń, które nie tylko w latach pięćdziesiątych, ale i przez 
kolejne dekady były przedmiotem sprzecznych – w zależności od wyznawanej 
ideologicznej opcji – interpretacji, mógł sobie pozwolić jedynie autor znajdujący 
się „poza” – emocjonalnie i ideologicznie niezależny, ale zarazem czujący głębo-
ki związek ze swoimi rodzinnymi korzeniami. Kolejna powieść Nováka, Děda 
(Dziadek) również dotyczy lat 50. i kolektywizacji rolnictwa, której ofiarą pada 
tytułowy dziadek autora. Ponownie Novák jawi się jako autor „z zewnątrz”: roz-
bija schematy, relatywizuje postaci, zwłaszcza wiodącą, zamiast gloryfikacji 
człowieka opierającego się systemowi „aż po grób” pokazuje jego stopniową 
rezygnację i przyzwolenie na działania reżimu. Spojrzenie amerykańskiego pisa-
rza czeskiego pochodzenia na historię własnej rodziny – a w tle na historię wła-
snego narodu – wnosi dystans pozbawiony bezpośredniego zaangażowania, lecz 
zarazem pełen świadomości historycznej i kulturowej. Dla tego typu pisarstwa 
użyłabym pojęcia „spojrzenia z zewnątrz”, ściśle związanego z kulturą kraju 
ojczystego, lecz wnoszącego nowe, niezależne spojrzenie, połączone z narracją 
wyrastającą z innej literackiej tradycji. 

Niewątpliwie ciekawą strategię zaobserwować można u twórców, którzy „odci-
nają kupony” od swojej odmienności. Klub Polskich Nieudaczników (Club der 
Polnischen Versager), który zawiązał się w Berlinie w połowie lat 90. z inicjaty-
wy Leszka Oświęcimskiego i zaczął wydawać undergroundowe pismo „niekultu-
ralne” „Kolano” to bazująca na doświadczeniach artystycznych „Totartu” grupa 
Polaków, która rychło zaczęła przyciągać również młodych niemieckich intelek-
tualistów, szukających alternatywnych inspiracji. Brigitta Helbig-Mischewski 
działania tej grupy i jej założyciela podsumowuje słowami: 

Pisarz e-migracyjny dysponuje różnymi możliwościami kreowania własnej tożsamości. 
Jedną z częstszych jest model ofiary, cierpiętnika, dyskryminowanego i upokarzanego „obce-
go”, męczennika inności, złamanego traumą emigracji. Inną jest np. rola błazna. Leszek 
Oświęcimski, polski pisarz berliński, wybrał (wraz z kilkoma kolegami, choć chyba najkon-
sekwentniej z nich) model pośredni – zabawnego nieudacznika, trochę ciapę, osobę o dobrym 
sercu, nieprzystającą do modelowych biografii dzisiejszego społeczeństwa, idealistę-
-marzyciela pragnącego, może trochę naiwnie, ale szczerze – nie wiadomo, na żarty, czy se-
rio – naprawić świat, nie natrafiając przy tym na jego poważny opór15.    

15 B. Helbig-Mischewski, Migrant mesjaszem. Fobie, obsesje, fantazmaty i kreacje auto-
biograficzne Leszka Oświęcimskiego, w: Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura 
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Twórczość Oświęcimskiego to nieustanna prowokacja, granie na stereotypach 
narodowych, ale też propozycja stylu życia innego niż obowiązujący w zglobali-
zowanym korporacyjnym społeczeństwie. Podobne nuty odnaleźć można u inne-
go Polaka mieszkającego w Berlinie – Artura Beckera. Bohater jego powieści 
Kino Muza to idealista i romantyk, zdolny do nieprzemyślanych, dyktowanych 
przez serce czynów, prowadzących do nieuchronnej zguby, nieudacznik – w sen-
sie trochę innym niż u Oświęcimskiego, który jednak ma do zaoferowania nie-
mieckiemu czytelnikowi sporą dawkę emocji i całkowicie odmiennego od nie-
mieckiej mentalności szaleństwa. Niedaleko od tych wyborów twórczych umiej-
scowić można dorobek Jana Faktora, mieszkającego w Berlinie pisarza czeskiego 
pochodzenia, który w sposób podobny do Klubu Polskich Nieudaczników „wy-
grywa” swoją odmienność. Jego niemieckojęzyczna twórczość, obejmująca za-
równo eseistykę, jak i powieści oraz opowiadania, pełna jest świadomie popeł-
nianych błędów językowych, podkreślających inne pochodzenie etniczne, a efekt 
odmienności spotęgowany jest jeszcze przez audiobooki, w których narratorem 
jest sam autor popisujący się ewidentnie obcym akcentem, co wywołuje dodat-
kowy efekt komiczny. Strategia ta – „odmienności” – wydaje się dobrym chwy-
tem marketingowym na rynkach wydawniczych w krajach multikulturowych, 
w których rdzenni mieszkańcy są wręcz zmuszeni do ustosunkowania się do 
imigrantów wywodzących się z różnych nacji. Prezentowanie odrębnej mentalno-
ści narodowej w ekscentrycznych, lecz wzbudzających sympatię formach, wydaje 
się zaproszeniem do akceptacji. 

Na zakończenie pozwolę sobie odnieść się do francuskojęzycznej twórczości 
Milana Kundery, która jest najbardziej skomplikowanym przypadkiem. W prze-
ciwieństwie do tych autorów, którzy od razu debiutowali w języku drugim, zmie-
nił on bowiem język już jako pisarz o światowej sławie, „wypisując” się z litera-
tury czeskiej i debiutując jako pisarz francuski. Przyczyn konwersji językowej 
Kundery na język francuski z pewnością doszukać się można w jego uwielbieniu 
dla francuskiego racjonalizmu, któremu dał wyraz w Sztuce powieści. Ale też we 
wstępie do Kubusia i jego Pana pisze o swej niechęci do rosyjskiej irracjonalno-
ści, a w Nieśmiertelności dodaje, że tym, co człowieka zmusza do podniesienia 
pięści i chwycenia za broń, nie jest rozum, ale przerośnięta dusza, i przeciwstawia 
rozum racjonalizmowi. Zmianę języka można więc tłumaczyć właśnie ową chęcią 
porzucenia języka słowiańskiego (w domyśle sentymentalnego) na rzecz „rozu-
mowej” francuszczyzny, i to właśnie umożliwia oderwanie się od utożsamiania 
Kundery z pisarzem opisującym jedynie słowiański totalitaryzm. Zmiana języka 
jest dla Kundery niczym narodziny w nowej przestrzeni semantycznej, w której 
słowa nie wskazują na konkretne desygnaty, kojarzące się z przedmiotami pozo-
   
(e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981, red. E. Teodorowicz-Helman, J. Gesche, 
Sztokholm: Uniwersytet w Sztokholmie, 2013, s. 198. 
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stawionymi w ojczyźnie, ale otrzymują charakter uniwersalny, dzięki któremu 
pisarz może skoncentrować się na langue a nie na parole, co podkreśla Mojmír 
Grygar. Takie podejście umożliwia opis rzeczywistości fikcyjnej, „nie-
-rzeczywistości” lepiej niż język ojczysty, który zawsze będzie się łączył z rze-
czywistością werystyczną. Sylvie Richterová zajęła inne stanowisko, twierdząc, 
że począwszy od Śmiesznych miłości, Kundera środkiem ciężkości swoich utwo-
rów uczynił problem komunikacji – wieloznaczność słów, nieporozumienia, kon-
flikt nieporównywalnych kodów semantycznych, jednak problemów tych 

nie rozwiązuje na płaszczyźnie języka: rzutuje je na tematy i motywy, wyraża za pomocą od-
powiedniej budowy powieści. Wszystko to wyraża językiem na tyle „przejrzystym”, jasnym 
i pozbawionym przede wszystkim przypadkowości przypisanych do języka oryginału, że 
oryginał ten można uważać za matrycę do tłumaczenia na inne języki W żadnym tłumaczeniu 
tak wyrażony temat się nie zagubi, jest bowiem rzucony na inne plany (plan akcji, psycholo-
gii, kompozycji itp.), które funkcjonują zarówno „nad”, jak i „pod” językiem16. 

Jednak nie sposób przeoczyć zmian w strukturze, kompozycji, ba, nawet obję-
tości francuskojęzycznych powieści Kundery. Jeśli jednak spojrzeć na jego doro-
bek we francuszczyźnie z punktu widzenia literaturoznawcy, który próbowałby 
przyporządkować go do określonej literatury, wydaje się, że dla przypadku Kun-
dery najbardziej adekwatną strategią będzie „bycie gdzieś indziej”. 

Pozwolę sobie zakończyć wyznaniem amerykańskiego pisarza, żyjącego 
w Pradze, Thora Garcii piszącego wprawdzie po angielsku, lecz również do-
świadczającego „bycia pomiędzy kulturami”: 

Dzięki odległości, którą stąd mam, mogę Amerykę badać pod zupełnie innym i nieoczeki-
wanym kątem. W życiu tutaj cenię sobie przede wszystkim to, że już nie jestem częścią ame-
rykańskiej „bańki” – chcę przez to powiedzieć, że nie panują nade mną amerykańskie media, 
planowanie społeczne i monokultura. Zarazem nie jestem częścią „bańki” czeskiej – do niej 
mi naprawdę daleko. Także przynajmniej dla mnie to było i jest poczucie nieoczekiwanej 
wolności17. 

   
16 Oryg.: „neřeší však v rovině jazyka: promítá je do témat a motivů, vyjadřuje pomocí zvláštní 

románové stavby. Toto všechno vyjadřuje jazykem natolik »průhledným«, podstatným a oprostěným 
od všech nahodilostí vázaných na jazyk originálu, že lze tento originál považovat za matrici pro 
překlady do dalších jazyků. V žádném překladě se takto vyjádřené téma neztratí, je totiž pomítnuto do 
jiných plánů (do plánu dějového, psychologického, kompozičního apod.), a ty působí zároveň »nad» 
i »pod« jazykem”. S. Richterová, Místo domova, Brno: Host, 2004, s. 135. 

17 Oryg.: „Díky vzdálenosti, kterou odsud mám, můžu Ameriku zkoumat ze zcela odlišných 
a nečekaných úhlů. Na životě tady mám obzvlášť rád to, že už nejsem součástí americké »bubliny« – 
tím chci říct, že mě neustále neovládají americká média a společenské plánování a monokultura. 
Zároveň však nejsem součástí ani české „bubliny” – k té mám opravdu daleko. Takže aspoň pro mě to 
byla a je zkušenost netušené svobody”. T. Garcia, Nejlepší literaturu nadcházejících generací budou 
psát translokální spisovatelé, „Almanach Labyrint”, 7.06.2013, s. 25. 
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S T R A T E G I E S  O F  L A N G U A G E  C O N V E R S I O N   
–  P O L I S H ,  C Z E C H  A N D  S L O V A K  C A U S E S  

Articles is dedicated to strategies of writers with Polish, Czech and Slovak roots who decided to 
change their mother tongue and write their prose in the second language. The author notices that there 
are similar strategies among a wide group of writers, e.g. strategy of “mission” consisting of present-
ing history and culture of the “first homeland” which can be found in output of Ewa Stachniak, Libuše 
Moníková or Zdenka Becker, strategy of ingrowing, which can be noticeable in works of Peter 
Skrzynecki, Jerzy Pietrkiewicz, Ewa Stachniak or strategy of “being elsewhere”, typical for Milan 
Kundera’s prose written in French that cannot be assigned to any national literature. There is another 
interesting phenomenon occurring in the work of writers with foreign roots and background: using 
their difference to provoke and amuse the audience, that is typical for Klub Polskich Nieudaczników 
(Polish Fool’s Club) founded in Berlin or in the output of Jan Faktor. 

Keywords: Polish, Czech and Slovak émigré literature, language conversion, bilingualism 

Dr hab. prof. UO Joanna Czaplińska – profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Katedry 
Slawistyki UO. Jej zainteresowania badawcze obejmują współczesną literaturę czeską; polską, czeską 
i słowacką literaturę emigracyjną, literaturę i film science fiction oraz antyutopię. Jest autorką dwóch 
monografii: Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa (2001) oraz Tożsamość 
banity. Problematyka autoidentyfikacji w młodej czeskiej prozie emigracyjnej po 1968 roku (2006). 
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T o k i j s k i  U n i w e r s y t e t  S t u d i ó w  M i ę d z y n a r o d o w y c h  
J a p o n i a  

HI R O H I T O  D L A  ZB I G N I E W A  HE R B E R T A  

 
WÓZ 

Co robi 
ten stuletni starzec 
o twarzy jak stara księga 
o oczach bez łez 
zaciśniętych wargach 
strzegących wspomnień 
i mamrotania historii 

teraz kiedy 
zimowe góry 
gasną 
a Fudżijama wchodzi w gwiazdozbiór Oriona 
Hirohito 
stuletni starzec – cesarz bóg i urzędnik 
– pisze 

nie są to akty 
łaski 
ani akty gniewu 
nominacje 
generałów 
wymyślne tortury 
ale utwór 
na doroczny konkurs 
poezji tradycyjnej 

teraz tematem 
jest wóz 
forma: czcigodna tanka 
pięć wersów 
trzydzieści jeden stóp 
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„wsiadając do pociągu 
kolei państwowych 
myślę o świecie 
mego dziadka imperatora Meiji” 

wiersz 
z pozoru zgrzebny 
o wstrzymanym oddechu 
bez sztucznych rumieńców 

inny 
niż bezwstydnie mokre 
pełne tryumfalnego wycia 
twory nowoczesnych 

okruch 
o kolei żelaznej 
wyzbyty melancholii 
pośpiechu przed daleką drogą 
a nawet 
żalu i nadziei 

myślę 
ze ściśniętym sercem 
o Hirohito 

o jego pochylonych plecach 
zastygłej głowie 
twarzy starej lalki 

myślę o jego 
suchych oczach 
małych dłoniach 
powolnej myśli 
jak pauza między 
jednym a drugim 
nawoływaniem puszczyka 

myślę 
ze ściśniętym sercem 
jak potoczą się losy 
poezji tradycyjnej 

czy odejdzie 
za cieniem cesarza 
znikliwa 
nieważka1 

Małgorzata Mikołajczak, znawczyni Herberta, słusznie pyta: „Dlaczego 
»wóz«? (…) Nie wszystko się tu zgadza. Znaki zapytania, które pojawiają się    

1 Z. Herbert, Wóz, w: tegoż, Elegia na odejście, Paryż: Instytut Literacki, 1990, s. 35–37. 
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w trakcie lektury tego wiersza, tworzą zastanawiający rejestr wątpliwości”2. 
Wiersz nie jest, zdaje się, popularny w Polsce, pomimo że zajmuje centralne 
miejsce w tomie Elegia na odejście pod względem tematycznym (elegia, odejście 
itd.) i że jest kolejnym – i to ciekawym – dowodem wskazującym na inklinację 
poety do pewnej szczególnej „klasyczności”. Znamienne, że np. Ryszard Krynic-
ki nie wybrał wiersza do antologii Wierszy wybranych Zbigniewa Herberta z roku 
2007. Spośród 19 wierszy zawartych w Elegii na odejście Wóz znalazł się 
w grupie 5 „zdyskwalifikowanych”. 

Wiersz może rzeczywiście przynosi więcej frustracji aniżeli satysfakcji pol-
skiemu czytelnikowi. Inaczej jest bowiem, gdy poeta nawiązuje do Biblii, mito-
logii i literatury greckiej czy rzymskiej, a nawet nowożytnej europejskiej. Jeśli na 
przykład wyraz „Fortynbras” zaintryguje polskiego czytelnika, może on jakoś 
dotrzeć do świata Szekspira, znaleźć sobie połączenia z całą masą tekstów i sam 
wejdzie do Weltliteratur, czyli literatury światowej, nie znając przy tym angielskie-
go. Natomiast teksty ukryte za ezoterycznymi znakami, jakimi są słowa Hirohito 
czy Meiji, są zamknięte, niedostępne dla zwykłych czytelników polskich i to nie-
chybnie pozbawia ich lekturę dogłębności. Widocznie to Herberta nie obchodziło. 
Napisał więc Wóz „sobie a Muzom”? Stworzył go wewnątrz własnej Weltliteratur? 

Zbigniew Herbert mówił, że pisząc poezję, chce „dotknąć rzeczywistości”. Na-
pisał w wieku średnim: „Jestem przekonany, że we wszystkich swoich ambitnych 
próbach poezja stara się dotknąć rzeczywistości”3. Postawa poety nie zmieniła się 
i w późniejszych etapach jego życia. W słynnej jego wypowiedzi z wiosny 1972 
roku, tj. w Poecie wobec współczesności, czytamy: 

Sferą działalności poety, jeśli ma on poważny stosunek do swojej pracy, nie jest współcze-
sność, przez którą rozumiem aktualny stan wiedzy społeczno-politycznej i naukowej – ale 
r z e c z y w i s t o ś ć , uparty dialog człowieka z otaczającą go rzeczywistością konkretną, 
z tym stołkiem, z tym bliźnim, z tą porą dnia, kultywowanie zanikającej umiejętności kon-
templacji4. 

Tekst Wozu dotknął rzeczywistości. Przede wszystkim jednak nie polskiej, lecz 
japońskiej rzeczywistości. Udało się autorowi jej dosięgnąć, to znaczy połączyć 
własny tekst z japońskimi tekstami – najpierw u czytelników polsko-
-japońskojęzycznych. Tych jest, co prawda, niewielu. Jeśli wiersz zostanie dobrze 
przełożony na japoński i opublikowany z dobrymi komentarzami, wtedy pojawi 
się przed nim możliwość rozszerzenia sieci połączeń z tekstami japońskimi wśród 
japońskojęzycznych czytelników. Tych jest teoretycznie kilkadziesiąt milionów. 
   

2 M. Mikołajczak, Dlaczego „wóz”? Wokół zagadek „poezji tradycyjnej” Zbigniewa Herberta, 
„Pogranicza” 2008, nr 3, s. 71. 

3 Z. Herbert, Dotknąć rzeczywistości [1966], w: tegoż, Wiersze wybrane, oprac. R. Krynicki, 
Kraków: a5, 2007, s. 393. 

4 Z. Herbert, Poeta wobec współczesności [1972], tamże, s. 397. 
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Przez japoński pomost wiersz mógłby wejść nawet do literatury światowej. Nota-
bene, gdy ukazały się w Ameryce dwa tomiki: Elegia na odejście i Król mrówek, 
oba w przekładzie Johna i Bogdany Carpenter, recenzent „The New York Times”, 
Richard Eder trafnie wyróżnił wiersz tu omawiany takimi oto słowami: „Jest to 
poważny, doskonale cieniowany wizerunek cesarza Hirohito, pochylającego się 
nad tanką o państwowej kolei żelaznej, gdy już przeszła burza historii”5. 

Ważne jest również z punktu widzenia literatury polskojęzycznej, abym to ja 
oświadczył w języku polskim, że wiersz dotknął rzeczywistości japońskiej. Do-
piero bowiem z taką gwarancją czy autoryzacją osierocony ów wiersz mógłby 
z powrotem odnaleźć dla siebie miejsce, mocniej – powiedzmy – zaistnieć 
w przestrzeni polskojęzycznej i tym samym dotknąć ostatecznie polskiej rzeczy-
wistości na zasadzie niejako sprzężenia zwrotnego. 

Dotknięcie rzeczywistości japońskiej było możliwe przede wszystkim dzięki 
precyzji samego tekstu wiersza i precyzji, z jaką Herbert odczytał obrazy i teksty 
pochodzące z Tokio i powstałe w styczniu 1989 roku, niedługo po śmierci Hirohi-
ta6, króla japońskiego. W tym wierszu poeta opisuje wydarzenie określane po 
japońsku zazwyczaj terminem Uta-kai-hajime i portretuje Hirohita na tle tej ce-
remonii obrzędowo-literackiej. 

Słowo japońskie uta jako rzeczownik pospolity znaczy tyle co „pieśń” po pol-
sku, w tym jednak przypadku jest równoznaczne z gatunkiem literackim tanka, 
czyli „krótka pieśń” albo inaczej waka, czyli „pieśń japońska”. Tanka to krótki 
wiersz o budowie sylabicznej 5 + 7 + 5 + 7 + 7. Zresztą Herbert sam podaje wła-
ściwą definicję tanki w omawianym wierszu. Dlaczego „czcigodna” tanka? Dla-
tego że tanka jest, po pierwsze, żywa od VI wieku bez większych upadków i, po 
drugie, była uznawana za sztukę dla arystokracji albo duchowieństwa shinto 
i buddyzmu. 

Ciekawe było zestawienie tanki, „pachnącej” dworem i świątynią, z haiku, któ-
re jako gatunek usamodzielniło się znacznie później – dopiero w XVII wieku – 
i które uprawiali kupcy, chłopi, ubożsi samurajowie czy mnisi z niższej hierarchii, 
słowem ludzie nie ze sfery arystokracji. Haiku było zawsze bardziej po stronie 
plebsu. Tak jak poważny, dostojny, arcystatyczny, sublimowany i ponadziemski 
teatr no faworyzowała klasa rządząca, czyli arystokracja i samurajowie, a przy-
ziemny, dynamiczny, konkretny, często humorystyczny teatr kabuki był popierany 
przez mieszczan, kontrast – niekiedy wręcz antypodyczność – między dwoma 
gatunkami literackimi: tanka i haiku jest zasadniczy i znaczący. Nawet dzisiaj 
   

5 Oryg.: „There is a somber, perfectly tuned image of the Emperor Hirohito, history’s wildness 
departed, laboring over a tanka about the state railroad”. R. Eder, The Poet in the Garden, „The New 
York Times” 4.04.1998. 

6 29 kwietnia 1901–7 stycznia 1989. 124. Tennō (Mikado, Król). Panował od 1926 r. do 1989. 
Okres jego panowania nazywa się Shōwa. W Japonii mówi się o nim Shōwa Tennō, a nie Hirohito. 
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trudno sobie wyobrazić piszącego haiku członka rodziny królewskiej. Rzeczą 
śmieszną jest pomieszanie tych dwóch światów nawet w literaturze światowej 
poza obszarem literatury japońskojęzycznej. Ale nie miejsce tu, aby w to się 
zagłębiać. 

Kai, drugi człon terminu Uta-kai-hajime, oznacza „spotkanie”. Uta-kai, więc 
spotkanie poetyckie, było zinstytucjonalizowaną zabawą na dworach arystokra-
tycznych. Arystokraci nieustannie urządzali sobie uta-kai. Była to ich nader ulu-
biona zabawa. Ostatni element terminu hajime to „początek”, „rozpoczęcie”, 
„inauguracja”. W sumie więc termin ten jako całość można by tłumaczyć jako: 
„noworoczna inauguracja spotkań poetyckich” lub „pierwsze [w roku] spotkanie 
poetyckie”. Najwcześniejsze wzmianki o tym zwyczaju na dworze królewskim 
pochodzą z trzynastowiecznych dokumentów, a jeśli chodzi o czasy nowoczesne, 
to od 1874 roku, czyli siódmego roku panowania Meiji Tennō7, przyjmuje się 
tanki tworzone przez „zwykłych” obywateli spoza dworu i wybiera się z nich 
kilkanaście utworów na zasadzie konkursu. Ceremonia Uta-kai-hajime polega 
głównie na uroczystym deklamowaniu wierszy w specjalny sposób przez kanto-
rów. Recytacja zbliża się brzmieniem do niemal starożytnej inkantacji. 

Wydarzenie przywołane przez Herberta miało miejsce dwunastego stycznia 
1988 roku w Sali Sosnowej Pałacu Królewskiego. Wyrecytowano wtedy 29 tank, 
w tym 14 było skomponowanych przez członków rodziny królewskiej z parą 
królewską na czele, 5 przez jurorów konkursu i jedna przez specjalnie zaproszo-
nego Gościa (Meshiudo), 9 [tzw. senka] przez uczestników konkursu (zaproszo-
nych na ceremonię). Ponadto opublikowano osobno na piśmie 16 tank wybranych 
jako „wyróżnione” [tzw. kasaku]. Tych nie wyrecytowano, ani też nie zaproszono 
ich autorów do rezydencji królewskiej. 

Sądzę, że Herbert miał do dyspozycji wszystkie te 45 utworów w przekładzie 
angielskim lub francuskim. Wśród owych 45 tank było więc 25 nadesłanych ze 
świata i wyselekcjonowanych. Były to wiersze napisane najczęściej przez amato-
rów. Kryteria selekcji utworów bynajmniej nie są czysto literackie czy artystycz-
ne. Od dawna istnieją spory wokół kryteriów. Zmieniają się one zależnie od skła-
du jury, od mody i wymogów czasów. Wydaje się, że w obecnych czasach jurorzy 
kierują się przede wszystkim pewną zasadą „demokratyczną i decentralistyczną” 
oraz różnorodnością „kolorów” utworów. Wśród autorów mogą się znaleźć za-
równo dwunastoletnie dzieci, jak i starsi ludzie w wieku powyżej 90 lat, obywate-
le japońscy i niejapońscy, kobiety i mężczyźni, mieszkańcy różnych rejonów 
Japonii, a także innych krajów. Rozmaite są profesje i statusy społeczne autorów. 
Być może jury świadomie stara się, aby rezultat konkursu sprawił wrażenie, że 
cała „rzesza”, cały „naród” śpiewa i że gatunek tanki potrafi objąć całe społe-
   

7 Inaczej: Mitsuhito Wielki (1852–1912). Zasiadał na tronie od 1867 do 1912. 
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czeństwo, prezentować jego szeroki przekrój, dać mu pełny głos, pomimo swej 
elitarnej proweniencji i pomimo ab initio swego patetycznego charakteru oraz 
braku humoru i lekkości cechujących właśnie haiku. 

Zatem owych 25 wybranych spośród kilkunastu tysięcy nadesłanych tank ma 
być – w swoim założeniu – jak najbardziej zróżnicowane pod względem stylu, 
jak i treści (podobnie jak społeczeństwo nie jest monolitem), podczas gdy – nie 
wybrane przez jury, tylko podane przez samych autorów – wszystkie utwory 
członków rodziny królewskiej, jurorów i Gościa – są na pewnym poziomie arty-
stycznym, są przeważnie klasycyzujące i rzadko odbiegają od starodawnej trady-
cji. Jeśli więc na Uta-kai-hajime pojawią się tanki nowatorskie czy obrazoburcze, 
to raczej wśród konkursowych. 

I owszem bywają wśród nich również „bezwstydnie mokre” albo „pełne tryumfal-
nego wycia” wiersze napisane przez amatorów, jak słusznie wytyka Herbert. Chodzi-
ło mu najprawdopodobniej o dwie tanki napisane przez kobiety. Jedna, autorstwa 
Sasakawa Mine, zamieszkałej w prowincji Niigata, o treści mniej więcej następującej: 
„Wsiada do wagonu [pociągu] razem ze swoim wózkiem inwalidzkim [nie wysiadł-
szy z niego]. Ach, zdrowy jest Jego Królewska Mość!”. Ten niby-wiersz nawiązuje do 
powrotu Shōwa Tennō, czyli Hirohita, do zdrowia i życia „służbowego” po operacji 
z powodu przewlekłego zapalenia trzustki. Operacja miała miejsce 22 września 1987 
roku. Jako drugi „bezwstydnie mokry” przykład Herbert najprawdopodobniej miał na 
myśli wiersz Kawakami Miyoko z prowincji Nagano: „Ileż rąk było potrzeba, żebym 
mogła wsiąść do odrzutowca! Lecę niebem w wózku inwalidzkim”. Pełna zaś „try-
umfalnego wycia” może być tylko jedna tanka pióra Tanaka Yuzuru, zamieszkałego 
w prowincji Toyama: „Samochody na eksport, załadowywane przez rufę statku, bły-
skają jeden po drugim. Jasne nabrzeże i jasny ocean”. Pierwsze dwie tanki otrzymały 
wyróżnienie, a ta o samochodach na eksport dostąpiła nawet większego zaszczytu, bo 
została wyrecytowana na ceremonii. 

Przytoczone powyżej utwory rzeczywiście rzucają się w oczy. W normalnym 
konkursie literackim nie miałyby zupełnie szans. Pośród 22 pozostałych wierszy 
nie widzę tak ewidentnie nieliterackich jak te trzy. Są to jednak dobre przykłady, 
które sugerują istnienie polityki jury. Także polski poeta wyłowił właściwe, tzn. 
słabe, „twory współczesnych”, aby w kontraście z nimi ukazać zrównoważone, 
klasyczne piękno wiersza Hirohita. 

Sto dwudziesty król japoński napisał blisko 10000 wierszy w konwencji tanki, 
aczkolwiek znanych nam jest z nich tylko 869 utworów opublikowanych w czte-
rech tomach. Choćby więc nawet tylko pod względem długiego „stażu” na prze-
strzeni ponad 60 lat i „wprawy” w tworzeniu tank, Hirohito nie miał sobie rów-
nych wśród uczestników konkursu. 

Pomimo więc tego, że prawdziwym bohaterem ceremonii jest „naród”, a nie 
Hirohito, Herbert skupia się na nim i portretuje go ze znakomitym realizmem. 
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Twarz „jak stara księga” – o tej metaforze użytej w pierwszej zwrotce wiersza 
Marian Stala pisał: „zestawienie twarzy ze starą księgą jest wyraźnie ambiwa-
lentne, przywodzi na myśl zarówno promieniowanie mądrością, jak wyniszczenie 
i zgrzybiałość”8. Polskie wyrażenie „stara księga” jednak straci tę drugą ujemną 
konotację z chwilą, gdy się połączy z dość dosłownym ekwiwalentem japońskim 
furuki fumi lub ko-ten, bowiem słowo to tworzy pojęcie „klasyki”. Zatem w moim 
przekładzie Wozu na japoński „stara księga” przechodzi mimowolną nobilitację 
i na to nie ma rady… Oczy bez łez i zaciśnięte wargi, „strzegące wspomnień 
i mamrotania historii” – ta retoryka, umiejętnie przechodząca od opisu wyglądu 
zewnętrznego do wewnętrznej psychologii, świadczy z kolei o tym, jak doskonale 
zorientowany był poeta w temacie. Rzecz oczywiście dotyczy trudnego położenia 
człowieka, który był świadkiem wydarzeń całego XX wieku, a któremu – po II 
wojnie światowej – nie wolno było już ani opowiadać własnych przeżyć, ani 
wypowiadać się na temat historii, albowiem jest mu zabroniona jakakolwiek 
wypowiedź, która mogłaby nabrać politycznego znaczenia czy choćby nawet 
politycznego wydźwięku. 

Druga zwrotka wiersza daje obrazowi niemal kosmiczny wymiar i zarazem nie-
jako historyczny ogląd, z liryzmem informując czytelnika o dokładnym sezonie 
i panoramicznej scenerii wydarzenia. 

Pierwsze natomiast 6 linijek trzeciej zwrotki, czyli to, co pisze Hirohito, to: 
„nie są to akty / łaski / ani akty gniewu / nominacje / generałów / wymyślne tortu-
ry”, razem stanowią zbiór stereotypowych skojarzeń baśniowo-orientalnych, 
które są znane projektowanemu czytelnikowi polskojęzycznemu i mogą zostać 
zaktywizowane u niego w zetknięciu się ze słowem „cesarz” i to w dodatku 
„wschodni” cesarz, bo japoński. Nie wiemy, czy Herbert także podzielał podobne 
stereotypowe wyobrażenia o japońskim Tennō, ale to nie jest tu aż tak ważne. 
Bowiem im bardziej anachroniczny i bajkowy jest w ten sposób przygotowany 
obraz Hirohita, tym efektowniej wypada ujawnienie w dalszej części tekstu jego 
realnej postaci jako poety-humanisty. Być może tak samo jak Marian Stala, który 
pisał: „Hirohito, w oczach Japończyków – »cesarz bóg i urzędnik«”9, Herbert też 
tak myślał, ale poziom jego wiedzy na temat owego Tennō, czyli japońskiego 
króla, w chwili tworzenia omawianego wiersza, o niebo przewyższał poziom 
ogółu publiczności polskiej. Przy okazji może warto podkreślić, że to w oczach 
Polaków Hirohito jest cesarzem i bogiem, a nie w oczach Japończyków, wyjąw-
szy okres 1889–1946, kiedy Konstytucja Wielkiego Cesarstwa Japońskiego miała 
moc prawną, zwłaszcza jej paragraf III mówiący o „świętości i nienaruszalności 
osoby Tennō”. 
   

8 M. Stala, Twarz cesarza, „NaGłos” 1991, nr 3, s. 80. 
9 Tamże, s. 79. 
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Piątą zwrotkę wiersza stanowi polski przekład uty napisanej przez Hirohito. 
Jest to niezły przekład. Nie łatwo poznać, że został stworzony na podstawie prze-
kładu w drugim języku. Oryginał japoński „brzmi” tak: 

Kokutecu-no kuruma-ni norite oocici-no Meidzi-no mijo-wo omoiminikeri 
[spolszczenie pisowni moje, zgodnie z polskim zapisem literowym – T.S.] 
国鉄の車に乗りておほちちの明治の御代をおもひみにけり 

Podaję tu własne tłumaczenie literalne. Nie różni się ono zbyt wiele od Herber-
towskiego tekstu. Przestawiłem tylko słowo Meiji po „świecie”. 

Wsiadając do pociągu 
kolei państwowych 
myślę o świecie Meiji 
mego dziadka Imperatora 

Herbert dysponował bardzo dobrymi przekładami, mimo to zadziwiająca jest – 
w najlepszym znaczeniu tego słowa – pedanteria, z jaką odczytywał japońskie 
wiersze z owego noworocznego spotkania poetyckiego. Przytoczony utwór Hiro-
hita, „wiersz / z pozoru zgrzebny”, roztacza przede mną nie tylko retrospektywę 
obejmującą cały okres modernizacji państwa, której jednym z motorów był sam 
Imperator Meiji, inaczej Mutsuhito Wielki, czyli dziadek Hirohita, lecz także 
rozległe horyzonty przestrzenne, które jawią się jako niezwykle rozwinięta sieć 
kolei żelaznej (pierwszy odcinek japońskich kolei państwowych oddano do użyt-
ku w 1872 roku, tj. piątym roku panowania „imperatora Meiji”, a obecnie pociągi 
japońskie wożą rocznie najwięcej pasażerów w świecie, ciągle więcej niż w Chi-
nach czy Indiach). 

O tym procesie modernizacji kraju i jej skutku, o ogromie dzieła swojego 
dziadka i o swoim burzliwym wieku wspomina Hirohito bez egzaltacji, spokoj-
nym, zrównoważonym, jasnym językiem. Ponadto dominująca w wierszu samo-
głoska „o” nadaje mu szeroki oddech, kojarząc z morfemem „oo” o znaczeniu 
„wielki”. Wiadomo jednak, że dla przeciętnego polskiego czytelnika taka prze-
strzeń zaklęta w owej miniaturowej tance nie jest dostępna. Choćby to jedno 
niewinne słówko „Meiji”, będące zarazem nazwą ery i imieniem króla – jak roz-
ległe obszary informacji i asocjacji otwiera ono przede mną? Ile tomów tekstów 
niesie ze sobą? Dla czytelników polskich słówko to nie znaczy nic, już nie mó-
wiąc o subtelnej i złożonej wymowie faktu wpisanego implicite w wierszu, że to 
wnuk, uważany albo za sprawcę wojny na Pacyfiku i jej przegranej, albo jedynie 
za marionetkę-figuranta, pisze u schyłku życia o własnym dziadku, postrzeganym 
często jako zasłużony budowniczy unowocześnionego państwa japońskiego, 
o poecie, który stworzył ponad 93000 tank (czyli dziewięciokrotnie więcej niż 
Hirohito…). 
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Ryzykowne jest tu zacząć pisać o znaczeniu Restauracji Meiji, która nastąpiła 
w 1868 roku i o znaczeniu całej epoki Meiji trwającej aż do 1912 roku, bo to 
wymagałoby co najmniej kilku stron więcej. Zadowolę się podaniem tylko aneg-
dotki, która przypomina słynne powiedzenie o Kazimierzu Wielkim, królu Polski. 
Otóż gazeta „The New York Times” z 3 października 1912 roku zamieściła artykuł 
szczegółowo relacjonujący pogrzeb Meiji Tennō. Czytamy tam taką pointę: „Kon-
trast między tym, co poprzedzało karawan, a tym, co za nim podążało, był doprawdy 
imponujący. Przed nim szła dawna Japonia; za nim szła nowa Japonia”10. 

Zbigniew Herbert dotarł do głębi tanki Hirohita. Gdyby nie to, nie mógłby, ani nie 
musiał, napisać Wozu. Jest to ważny punkt mojej refleksji, dlatego będę do niego 
jeszcze powracał. 

Po przeczytaniu pierwszej połowy utworu każdy czytelnik zaczyna się oriento-
wać, że to nie jest wiersz oparty na egzotyce i że, wręcz przeciwnie, po jego 
punkcie zwrotnym zaczyna on unieważniać tani, „brukowy” egzotyzm. Autor 
Barbarzyńcy w ogrodzie zaskakuje tu pochwałą – dla niejednych zapewne prze-
sadną – „poetyki tautologicznych, suchych orzeczeń”11 okruchu-tanki i dwukrot-
nym wynurzeniem, dość rzewnie brzmiącym: „myślę / ze ściśniętym sercem” 
najpierw – o Hirohicie, a drugim razem – o losach poezji tradycyjnej, co prawie 
niechybnie uprawnia nas do osądu, że autor Wozu utożsamiał się z autorem tanki 
o kolei żelaznej. Myśl taka co najmniej zastanawia chyba wszystkich czytelni-
ków, a niektórych nawet może drażnić z punktu widzenia etyczno-politycznego. 
Czyżby Hirohito nie był jednym z przywódców trzech głównych państw Osi? 
W sumie jednak sądzę, że w tym wierszu Herbert osiągnął subtelną i prawie ide-
alną równowagę pod względem dystansu do drugiego poety, to znaczy Hirohito. 

Co, prócz artystycznego „porozumienia”, mogłoby polskiego poetę skłonić do 
takiej empatii wobec Hirohita? Wiek? Choroba? 9 lutego 1989 roku, przysyłając 
dwa wiersze do Jerzego Turowicza, pisał Herbert: 

Kochany Jerzy, 
czy pozwolisz mi zadebiutować (nie wiem który to raz z rzędu) na łamach Twego świetnego 
pisma? 

(…) 
Po bardzo długiej chorobie zwolna staję na nogi. Piszę to, aby usprawiedliwić się za gry-

zmoły. 

   
10 Oryg.: „The contrast between that which preceded the funeral car and that which followed it was 

striking indeed. Before it went old Japan; after it came new Japan”. The Funeral Ceremonies of Meiji 
Tenno [article no. 8 – No Title], “New York Times”, 13.10.1912, [reprinted from “The Japan 
Advertiser”] Vide: http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9D05E3DB1F3CE633A257 
50C1A9669D946396D6CF [28.02.2014]. 

11 A. Zieniewicz, Poetyka odejścia. Wobec przygodności, w: Herbert. Poetyka, wartości i konteksty, 
red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski, Warszawa: DiG, 2002, s. 114. 
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(…) 
PS Porządek wierszy wyobrażam sobie 1/Wóz 2/Domysły na temat Barabasza12. Ale ty 

wiesz lepiej13 

Poeta wyjechał do Francji w 1986 roku i przez 6 lat mieszkał w Paryżu. Niemal 
dokładnie miesiąc przed tą datą listu do Turowicza, siódmego stycznia, umarł 
Hirohito, lecz wtedy Herbert jeszcze nie miał nawet skończonych 65 lat. Mogło-
by więc tak go nastroić raczej jego długie zmaganie z problemem zdrowotnym 
aniżeli sam wiek fizyczny. 

Strofy 10 i 11 Wozu wracają do portretu Hirohita. Potwierdzam, że wszystkie 
w nich użyte określenia są niezwykle trafne. Plecy, głowa, twarz, oczy, dłonie 
otrzymały precyzyjny, realistyczny opis, a passus o „powolnej myśli” króla uwa-
żam wręcz za genialny: 

jak pauza między 
jednym a drugim 
nawoływaniem puszczyka 

Spodziewam się pytania: jakim sposobem Herbert to wszystko mógł „zoba-
czyć” i o tym wszystkim się dowiedzieć? Przypuszczam, że obejrzał w Paryżu 
jakiś film dokumentalny czy też audycję telewizyjną poświęconą Hirohitowi 
nadaną z okazji jego śmierci i że miał też w ręku teksty na temat zmarłego Tennō 
i ceremonii Uta-kai-hajime. Mógł poznać nawet inne utwory Hirohita. Musiały to 
być naprawdę sumiennie zrobione filmy i teksty, inaczej polski poeta nie mógłby 
właściwie dotknąć rzeczywistości japońskiej. Pisał przecież: „Mogę pisać tylko 
o rzeczach, które znam i widziałem”14; teraz to do mnie należy stwierdzić, że 
pisząc Wóz, poeta nie musiał cofnąć owego oświadczenia. Miał do dyspozycji na 
tyle dobre materiały, że studiowanie ich równało się z poznaniem rzeczy z autop-
sji, a studiował materiały – raz jeszcze podkreślam – z niesłychaną starannością 
i wnikliwością. Uważam wiersz Wóz za wzorowy utwór, w którym zaowocowało 
owo „kultywowanie zanikającej umiejętności kontemplacji” poety. Tyle że doko-
nało się to nie wewnątrz literatury polskojęzycznej, lecz w obszarach już wybitnie 
transkulturowych tekstów literatury światowej. 

Na koniec chcę wyjaśnić sprawę tematu Uta-kai-hajime roku 1988 i udzielić 
odpowiedzi – choćby po części – na pytanie zadane przez badaczy Herberta: 
dlaczego wóz? 
   

12 Wiersze jednak opublikowano w odwrotnym porządku na pierwszej stronie „Tygodnika 
Powszechnego” (1989, nr 10). 

13 Z. Herbert, J. Turowicz, Korespondencja, red. T. Fiałkowski, Kraków: a5, 2005, s. 221. 
14 Z. Herbert, Psychicznie nigdy z Polski nie wyjeżdżałem… [1981], w: Węzeł gordyjski oraz inne 

pisma rozproszone 1948–1998, t. 2, red. P. Kądziela, Warszawa: Towarzystwo „Więź”, 2008, s. 350. 
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Otóż tematem owego „dorocznego konkursu poezji tradycyjnej” nie było słowo 
„wóz”, tylko z n a k  車 (czyta się go „kuruma” lub „sia” zależnie od sposobu 
jego użycia). A ideogram ten oznacza wiele rzeczy i pojęć – koła, pojazd, wóz, 
samochód, itd. Aby uczestniczyć w konkursie, wystarczyło i trzeba było zawrzeć 
w wierszu przynajmniej raz tenże z n a k . Ideogram tworzy mnóstwo złożeń 
razem z innymi ideogramami. A więc: 車輪 koła, 荷車 furmanka, 馬車 kareta / 
dorożka, 汽車 pociąg spalinowy (SZT), 列車 pociąg, 電車 pociąg elektryczny, 
機関車 lokomotywa, 車椅子 wózek inwalidzki, 車両 wagon / wóz, 自動車 sa-
mochód, 自転車 rower, 水車 młyn wodny, 風車 wiatrak, itd. itd. Każde z nich 
było dobre, aby jego użycie legitymowało utwór na konkurs. W wierszu Hirohita 
użyty był tylko ten jeden znak 車 w znaczeniu „wagonu” czy „pociągu”. Nato-
miast wśród w sumie 45 tank opublikowanych z okazji ceremonii znalazły się 
następujące użycia: auto – 23 razy, pociąg – 4 razy, młyn – 3 razy, rower – 3 razy, 
wózek inwalidzki – 3 razy, wózek jednokołowy – 2 razy i tylko raz występowały 
takie słowa, jak: odśnieżarka, ratrak, koła samolotu, wóz (używany na festynach), 
wóz (rolniczy), furmanka, parowóz i… myjnia samochodowa (w niektórych 
wierszach używano tego ideogramu więcej niż raz). 

Mamy tu do czynienia więc z absolutną nieprzekładalnością tematu konkursu-
-ceremonii Uta-kai-hajime. Ideogram, zwany też „chińskim znakiem”, nie równa 
się jednemu słowu. Przepaść między nimi jest nie do przekroczenia (gdy, jako 
student, po raz pierwszy czytałem Kurs językoznawstwa ogólnego Ferdinanda de 
Saussure’a, pomyślałem sobie: „Oj, biedny panie profesorze, widać, że pan nie 
zna chińskiego!”). Możliwe, że Herbert miał materiały, w których tłumaczono ten 
znak albo na angielskie słowo vehicle, albo francuskie véhicule, albo niemieckie 
Wagen. Każde takie quasi-tłumaczenie jest dobre, bowiem jest bez sensu. Jeżeli 
tak, to wybór polskiego słowa „wóz” jest w pełni uzasadniony. Oczywiście Her-
bert mógł zatytułować swój utwór Pociąg albo Wagon, nawiązując do utworu 
Hirohita, ale w końcu wybrał słowo „wóz”, które – wydaje mi się – ma nieco 
większą nośność poetycką niż pociąg i wagon. 

W tym kontekście ciekawe byłoby przyjrzenie się również wierszowi Czesława 
Miłosza zatytułowanemu Czytając japońskiego poetę Issa (1762–1826), w celu 
skontrastowania postaw dwóch polskojęzycznych poetów, którzy czerpali inspi-
racje z poezji japońskiej, tyle że jeden interesował się tanką, a drugi haiku. 
W przypadku Wozu i Czytając… odmienne stosunki autorów wobec dzieł należą-
cych do literatury światowej przyniosły odmienne rezultaty. Jednak tym zagad-
nieniem zajmę się może przy następnej okazji. 
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H I R O H I T O  F O R  Z B I G N I E W  H E R B E R T  

Zbigniew Herbert wrote a verse entitled Wagon [Wóz] in Paris right after the death of Hirohito, which 
took place in Tokyo on January 7, 1989. It portrayed the Japanese king as a poet with whom the 
Polish poet eventually seemed to identify himself. He praised the king’s last poem in comparison to 
the other mediocre verses composed by the “contemporary” Japanese and sighed over the fate of the 
traditional poetry (tanka) – “will it depart / following the emperor’s shadow / vanishing / weightless”. 
The verse is not popular among the Polish readers, because it is simply hard to decipher and does not 
tolerate their stereotypic anticipation and lack of knowledge about the topic. The author of the essay 
tries to solve the verse’s abstruseness, proving at the same time that it is one of the Herbert’s success-
ful poems – especially in the context of World Literature – based on a solid and meticulous study of 
the theme. 

Keywords: Zbigniew Herbert, Hirohito, Polish poetry 
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MAŁE J  AP O K A L I P S Y  C IĄG  D A L S Z Y 
T A D E U S Z  K O N W I C K I  A  C O S T A  G A V R A S  

 

W P R O WA D Z E N I E  

ARTYKUŁ TEN POŚWIĘCONY JEST SŁABO DOTYCHCZAS ZBADANEMU ASPEKTOWI 
zagranicznej recepcji powieści Tadeusza Konwickiego Mała Apokalipsa (1979). Jak 
wiadomo, pierwsze podziemne wydanie Małej Apokalipsy stało się jednym z naj-
większych przebojów czytelniczych w dobie schyłkowego PRL-u1. Mniej znanym 
faktem jest to, że książka Konwickiego zrobiła błyskawiczną karierę nie tylko 
w kraju, ale także za granicą, na co wskazuje znaczna liczba przekładów (ponad 10), 
jakie wyszły na Zachodzie na przełomie lat 70. i 802. Patrząc wstecz na szczególną 
krajową i zagraniczną recepcję Małej Apokalipsy, warto także pamiętać o tym, że jej 
autorowi nieraz przypisywano zdolności prorockie. Uwidacznia się to między innymi 
w tym, że przygnębiający klimat społecznej dezintegracji, który przenika powieść 
Konwickiego – zarówno w sensie materialnym, jak i moralnym – nieraz interpreto-
wano jako symboliczną prefigurację nieuniknionej implozji „socjalizmu realnego”3. 

Jak się zdaje, na tym nie kończą się rzekome walory profetyczne Małej Apoka-
lipsy. Zwrócić trzeba uwagę na to, że pierwszoosobowy narrator w różnych czę-
ściach powieści – niby mimochodem – napomyka o tym, że być może kiedyś na 
kanwie jego raczej niezwykłych przygód powstanie film. Zapowiedź tej przyszłej 
ekranizacji Małej Apokalipsy wiąże się z postacią, która odgrywa rolę drugopla-
nową w powieści Konwickiego, mianowicie z fikcyjnym reżyserem filmowym 
   

1 Przemysław Czapliński nazwał Małą Apokalipsę „bestsellerem nieoficjalnego obiegu”. Zob. 
P. Czapliński, Tadeusz Konwicki, Poznań: Rebis, 1994, s. 150. 

2 Obszerny przegląd zagranicznych wydań Małej Apokalipsy można znaleźć w: E. Skibińska, Tade-
usz Konwicki na przekładowej mapie świata, w: Konwicki i tłumacze, red. E. Skibińska, Łask: Oficyna 
Wydawnicza Leksem, 2006. 

3 Pisze o tym m.in. J. Jarzębski, Konwicki: profecja i Apokalipsa, „Arka” 1990, nr 28. 
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o nazwisku Władysław Bułat, z którym narrator spotyka się na warszawskiej 
premierze jego najnowszego filmu Transfuzja. O tym, że ostatni dzień z życia 
narratora-pisarza posiada duży potencjał na adaptację filmową, świadczy cho-
ciażby następujący komentarz odnarratorski na temat owego Bułata: „On [Bułat] 
pewnie myślał o swoim następnym filmie, może podsunąłem mu nawet pomysł 
dobrej sceny, a ja ciągle jeszcze nie mogłem zebrać myśli do tego stopnia, żeby 
z ich magmy wytłoczyć treść puenty jasnej i prostej jak przysłowie”4. 

Ze względu na to, że Konwicki przedstawia Bułata jako filmowca tworzącego 
w granicach dozwolonych przez cenzurę i łączącego postawę politycznego kon-
formizmu z sympatią dla opozycji, w szczególnej charakteryzacji tej postaci nie-
raz dopatrywano się aluzji do drogi twórczej Andrzeja Wajdy5. Tenże pomysłowy 
Bułat wraca ponownie na scenę w ostatniej części Małej Apokalipsy, kiedy narra-
tor zbliża się do Pałacu Kultury, aby dokonać samospalenia: 

Jesteśmy już na placu Defilad. (…) Widzę dwie kamery podobne kulomiotom gotowym do 
rozstrzeliwania. A pośrodku rozstawionego taboru filmowego stoi Władysław Bułat w wiel-
kim kożuchu. (…) Będzie filmować wyjście delegatów, a sfilmuje moją śmierć. Tych kilka-
dziesiąt metrów taśmy naeksponowanych śmiercią człowieka uczyni go nieśmiertelnym6. 

Akcja książki Konwickiego, jak wiadomo, urywa się zaraz potem, tuż przed mo-
mentem kulminacyjnym, a więc czytelnik nie dowiaduje się, jaki będzie ostateczny 
los głównego bohatera. Jak sugeruje pierwszoosobowy narrator, dopiero srebrny 
ekran nam pokaże, jaki będzie sensacyjny ciąg dalszy tej „małej Apokalipsy”. 

Nietrudno jednak się domyślić, że dopóki trwał reżim komunistyczny, żaden 
polski reżyser nie miał szansy na kreację filmowego odpowiednika Małej Apoka-
lipsy. Lukę tę zapełnił dopiero francuski filmowiec greckiego pochodzenia Costa 
Gavras, znany specjalista od kina politycznego. Autor nagrodzonego Oscarem 
thrillera politycznego Z (1969) zainteresował się Małą Apokalipsą już na począt-
ku lat 80., nabywając prawa do jej adaptacji tuż po ukazaniu się francuskiego 
przekładu7. Na skutek różnych okoliczności nie doszło wtedy do ekranizacji, 
jednak Costa Gavras wrócił do swojego pomysłu na początku lat 90. W 1993 
roku weszła na ekrany koprodukcja polsko-francusko-włoska La petite apoca-   

4 T. Konwicki, Mała Apokalipsa, „Zapis” 1979, nr 10, s. 49. 
5 Por. E. Skibińska, „Mała Apokalipsa” po francusku, w: Traduction comme moyen de communication 

interculturelle. Questions de socio-pragmatique du discours interculturel (III), „Romanica Wrati-
slaviensia XLVI”, red. E. Skibińska i M. Tomicka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskie-
go, 2000, s. 227. Niemiecka badaczka Judith Arlt ze swojej strony porównuje Bułata z nowotestamento-
wą postacią Poncjusza Piłata. Zob. J. Arlt, Tadeusz Konwickis Prosawerk von Rojsty bis Bohiń. Zur 
Entwicklung von Motivbestand und Erzählstruktur, Bern: Peter Lang Verlag, 1997, s. 394–396. 

6 T. Konwicki, Mała Apokalipsa, s. 112. 
7 Wspomina o tym D.A. Goldfarb, The Comic Struggle for Ideology after Communism: ‘La Petite 

Apocalypse’, Costa-Gavras and ‘The Convert’, Kazimierz Kutz, „Slavic and East European Perfor-
mance” 1995, no. 5, s. 58–62. 
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lypse, która pożyczyła swój tytuł z utworu Konwickiego i która była – jak czyta-
my w czołówce filmu – przez niego „inspirowana”. Obraz nie został jednak życz-
liwie przyjęty ani w Polsce, ani we Francji. Świadczy o tym chociażby recenzja 
Krzysztofa Rutkowskiego z roku 1993, który opisał, że „Mała Apokalipsa Costy 
Gavrasa osnuta na powieści Tadeusza Konwickiego jest bzdurą dotkliwą jak kac 
duchowy, który najwyraźniej dręczy zręcznego przecież reżysera”8. Mniej surowy 
był sam Konwicki, który wypowiedział się na temat La petite apocalypse w spo-
sób następujący: „uważam, że [Costa Gavras] zachował się lojalnie, bo dał 
w czołówce, że to jest inspirowane przez Małą Apokalipsę. Więc właściwie mogę 
powiedzieć, że to nie jest adaptacja mojej książki”9. 

Nie ulega wątpliwości, że La petite apocalypse nie należy do najlepszych i najbar-
dziej udanych utworów Costy Gavrasa. Tym niemniej sądzę, że film ten – mimo 
dłuższego upływu czasu – zasługuje na bliższe poznanie10. Dzieło Costy Gavrasa 
nasuwa, po pierwsze, rozmaite pytania o charakterze semiotycznym, stawiając nas 
przed kwestią, czy mamy tu do czynienia z adaptacją czy nie. Poza tym La petite 
apocalypse w ciekawy sposób wpisuje się w rozwój zachodniego imaginarium budo-
wanego wokół Polski na przełomie lat 80. i 90. Jak postaram się wykazać w tym 
artykule, obie te kwestie – semiotyczna i imagologiczna – są ściśle ze sobą związane. 

L A  P E T I T E  A P O C A L Y P S E ,  C Z Y L I  K W E S T I A  A D A P TA C J I  

Według ogólnej definicji słownikowej adaptacja to „przeróbka utworu literac-
kiego, dostosowująca go do nowych form rozpowszechniania (…) lub do potrzeb 
i możliwości danego adresata”11. Twierdzenie Konwickiego, że film Costy Gav-
rasa nie jest adaptacją jego książki, niewątpliwie wskazuje na daleko idące zmia-
ny, którym francuski filmowiec poddał polski pierwowzór. Paradoksalnie rzecz 
ujmując, można by powiedzieć, że Costa Gavras tak radykalnie dostosował Małą 
Apokalipsę do potrzeb francuskiego adresata, że film przestaje być postrzegany 
jako adaptacja. Na pierwszy rzut oka zostaje bowiem tylko luźny i niewyraźnie 
umotywowany związek intertekstualny między obu utworami, na co wskazuje 
wspólny tytuł oraz sedno intrygi toczącej się w obu wypadkach wokół losów 
niespełnionego i zmarginalizowanego polskiego literata, który na znak zbiorowego 
protestu ma dokonać samospalenia. Używając terminologii zaproponowanej 
   

8 K. Rutkowski, Pasaż apokaliptyczny, „Gazeta Wyborcza”, 16.02.1993. 
9 J. Szczerba, Emigracyjna Apokalipsa, „Gazeta Wyborcza”, 17.01.2005. 
10 Co ciekawe, polscy badacze zajmujący się zagraniczną recepcją twórczości Tadeusza Konwic-

kiego w ogóle nie biorą pod uwagę filmu Costy Gavrasa. Świadczy o tym np. artykuł M. Tomickiej, 
Konwicki we francuskiej prasie, w: Konwicki i tłumacze… 

11 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Podręczny słownik 
terminów literackich, Warszawa: Open, 1997, s. 7. 
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przez amerykańskiego badacza Geoffreya Wagnera12, można by nazwać La petite 
apocalypse adaptacją stworzoną na zasadzie „analogii”, tzn. odrębnym dziełem 
sztuki mocno oddalonym od swojego literackiego pierwowzoru13. Nie bez zna-
czenia jest przy tym fakt, że Costa Gavras przeniósł akcję z rzeczywistości peere-
lowskiej na świat chronologicznie i kulturowo mu bliższy, mianowicie środowi-
sko lewicowej inteligencji paryskiej ukształtowanej przez rewoltę z maja 1968 
roku i zdezorientowanej przez nagły upadek komunizmu14. 

Omawianą tu kwestię adaptacji da się jednak rozstrzygnąć jeszcze inaczej, po-
nieważ przy bliższym przyjrzeniu się filmowi okazuje się, że La petite apoca-
lypse jest nie tyle bardzo luźną, osadzoną w zupełnie innych realiach adaptacją 
Małej Apokalipsy, ile dziełem autotematycznym, który wysuwa na pierwszy plan 
sam proces tworzenia adaptacji książki Konwickiego. Mamy tu zatem do czynie-
nia z tzw. metafilmem, czy, jeśli kto woli, meta-adaptacją15. Z tej perspektywy 
można by podzielić film Costy Gavrasa na dwie części. Początkowa partia toczy 
się wokół mieszkającego w Paryżu polskiego pisarza-emigranta o nazwisku Sta-
nisław Marek, którego życie jest – na pierwszy rzut oka – pełne porażek, zarówno 
zawodowych, jak i prywatnych. Jego książki nie są we Francji ani znane, ani 
czytane. Poza tym żona (Polka) rzuciła go dla lepiej usytuowanego Francuza, 
byłego uczestnika paryskiego maja 1968 roku. Szczytem tej społecznej i rodzin-
nej degradacji jest niewątpliwie fakt, że nieszczęsny bezrobotny pisarz wynajmu-
je niechlujny pokoik na poddaszu w eleganckim paryskim domu swojej byłej 
żony Barbary i jej nowego męża Henriego. Sytuacja Stanisława zmienia się jed-
nak drastycznie w momencie, kiedy Henri i jego przyjaciel Jacques utwierdzają 
się w (mylnym) przekonaniu, że ich polski kolega nosi się z planem popełnienia 
samobójstwa. Francuzi litują się nad Polakiem i postanawiają mu pomóc w znale-
zieniu francuskiego wydawcy dla jego utworów literackich. Kontaktują się w tym 
celu ze swoim dawnym współbojownikiem, Arnoldem Cassagne’em, potentatem 
medialnym, który w latach 70. i 80. zbudował imperium biznesowe. Cassagne 
zgadza się na wydanie dzieł Stanisława Marka, ale tylko pod warunkiem, że pol-   

12 G. Wagner, The Novel and the Cinema, New York: Associated University Presses, 1975, s. 222–226. 
13 Najbardziej znanym przykładem takiego podejścia „analogicznego” jest niewątpliwie film Apo-

calypse Now (Czas Apokalipsy) Francisa Forda Coppoli osnuty na przygodach postaci Kurtza z po-
wieści Heart of Darkness (Jądro ciemności) Josepha Conrada. Por. B. Giza, Między literaturą 
a filmem. O scenariuszach filmowych Tadeusza Konwickiego, Warszawa: Trio, 2007, s. 53. 

14 Decyzja ta wiąże się niewątpliwie z faktem, że powieść Konwickiego jest bardzo mocno 
osadzona w polskich realiach i nawiązuje do różnych polskich kompleksów, obsesji i stereotypów 
narodowych. Zob. na ten temat: E. Skibińska, „Mała Apokalipsa” po francusku…, s. 220–222.  

15 Jeden z najlepszych przykładów utworu filmowego toczącego się wokół próby ekranizacji po-
wieści to amerykański film Adaptation (Adaptacja) w reżyserii Spike’a Jonze’a. Zob. na ten temat: 
P. Biliński, Kino (ciągle) mówi o kinie. Filmy autotematyczne ostatniego dziesięciolecia, „Polisemia. 
Naukowe czasopismo internetowe” 2012, nr 1 (8); http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma 
/numer-12012-8/kino-cigle-mwi-o-kinie [20.02.2014]. 
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ski pisarz podpali się na placu św. Piotra w Rzymie, w czasie ekumenicznej kon-
ferencji, w której wezmą udział rozmaici światowi liderzy. Można zatem powie-
dzieć, że w momencie, kiedy pojawia się na scenie Arnold Cassagne, zaczyna się 
druga, „metafilmowa” część La petite apocalypse, która toczy się wokół prób 
Cassagne’a i jego ekipy, aby ekranizować życie i śmierć Stanisława Marka we-
dług wzoru Małej Apokalipsy Konwickiego. 

Warto tu zwrócić uwagę na kilka krótkich scen z filmu, w których explicite na-
wiązuje się do powieści Konwickiego jako pierwowzoru adaptacji. Znamienne 
jest po pierwsze to, że sam Cassagne w rozmowie ze swoimi paryskami kolegami 
dosłownie mówi o planie „multimedialnej adaptacji tej Małej Apokalipsy” („une 
adaptation multimediale de cette petite Apocalypse”). Istotne jest po drugie to, że 
sam proces adaptacji musi poprzedzić lektura powieści adaptowanej przez prota-
gonistów filmu. Nie dziwi zatem fakt, że aż trzy razy w diegezie filmowej pada 
zasadnicze pytanie o to, czy postacie występujące w filmie znają (czy też prze-
czytały) „La petite apocalypse de Konwicki”16. Film Costy Gavrasa ukazuje 
zatem na ekranie drogę od pasywnej recepcji czytelniczej do aktywnej recepcji 
i nowej produkcji autorskiej, przy czym postacie występujące w La petite apoca-
lypse mają za zadanie przyswoić sobie różne wątki fabularne zawarte w książce 
Konwickiego. Dotyczy to przede wszystkim głównej roli odgrywanej przez pol-
skiego emigranta Stanisława Marka, który powinien wejść w rolę ogarniętego 
niemocą polskiego artysty i stać się męczennikiem, poświęcając swoje życie na 
rzecz wykluczonych i biednych tego świata. Największym inspiratorem i motorem 
tego artystycznego przedsięwzięcia jest jednak sam Cassagne, który pod różnymi 
względami przypomina postać Władysława Bułata z powieści Konwickiego: jest to 
osoba dwulicowa, sprytny oportunista, który tłumaczy swoje poparcie dla sprawy 
Stanisława Marka, nawiązując do swoich dawnych komunistycznych poglądów, 
a jednocześnie zachowuje się jako ultrakapitalista, który zamierza zarobić na 
tragicznej śmierci Polaka. W tym celu sprowadza z Ameryki ekipę filmową, która 
ma przygotować dokument na temat życia i śmierci nieszczęsnego Polaka. 

Z jednej strony można stwierdzić, że francuscy adaptatorzy Małej Apokalipsy 
dążą do pewnego rodzaju ekwiwalencji z powieścią Konwickiego, zachowując 
pewne elementy fabularne zawarte w powieści Konwickiego. Tak na przykład 
słynny epizod z początku Małej Apokalipsy, w którym dwaj pisarze opozycyjni, 
Ryszard i Hubert, składają narratorowi propozycję samospalenia, znajduje swój 
ekwiwalent fabularny w podobnej rozmowie, którą Henri i Jacques prowadzą ze 
Stanisławem. Później, podobnie jak bohater Konwickiego, Stanisław Marek wy-
rusza w długą wędrówkę przez miasto (w tym wypadku Paryż), odwiedzając 
starych znajomych, m.in. kolegę-pisarza, który go kiedyś wyrzucił z Polskiego 
   

16 Pytanie to pada w kolejnych rozmowach, jakie Henri i Jacques prowadzą z Cassagne’em, z Barbarą 
i ze Stanisławem. 
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Związku Literatów17. Co ciekawe, w tych peregrynacjach paryskich nieustannie 
towarzyszy mu jeden z ochroniarzy osobistych potentata medialnego Cassagne’a, 
co przypomina rolę Tadzia Skórki w Małej Apokalipsie, tajnego agenta, który ma 
za zadanie pilnować głównego bohatera podczas jego wędrówki przez Warszawę. 
Inny wspólny motyw to wątek wyboru kanistra: rozmowa telefoniczna między 
Haliną a warszawskim literatem o tym, jaki ma być kolor bańki z benzyną, ma 
swój odpowiednik w jednej z końcowych scen La petite apocalypse, w której 
Stanisław Marek proszony jest o dokonanie wyboru kanistra. O tym, że adaptato-
rzy do pewnego stopnia naśladują fabułę Małej Apokalipsy, świadczy również 
motyw robienia zastrzyku tuż przed aktem samospalenia. 

Z drugiej zaś strony Cassagne i jego ekipa odwracają do góry nogami pewne 
elementy zawarte w fabule Małej Apokalipsy, co wiąże się głównie ze zmienioną 
czasoprzestrzenią, w której rozgrywa się akcja filmu, czyli ze stolicą Francji 
z początku lat 90. Niespełniony drugorzędny pisarz związany z polską opozycją 
antykomunistyczną ustępuje tu miejsca nieszczęsnemu Polakowi-emigrantowi, 
który wyjechał z kraju ze względów politycznych, ale który po dłuższym pobycie 
na Zachodzie, doznając na własnej skórze „kapitalizmu z nieludzką twarzą”, 
rzekomo odzyskał wiarę w komunizm. Podczas gdy protest narratora-bohatera 
Konwickiego wystosowuje się przeciwko reżimowi komunistycznemu i przeciw-
ko przyłączeniu Polski do Związku Radzieckiego, w wypadku La petite apoca-
lypse protest biednego Polaka ma być skierowany przeciwko dzikiemu kapitali-
zmowi. Daleko idąca sowietyzacja Polski, którą w sposób groteskowy pokazuje 
Konwicki, odpowiada u Costy Gavrasa procesowi amerykanizacji Zachodu, cze-
go najbardziej znamienną oznaką jest amerykańska ekipa filmowa, która ma 
inscenizować i sfilmować tragiczną śmierć Polaka. Wymowny jest również wy-
bór Watykanu na miejsce samospalenia polskiego emigranta. Jak wiadomo, 
książka Konwickiego obfituje w liczne odniesienia religijne i przedstawia różne 
punkty warszawskiej trasy bohatera jako kolejne Stacje Męki w drodze do jego 
Golgoty, czyli Pałacu Kultury i Nauki18. W filmie La petite apocalypse Pałac 
Kultury jako symbol Nowej Wiary zastępuje najważniejsza świątynia Starej Wia-
ry, czyli bazylika św. Piotra w Watykanie. Ścisły związek i współzależność mię-
dzy Watykanem a ustrojem kapitalistycznym uwypukla m.in. groteskowa scena, 
w której Cassagne mówi o zaplanowanej przez papieża i jego gości z całego 
świata modlitwie o „stabilność rynku”. Co znamienne, ekipa Cassagne’a ze swo-
jej strony nie sięga po chrześcijańską symbolikę Męki Pańskiej, ale po symbole 
   

17 Istotną różnicą jest to, że akcja Małej Apokalipsy toczy się w ciągu jednego dnia, podczas gdy 
akcja La petite apocalypse rozwija się na przestrzeni kilku miesięcy. 

18 Obszernie o tym pisze J. Arlt, Tadeusz Konwickis Prosawerk…, s. 373–409. Zob. także E.V. Wam-
puszyc, Socialism, Synecdoche, and Tadeusz Konwicki’s Palace of Culture, „East European Politics & 
Societies” 2013, no. 27, s. 224–240. 
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związane z lewicową walką z faszyzmem, np. w momencie, kiedy cała ekipa nuci 
znaną włoską piosenkę Bella Ciao. 

Sceny takie jak wyżej opisane wnoszą do filmu kolejne elementy groteski. 
Podczas gdy Mała Apokalipsa poddaje groteskowemu przejaskrawieniu czaso-
przestrzeń schyłkowego PRL-u, La petite apocalypse z kolei oferuje widzom 
karykaturalny obraz Zachodu. Jak pokazuje nam zakończenie filmu, podejmowa-
na przez Francuzów próba adaptacji kończy się katastroficznie. Inaczej niż boha-
ter Konwickiego, który pod koniec powieści wchodzi na Plac Defilad, Stanisław 
Marek w ogóle nie ma zamiaru ani chęci oblać się benzyną i oddać swojego życia 
na znak protestu przeciwko kapitalizmowi. Zanim towarzyszący mu Jacques 
zdąży oblać go benzyną i podpalić, kilku innych demonstrantów pochodzących 
z rozmaitych części świata wyprzedza go, w ten sposób marnując „multimedialną 
adaptację” reżyserowaną przez Cassagne’a. Ostateczną porażkę tej adaptacji 
ładnie ilustruje jedna z ostatnich scen, która rozgrywa się w środku wozu transmi-
syjnego francusko-amerykańskiej ekipy filmowej. Costa Gavras idzie tu tropem, 
który jest do pewnego stopnia także obecny w Małej Apokalipsie. Przepełniony 
monitorami wóz służący do ekranizacji samospalenia Polaka przypomina „rozsta-
wiony tabor filmowy”, którym dysponuje Władysław Bułat u Konwickiego. Należy 
tu także przypomnieć, że kluczowe miejsce w świecie przedstawionym Małej Apo-
kalipsy zajmują wszelkiego rodzaju telewizory, monitory i ekrany, które zwykle 
ukazują sceny propagandowe związane z uroczystym zjazdem partii komunistycz-
nej. Zabieg ten jeszcze bardziej rzuca się oczy w La petite apocalypse: w kadrze 
filmowym nieustannie powracają rozmaite urządzenia wyświetlające obrazy, re-
klamy i programy telewizyjne. Zarówno Konwicki, jak i Costa Gavras uwypuklają 
zatem sposób, w jaki oddziałują na współczesne społeczeństwo środki masowego 
przekazu, współtworząc rzeczywistość i ukierunkowując naszą działalność, z tą 
tylko różnicą, że krytycyzm Konwickiego dotyczy propagandy PRL-owskiej, pod-
czas gdy Costa Gavras kpi ze skłonności do sensacji zachodnich mediów. 

L A  P E T I T E  A P O C A L Y P S E ,  C Z Y L I  K W E S T I A  W I Z E R U N K U  

Bardziej istotne i oryginalne niż ten krytycyzm wobec mediów i środków ma-
sowego przekazu jest to, że w swojej meta-adaptacji Małej Apokalipsy Costa 
Gavras porusza problem zachodnich reprezentacji przedstawicieli byłego bloku 
wschodniego. Jak się zdaje, powodem porażki próby adaptacji podejmowanej 
przez Cassagne’a jest niemożność skutecznej i jednoznacznej komunikacji mię-
dzy francuskimi „inscenizatorami” a ich polskim podopiecznym. Francuscy adap-
tatorzy spontanicznie interpretują dziwne zachowanie Stanisława Marka przez 
pryzmat skostniałych stereotypów i zastanych schematów kulturowych z czasów 
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Zimnej Wojny i dokładają wszelkich starań, aby wpasować postać Polaka emi-
granta w przygotowaną z góry matrycę fabularną ukształtowaną m.in. przez lek-
turę takich powieści, jak Mała Apokalipsa. Nie mamy tu zatem do czynienia 
z romantycznym i wyidealizowanym bohaterem zdolnym do heroicznych zrywów 
takich jak w okresie Solidarności, ale raczej z postacią hamletowską, niezdolną 
do jakiegokolwiek działania (oprócz poświęcenia samego siebie poprzez akt 
popełnienia samobójstwa). Jak już wcześniej zaznaczono, aura fizycznej i du-
chowej niemocy, która otacza Stanisława Marka w początkowej części filmu, 
znajduje dobitny wyraz w raczej nietypowych stosunkach, jakie układają się 
między nim a jego byłą żoną Barbarą i jej nowym francuskim mężem. Fakt, że 
jego niemoc jako mężczyzny, męża i Polaka ma podtekst seksualny, przypomina 
fragment z Małej Apokalipsy, w którym pierwszoosobowy narrator Konwickiego 
określa siebie jako „wolnego impotenta”19. 

Aby lepiej zrozumieć drogę obraną przez Costę Gavrasa, warto tu nawiązać do 
obrazu polskiej emigracji, jaki wyłania się z kina europejskiego lat 80. Najbar-
dziej rozpowszechniony w tamtych czasach wizerunek to ogarnięty niemocą 
i zepchnięty na margines polski wygnaniec (często inteligent lub artysta), prze-
żywający kryzys twórczy i emocjonalny na obczyźnie. Taki (anty)bohater wystę-
puje na przykład w słynnej Pasji Jean-Luca Godarda (z Jerzym Radziwiłłowi-
czem w roli głównej), ale także w mniej znanych filmach takich, jak frankofońska 
belgijsko-tunezyjska koprodukcja Traversées (Przepłynięcia, 1982, reż. Mahmo-
ud Ben Mahmoud) czy też grecki film Roza (1982, reż. Christofis Christoforos), 
w którym w roli wyalienowanego uciekiniera z Polski występuje Daniel Ol-
brychski. W filmie La petite apocalypse napięcie między owym narzuconym 
przez Zachód obrazem a rzeczywistością dochodzi do głosu na różne sposoby. 
W jednej z pierwszych scen filmu obserwujemy polskiego bohatera w jego maleńkim 
pokoiku bawiącego się w teatr cieni, przy czym jedną z figur pojawiających się na 
ścianie jest postać ludzka, która próbuje się powiesić. To akurat tym krzywym, grote-
skowym obrazem biednego i niezaradnego emigranta o tendencjach samobój-
czych kieruje się francuska kompania przygotowująca się do ekranizacji ofiarni-
czej śmierci Polaka według schematu powieści Konwickiego. Kontrast między 
rzeczywistością a reprezentacją filmową również dochodzi do głosu w czasie 
pierwszego spotkania Stanisława z amerykańską ekipą filmową. W reakcji na 
nieustanne ingerencje i manipulacje amerykańskiego reżysera Stanisław odpo-
wiada wprost: „Nie obchodzi mnie mój obraz” („Je m’enfou de mon image”). 
Jeszcze bardziej wymowne pod tym względem jest zakończenie filmu. W czasie 
problemów technicznych z wozem transmisyjnym Stanisław ucieka od swoich 
francuskich zwierzchników i dołącza do starego znajomego z Polski, który teraz 
zarabia na życie jako czyściciel szyb na rzymskich skrzyżowaniach. W czasie 
   

19 T. Konwicki, Mała Apokalipsa…, s. 12. 
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swojej pracy obaj Polacy przypadkowo trafiają na samochód, w którym siedzi zdezo-
rientowana i zdesperowana francuska kompania. Po oczyszczeniu przedniej szyby 
Stanisław ponownie spryskuje ją płynem do mycia szyb i znika z pola widzenia. Gest 
ten ma, rezcz jasna, wymiar symboliczny i unaocznia protest polskiego emigranta 
przeciwko wszelkiej reprezentacji i uzurpacji jego wizerunku: nie może i nie chce on 
spełnić przewidzianej przez ekipę filmową roli. Poza tym znamienny jest fakt, że 
Stanisław w scenie finałowej występuje u boku zwykłego emigranta zarobkowego. 
Inteligent-artysta, reprezentujący dawną opozycję wobec systemu politycznego, ustę-
puje tu miejsca przedstawicielom nowej emigracji, zarobkowej. 

Z A M I A S T  Z A K OŃC Z E N I A  

Epilog La petite apocalypse dobrze ukazuje, jak sądzę, nową drogę, jaką sobie 
obiorą europejscy filmowcy zajmujący się polską emigracją po upadku komuni-
zmu. Poczynając od połowy lat 90., w kinie europejskim coraz częściej występują 
polskie postacie emigranckie, których wizerunek zasadniczo jest inny od para-
dygmatu imagologicznego eksponowanego – w sposób ironiczny – przez Costę 
Gavrasa. Dawnego reprezentanta elit intelektualnych i artystycznych zastępuje 
emigrant zarobkowy, który, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, już nie 
cierpi na żadną niemoc twórczą ani na hamletyzm20. Wiele z tych filmów nato-
miast eksponuje „regeneracyjny” potencjał, jakim dysponują emigranci polscy 
(zarówno kobiety, jak i mężczyźni) w stosunku do kraju przyjmującego: zazwy-
czaj są oni postrzegani jako swoiści emocjonalni uzdrowiciele, którzy posiadają 
potencję – zarówno fizyczną, jak i moralną – aby rozwiązać problemy, z którymi 
zmaga się społeczeństwo przyjmujące. Z tego punktu widzenia można by powie-
dzieć, że pokazywana przez Costę Gavrasa porażka francuskiej adaptacji Małej 
Apokalipsy ma charakter jeżeli nie prorocki, to przynajmniej prekursorski. Zapo-
wiada ona – co prawda w artystycznie niezbyt przekonujący sposób – nieunik-
niony zmierzch pewnego paradygmatu imagologicznego i nadejście nowego 
porządku. Można by tutaj także przywołać inny polsko-paryski film z tego same-
go okresu, który w podobny sposób wpisuje się w łańcuch produkcji podejmują-
cych temat zmieniających się stosunków między Europą Zachodnią a Wschodnią 
po upadku komunizmu, mianowicie Blanc (Biały) Krzysztofa Kieślowskiego. 
Powracający w Białym wątek impotencji polskiego emigranta mieszkającego 
   

20 Zob. na ten temat K. Van Heuckelom, Polish (Im)Potence: Shifting Representations of Polish 
Labour Migration in Contemporary European Cinema, in: Contemporary Polish Migrant Culture in 
Germany, Ireland, and the UK, ed. J. Rostek, D. Uffelmann, Frankfurt/Main: Peter Lang, 2011 oraz 
K. Van Heuckelom, Londoners and Outlanders. Polish Labour Migration through the European Lens, 
„The Slavonic and East European Review” 2013, no. II (XCI). 
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w stolicy Francji niewątpliwie stanowi ciekawe dopełnienie niektórych tropów 
i motywów wykorzystywanych przez Costę Gavrasa. Zarówno ironizujące za-
kończenie La petite apocalypse (klęska francuskiej adaptacji Małej Apokalipsy), 
jak i rozgrywająca się w Warszawie druga partia Białego uwypuklają zatem po-
trzebę zasadniczego przeformułowania i rewizji związków polsko-francuskich 
w okresie pozimnowojennym. Nie oznacza to jednak, że przekaz nieudanej meta-
-adaptacji Costy Gavrasa ogranicza się do kwestii zmieniających się stosunków 
między Europą Zachodnią a byłym blokiem wschodnim. Jak sądzę, eksplicytny 
sposób, w który La petite apocalypse porusza problem adaptacji, nie tylko uświa-
damia widzowi, że jakikolwiek rodzaj recepcji twórczej – niezależnie od tego, czy 
mamy do czynienia z przekładem czy z innym typem adaptacji (intrajęzykowym, 
intersemiotycznym i in.) – zawsze zawiera w sobie pewne znamiona instrumentaliza-
cji, ale również uwydatnia fakt, że takie próby przyswojenia i instrumentalizacji 
mówią więcej o samym adaptatorze niż o dziele lub autorze adaptowanym. 

 
 A  M I N O R  A P O C A L Y P S E  C O N T I N U E D .   

T A D E U S Z  K O N W I C K I  A N D  C O S T A  G A V R A S  

This article looks into one a hitherto poorly researched aspect of the foreign reception of Tadeusz 
Konwicki’s 1979 novel Mała apokalipsa (A Minor Apocalypse), by bringing into focus the rather 
ambiguous relationship between Konwicki’s acclaimed book and Costa Gavras’ 1993 Paris-set film 
La petite apocalypse. Rather than approaching the French film as a very loose adaptation of Mała 
Apokalipsa, this contribution proposes to treat and interpret La petite apocalypse as a “meta-
-adaptation”: centering on the attempts of a couple of leftist Parisian intellectuals to create a “multi-
media adaptation” of Konwicki’s novel in a post-Cold War Western European setting, Costa Gavras’ 
film foregrounds the very act of making a screen version of a novel. By ironically exposing the impos-
sibility of transposing Konwicki’s Warsaw-set story to Paris of the early 1990s, Costa Gavras under-
scores the issue of instrumentalization and appropriation which underlies any kind form of creative 
reception (translation, adaptation etc.) of a given artifact. Apart from that, by highlighting the outdated 
and ossified character of West European perceptions of Polish emigrants, La petite apocalypse also 
seems to herald – not unlike Krzysztof Kieślowski’s Blanc (White) – the emergence of a new repre-
sentational paradigm which privileges self-reliable and firm Polish emigrant characters over Hamlet-
-like anti-heroes. 

Keywords: adaptation, Konwicki, A Minor Apocalypse, Costa Gavras, reflexivity, emigration 
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U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  
P o l s k a  

„RO Z M Ó W C Y” –   
JULIA HARTWIG I  WILLIAM CARLOS WILLIAMS 

 
W wazonie na stole 
wśród burzliwej zamieci 
żółtych gałązek, zielonych ostrzy 
liści, czerwono nakrapianych płatków, 
karbowanych główek błękitu 
i bieli, w sąsiedztwie brudnych 
widelców, okruchów i talerzy, 
jedynie kwiaty okazują opanowanie. 
Ich rozmowa spokojnie toczy się dalej 
ponad kawą i hałaśliwą wymianą słów 
błahych teraz jak wodewil. 

PRZYWOŁANY WIERSZ WILLIAMA CARLOSA WILLIAMSA ROZMÓWCY ZOSTAŁ  
zamieszczony w polskim wyborze tekstów tego autora, zatytułowanym Spóźniony 
śpiewak1. Utwory amerykańskiego poety wybrała i przetłumaczyła Julia Har-
twig2. Pragnę zwrócić uwagę na zarysowany w tym wierszu obraz przedstawiają-
cy rozmowę, która toczy się „ponad” i „pomimo” tego wszystkiego, co zdaje się 
przeszkadzać i rozdzielać tytułowych „rozmówców” – rozmówców nie do końca 
skonkretyzowanych. Rodzi się bowiem wątpliwość, czy są nimi tak naprawdę 
uczestnicy „hałaśliwej wymiany słów błahych jak wodewil”, czy „opanowane” 
   

1 W.C. Williams, Rozmówcy (The Disputants), w: tegoż, Spóźniony śpiewak, przeł. J. Hartwig, 
Wrocław: Biuro Literackie, 2009, s. 34. Por. oryginał: W.C. Williams, The Disputants, in: idem, The 
Collected Poems, volume vol. 1 (1909–1939), ed. A. Walton Litz, Christopher MacGowan, 
Manchester: Carcanet Press, 2000, s. 167–168. 

2 Trzy utwory (spośród kilkudziesięciu zamieszczonych w wyborze) zostały przełożone przez 
A. Międzyrzeckiego, są to: W rodzaju piosenki; To są właśnie…; Wiersz (W.C. Williams, Spóźniony 
śpiewak…, s. 77–80). Na temat tych przekładów pisze J. Fiedorczuk; zob. tenże, „Ułamek świętości”. 
Krótkie liryki Wiliama Carlosa Williamsa w przekładach Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego. 
http://biuroliterackie.pl/przystan/ czytaj.php?site=100&=txt_1973 [25.04.2012]. 
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kwiaty. Sądzę, że „rozmówcami” można nazwać także Julię Hartwig i Williama 
Carlosa Williamsa. W artykule spróbuję zarysować dzieje „pewnej rozmowy”, 
toczonej „ponad” i „pomimo” dystansu, jaki może dzielić polską tłumaczkę i poetkę 
(a właściwie jej pisarstwo) ze zmarłym w 1963 roku amerykańskim pisarzem i leka-
rzem (mam na myśli dorobek artystyczny tego twórcy, który w obrębie kultury 
polskiej jest stosunkowo słabo obecny3). Pragnę spojrzeć na tłumaczone teksty 
przez pryzmat doświadczeń i twórczości tłumaczki, która jest zarazem poetką. 

Jaki był początek „znajomości” autorki Gorzkich żalów z Williamsem? Julia Har-
twig pisze, że jej życie w latach 1970–1974 „zatrzymało się na przystanku noszącym 
nazwę: Ameryka”4. Wcześniej za ocean wyjechał mąż poetki – Artur Międzyrzecki, 
zmuszony do tego po wydarzeniach marca 1968 roku. Pierwsze lata poetka spędziła 
„na Midweście, w Iowa City i Des Moines, w samym sercu rolniczej Ameryki”5. 
Następnie artystka mieszkała niedaleko Nowego Jorku. Swoje wrażenia Julia Hartwig 
zanotowała w Dzienniku amerykańskim oraz w wierszach z cyklu americana. Do 
amerykańskiego okresu swojego życia artystka powracała w dziennikach6. Poetka 
wraz z mężem zajęła się wówczas tłumaczeniem poezji amerykańskiej. Międzyrzeccy 
wspólnie zredagowali antologię Opiewam nowoczesnego człowieka7. Ponadto Julia 
Hartwig opracowała zbiór wierszy poetek amerykańskich Dzikie brzoskwinie8, tłuma-
czyła wiersze Roberta Bly’a9, Allena Ginsberga i innych autorów10. 
   

3 Magda Heydel stwierdza: „Dotychczas Williamsa było po polsku jak na lekarstwo”; M. Heydel, William 
Carlos Williams „Spóźniony śpiewak”, „Dwutygodnik.com” 2013, nr 102. http://www.dwutygodnik.com/ 
artykul/76-william-carlos-williams [16.03.2013]. Anglistka dodaje: „Mały tomik przekładów jego poezji 
wydał w roku 1972 Leszek Elektorowicz, poza tym pojedyncze wiersze znaleźć można było w kolejnych 
antologiach poezji amerykańskiej, począwszy od Czasu niepokoju Pawła Mayewskiego (1958 – tu 
tłumaczenia Wittlina i Chałki: kuriozalne z dzisiejszej perspektywy, cudowne dla historyka przekładu), przez 
Poetów języka angielskiego (1974), Opiewam nowoczesnego człowieka Hartwig i Międzyrzeckiego (1992), 
Wypisy z ksiąg użytecznych Miłosza (1994), Amerykę, Amerykę! Musiała (1994) i Barańczaka Od Walta 
Whitmana do Boba Dylana (1998)” (tamże). Rzeczywiście tłumaczenia tego poety są nieliczne – zob. 
W.C. Williams, Poezje, wybór, przekład i słowo wstępne L. Elektorowicz, Warszawa: Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1972. Niemal równocześnie z tomem przekładów J. Hartwig ukazał się obszerny numer 
„Literatury na Świecie” 2009, nr 1/2, poświęcony Williamsowi. 

4 J. Hartwig, Posłowie, w: tejże, Wiersze amerykańskie, Warszawa: Sic!, 2002, s. 81. 
5 J. Hartwig, Dziennik amerykański, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, s. 5. 
6 J. Hartwig, Zawsze powroty. Z dzienników podróży, Warszawa: Sic!, 2005; tejże, Dziennik, 

Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011. 
7 Opiewam nowoczesnego człowieka. Antologia poezji amerykańskiej. Wiersze amerykańskie od 

Poego, Whitmana i Emily Dickinson do poetów dzisiejszych, wybór i oprac. J. Hartwig, A. Międzyrzecki, 
Warszawa: Wydawnictwo Reprint, 1992. 

8 J. Hartwig, Dzikie brzoskiwienie. Antologia poetek amerykańskich, Warszawa: Sic!, 2003. 
9 R. Bly, Jadąc przez Ohio i inne wiersze, przeł. J. Hartwig, Warszawa: Państwowy Instytut 

Wydawniczy, 1985. 
10 A. Ginsberg, Znajomi z tego świata. Wiersze z lat 1947–1985, wybór, oprac., posł. P. Sommer, 

przeł. J. Hartwig, Kraków: Total-Trade & Publishers, 1993. 
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Julia Hartwig przyznaje, że najchętniej podejmowała się tłumaczenia poetów 
szczególnie ją interesujących11. Wśród ulubionych amerykańskich artystów transla-
torka na pierwszym miejscu wymienia właśnie Williamsa, nazywając go „poetą 
idiomu amerykańskiego i niewymuszonej prostoty”, przez którą czuje z nim więź12. 
Hartwig docenia umiar poezji autora Spóźnionego śpiewaka, „w której dokonała 
się rewolucyjna aneksja amerykańskiego idiomu do rodzimego wiersza”13. 

Tłumaczenia wierszy ulubionego autora przyczyniły się do zacieśnienia relacji 
z jego poezją, do nawiązania swego rodzaju dialogu. O tym, że „spotkanie” 
w tłumaczeniu staje się trwalszym „związkiem”, świadczą zapiski dziennikowe, 
w których poetka powraca do swoich doświadczeń translatorskich, zderzając je 
z nowymi lekturami. W Dzienniku Hartwig pisze o pracy nad opublikowaniem 
przekładów Williamsa, o radości związanej z taką możliwością14. Notuje również 
swoje refleksje po lekturze poświęconego autorowi Farmerskich córek numeru 
„Literatury na Świecie”15. 

Czy tłumaczenia wpływały na własną twórczość Julii Hartwig? Sama poetka 
przyznaje: 

Nie mogło być inaczej. Obcując tak blisko z ulubionymi poetami, uczestniczymy w sposób 
intymny z ich słownictwem, obrazowaniem, z tokiem wierszowania. Poszerza to nasze do-
świadczenia, ukazuje wciąż nowe sposoby patrzenia i formułowania, co zamiast onieśmielać 
– ośmiela… Myślę, że pisałabym dziś inaczej, gdyby nie wieloletnia praca nad wierszami in-
nych poetów, choć nigdy nie szukałam wśród nich jednego mistrza, podziwiając wielu16. 

[U]ważam, że tłumaczenie jest dla mnie wielką szkołą poetycką. I nawet nie potrafię tego 
wyjaśnić, bo ani nie są to elementy poetyki, tylko coś takiego, co poszerza horyzont możli-
wości pisania. To fantastyczne – odkrywać, że można i tak pisać na różne sposoby17. 

Zarówno we wstępie do antologii Opiewam nowoczesnego człowieka, jak i w Sło-
wie wstępnym do Dzikich brzoskwiń bardzo mocno została podkreślona rola ima-
gizmu. Julia Hartwig szczególnie ceni twórców związanych z tym kierunkiem 
w poezji angielskiej i amerykańskiej18. Z gronem imagistów bywa również łączo-
na poezja Williamsa, badacze jednakże nie są zgodni w tej kwestii19. Bliskie 
   

11 Tajemnicze zaułki Williamsa, z Julią Hartwig rozmawia Julia Fiedorczuk. http://biuroliterackie 
.pl/przystan/ czytaj.php?site=100&co=txt1970 [16.03.2013]. 

12 Tamże, s. 23. 
13 J. Hartwig, Początek, w: tejże, Podziękowanie za gościnę. Moja Francja, Gdańsk: Słowo/obraz 

terytoria, 2006, s. 14.  
14 J. Hartwig, Dziennik…, s. 159–160. 
15 Tamże, s. 197–198. 
16 Tajemnicze zaułki Williamsa… 
17 „Nie umiem rymować…”. Julia Hartwig w rozmowie z Renatą Gorczyńską, „Kwartalnik 

Artystyczny” 2012, nr 2, s. 43. 
18 J. Hartwig, Słowo wstępne, w: Dzikie brzoskwinie…, s. 8. 
19 O zmieniających się sądach badaczy poezji Williamsa pisze Mikołaj Wiśniewski, zauważając, że 

łączenie tego poety z kręgiem imagistów rozpoczęło się od recenzji Kennetha Burke’a z roku 1921. 
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twórczości polskiej artystki (szczególnie tej dojrzałej, późniejszej) wydają się 
podstawowe założenia imagizmu – uznanie, że najistotniejszym elementem poe-
zji jest obraz odznaczający się jasnością i dokładnością w szczegółach, realizo-
wany w języku oszczędnym. Skoncentrowanie obrazu poetyckiego wokół jednej 
metafory prowadzi do wniknięcia w istotę życia, ma charakter momentalny, jest 
jak utrwalona w słowie migawka20. Hartwig pisze, że w poezji amerykańskiej 
znalazła: 

proste, czyste zdanie, bez metafor i ozdobników i wyrazistą wizję świata. Poezja amerykań-
ska, zrywając ze sztywną poetyką wiktoriańską, postawiła na mowę potoczną, na jasność 
i zwięzłość frazy, na jej „zwyczajność”, co zasadniczo odróżniało ją od poezji francuskiej, 
dla której sama sztuka wierszowania była długo rodzajem bożyszcza21. 

Marcin Telicki, pisząc o przemianach poezji Julii Hartwig, widocznych w Wier-
szach amerykańskich, a polegających głównie na uproszczeniu języka, redukcji 
poetyckości na rzecz „liryzmu powszedniego doświadczenia”, zauważa: „Julia 
Hartwig mogła uczyć się przede wszystkim od ojca nowoczesnej poezji amery-
kańskiej, Walta Whitmana oraz swego ulubionego – jak wyznaje w wielu rozmo-
wach – Williama Carlosa Williamsa”22. Poznański badacz dostrzega następujące 
zbieżności pomiędzy poezją Williamsa a Hartwig: dostrzeganie tematów poezji 
w powszedniości, długa fraza jako odpowiednik przestrzeni fizycznej i przestrze-
ni uczuć, monumentalna natura i prostota niewyszukanych zachowań ludzkich, 
prostych, codziennych. 

Rozmowa, która zaczęła się od fascynacji poezją Williamsa, trwa dalej, przeno-
sząc się na twórczość Julii Hartwig. Autor Asfodela jest bohaterem dwóch utwo-   
Krytyk ten zwracał uwagę na „przyziemne gusty” Williamsa – „Burke uznał Williamsa za imagistę 
(…) konsekwentnie realizującego Poundowskie postulaty, a zwłaszcza pierwszy z nich: »Direct 
treatment of the ‘thing’, whether subjective or objective« (»Bezpośrednie traktowanie ‘rzeczy’, tak 
subiektywnej, jak i obiektywnej«). Tym zaś, co w opinii Burke’a wyróżnia wiersze Williamsa spośród 
niezliczonych liryków imaginistycznych, jest wyczuwalna w nich »sureness« – »pewna ręka« autora 
oraz właśnie owa Poundowska »directness« – »bezpośredniość« (czy też, jak również wolno 
tłumaczyć, »szczerość«). Dictum Burke’a na długie lata określiło język krytyczny, jakim opisywano 
poezję Williamsa. Po pierwsze wielką karierę zrobiło pojęcie »bezpośredniego doświadczenia«, które 
uznano za główny »temat« poety z Rutherford. Pojęcie to pociągnęło za sobą szereg 
charakterystycznych, wszędobylskich epitetów, takich jak: »rzeczywisty«, »faktyczny«, »obecny«, 
»naoczny« i tak dalej”. M. Wiśniewski, Williams niewyraźny, „Literatura na Świecie” 2009, nr 1/2, 
s. 132. Zdaniem M. Wiśniewskiego, odmienne spojrzenie na poezję Williamsa można dostrzec 
dopiero w latach 50., w których podkreślano, że fałszywy jest obraz poety antyintelektualisty i zaczęto 
rekonstruować swego rodzaju filozofię Williamsa. 

20 M. Głowiński, Imagizm, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich 1989, s. 193. 

21 J. Hartwig, Początki, w: tejże, Podziękowanie za gościnę…, s. 12–13. 
22 M. Telicki, Poetycka antropologia Julii Hartwig, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009, 

s. 132. 
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rów polskiej poetki: Z odsieczą i Do Williama Carlosa Williamsa. Pierwszy z nich 
został zamieszczony w tomie Zobaczone, który przez wielu badaczy uznawany 
jest za przełomowy w poezji Hartwig: 

Sam sam! Jestem szczęśliwy będąc sam! 
– woła poeta William Carlos Williams tańcząc nago przed lustrem 
Szczęśliwy sam! Ale na górze w zapleczu 
śpi żona Kathleen śpi dziecko i młoda opiekunka dziecka 
wszyscy gotowi przybiec 
gdyby ich tylko zawołał 

americana, 199723 

Przedstawiona scena została zaczerpnięta z wiersza Williamsa Danse Russe, 
który następująco przetłumaczyła Julia Hartwig, umieszczając go w zbiorze 
Spóźniony śpiewak: 

Kiedy moja żona jeszcze śpi 
i śpi 
dziecko i Kathleen 
i słońce jest ognistym białym kręgiem 
w jedwabnej mgle 
nad lśniącymi drzewami – 
kiedy w moim północnym pokoju 
tańczę nagi i groteskowy 
przed lustrem, 
powiewając koszulą wokół głowy 
i śpiewając sobie cichutko: 
Jestem sam, jestem sam 
I tak mi jest najlepiej! – 
Kiedy oglądam moje ręce, moją twarz, 
Moje ramiona, boki i pośladki 
W pręgach żółtych cieni – 

Kto zaprzeczy, że jestem 
Dobrym duchem mojego domostwa?24 

Wcześniej przekładu tego wiersza dokonał Leszek Elektorowicz: 

Jeżeli podczas snu mej żony 
i dziecka i Kathleen 
gdy słońce jest jak biały dysk w płomieniach 
wśród jedwabiu mgieł 
ponad lśniącymi drzewami 
jeśli w północnym mym pokoju 

   
23 J. Hartwig, Z odsieczą, w: tejże, Zobaczone, Kraków: a5, 1999, s. 33. 
24 W.C. Williams, Danse Russe, w: tegoż, Spóźniony śpiewak…, s. 32. 
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tańczę przed lustrem 
groteskowo nagi 
powiewam koszulą nad głową 
podśpiewując sobie: 
„Sam jestem, samotny 
samotność mym losem 
i tak mi najlepiej!” 
Jeśli oglądam z podziwem 
moją twarz i ramiona 
moje barki biodra pośladki 
na tle żółtych snujących się cieni – 

Któż zaprzeczy że jestem 
szczęśliwym duchem mojego domostwa?25 

Tłumacze pozostawili tytuł oryginalny – Danse Russe. Jerzy Jarniewicz pisze, 
że takie zabiegi pozwalają mówić o „egzotyzacji” tekstu, którą przeciwstawia 
„adaptacji”, „udomowieniu”, przejawiającym się w przekładaniu tytułów26. 
W przypadku interesującego mnie wiersza Williamsa sprawa jest bardziej skom-
plikowana. Odczucie egzotyzmu zostało zwielokrotnione, gdyż tytuł jest w języ-
ku francuskim i oznacza „taniec rosyjski”, zatem już w oryginalne brzmi obco, 
podkreśla dziwność przedstawionej sytuacji. Przekład Hartwig różni się znacząco 
od tłumaczenia Elektorowicza, dlatego sądzę, że warto przywołać oryginał i ze-
stawić te dwie translacje: 

If I when my wife is sleeping 
and the baby and Kathleen 
are sleeping 
and the sun is a flame-white disc 
in silken mists 
above shining trees, – 
if I in my north room 
dance naked, grotesquely 
before my mirror 
waving my shirt round my head 
and singing softly to myself: 
”I am lonely, lonely 
I was born to be lonely, 
I am best so!” 
If I admire my arms, my face, 
my shoulders, flanks, buttocks 
against the yellow drawn shades,– 

   
25 W.C. Williams, Danse Russe, w: tegoż, Poezje…, s. 24. 
26 J. Jarniewicz, Uwagi pod tytułem, czyli tytuł w przekładzie, w: tegoż, Gościnność słowa. Szkice 

o przekładzie literackim. Kraków: Znak, 2012, s. 88. 



ELŻBIETA DUTKA: „Rozmówcy” – Julia Hartwig i William Carlos Williams     177 

 

Who shall say I am not 
the happy genius of my household?27 

Sposób, w jaki poetka przełożyła wiersz Williamsa, wiąże się wyraźnie z jej 
lekturą tego liryku, której ślady są tak bardzo widoczne w utworze Z odsieczą. 
W swoim wierszu Hartwig zwraca uwagę na centralną scenę – radosny, eksta-
tyczny taniec i nasuwające się w tym momencie myśli. Najistotniejsza okazuje się 
rozbieżność pomiędzy pochwałą bycia samemu, a rzeczywistą sytuacją podmiotu. 
Odosobnienie w wierszu Williamsa wydaje się jedynie chwilowe – to wytchnie-
nie młodego ojca, cieszącego się ciszą w domu i czasem dla siebie. Mężczyzna 
w gruncie rzeczy nie jest sam, lecz otoczony najbliższymi osobami. Znaczące, że 
w przekładzie Hartwig nie pojawia się słowo „samotny”, lecz następujące stwier-
dzenie: „Jestem sam, jestem sam / I tak mi jest najlepiej!”. Znacznie bardziej 
rozbudowany (dłuższy o cały wers) jest ten fragment w tłumaczeniu Elektorowi-
cza, który pojawiające się w oryginale aż trzy razy słowo lonely tłumaczy bar-
dziej dosłownie, jako „samotny”: „»Sam jestem, samotny / samotność mym lo-
sem / i tak mi najlepiej!«”. Tłumaczenie Leszka Elektorowicza bardziej skłania 
do przywołania kontekstu filozoficznego. W wierszu Williamsa dostrzec można 
refleksję o jednostce, która zawsze jest samotna, tożsama tylko ze sobą. Utwór 
okazuje się ekstatyczną pochwałą indywidualizmu. Samotność oznacza tu własną 
odrębność, granice wyznaczane przez ciało („moje ręce”, „moja twarz”, „moje 
ramiona, boki i pośladki”). Znaczący jest zachwyt „mojością”, odrębnością, wyi-
zolowaniem od innych. W tłumaczeniu Elektorowicza wzmacnia takie wrażenie 
informacja o oglądaniu „z podziwem” własnego ciała, której nie ma wersji za-
mieszczonej w Spóźnionym śpiewaku (choć w tym przekładzie określenie „moje” 
pojawia się częściej niż w przekładzie z roku 1972). 

Wieloznaczne okazuje się także zakończenie tego wiersza, które Julia Hartwig tłu-
maczy następująco: „Któż zaprzeczy, że jestem / dobrym duchem mojego domo-
stwa?”. Pamiętając o prostocie wierszy Williamsa, można rozumieć wspomniane tu 
domostwo dosłownie, mając na myśli konkretny budynek, w którym śpią najbliżsi, 
podczas gdy mężczyzna radośnie tańczy przed lustrem, przekonując, że to on jest 
„dobrym duchem” domu. Takie wyjaśnienie nasuwa się podczas lektury przekładu 
Hartwig, która przywołuje znane wyrażenie „być dobrym duchem (kogoś lub cze-
goś)”. Elektorowicz w tym miejscu proponuje określenie „szczęśliwy duch”. Jest ono 
bliższe oryginału („the happy genius”), jednak nie ma konotacji potocznych, lecz 
raczej przywołuje sensy przenośne, skłania do uznania za domostwo „szczęśliwego 
ducha” ciała, którego „mojość”, „odrębność” eksponują wcześniejsze wersy. 

Podobnych różnic można pokazać więcej (na przykład Elektrowicz przyrównu-
je słońce do dysku, Hartwig do kręgu, pierwszy tłumacz widzi je „wśród jedwa-
   

27 W.C. Williams, Danse Russe, in: idem, The Collected Poems…, s. 86–87. 
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biu mgieł”, a późniejsza tłumaczka „w jedwabnej mgle”; rozpoczynające wiersz 
słowo „if” jest tłumaczone jako „jeżeli” lub „kiedy” itp.). 

Tłumaczenie Elektorowicza wydaje się dokładniejsze (pod względem języko-
wym)28, bardziej dosłowne niż przekład Hartwig. Paradoksalnie jednak, wersja 
poetki, choć odbiega w niektórych fragmentach od tekstu wyjściowego, chyba 
lepiej oddaje charakterystyczne cechy poezji Williamsa, gdyż bardziej eksponuje 
prostotę, swego rodzaju „celność”, o której pisze Allen Ginsberg: 

Celność. Celność Williamsa. Zdanie „przyśrubuj umysł do przedmiotów” jest jego. Kwe-
stia „żadnych pojęć, poza tymi co w rzeczach” jest jego. Czy wszyscy rozumieją, co to zna-
czy?… To znaczy: „żadnych o g ó l n y c h  pojęć w waszej poezji”. Nie formułujcie abstrak-
cyjnych pojęć o rzeczach, pokażcie tylko same rzeczy, z których wzięliście swoje pojęcia29. 

Hartwig w swoim wierszu Z odsieczą zwraca uwagę właśnie na konkret, na 
centralną scenę, która ma w sobie coś z ekstazy, ale i z obłędu, pozy. Wyczulo-
na na fałsze poetka nie jest bezkrytyczna wobec rozmówcy, formułuje pośred-
nio zarzuty, spiera się. Czy można mówić o samotności, gdy jest się samemu, 
ale w każdej chwili można liczyć na to, że przybędzie ktoś „z odsieczą”? Har-
twig zatem nie przywołuje słowa „samotność” w swoim tłumaczeniu, nie pisze 
o samotności jako losie (jak czyni to Elektorowicz w swoim przekładzie), lecz 
eksponuje – po prostu – chwilową radość z bycia samemu (choć w oryginale 
nie pada słowo alone). 

Z odsieczą można uznać za poetyckie notatki z lektury, szkice przygotowawcze, 
które być może nawet poprzedziły pracę nad przekładem Danse Russe. O brulio-
nowości tego utworu świadczy błąd w imieniu żony poety30. W wierszu William-
sa pojawia się imię Kathleen, lecz raczej należy je przypisać opiekunce, a nie 
małżonce radosnego mężczyzny. Zwracam uwagę na ten detal, gdyż postać żony 
nie jest tu bez znaczenia. Pojawia się ona także w późnym poemacie Asfodel    

28 L. Elektorowicz opatrzył swoje przekłady następującym komentarzem: „Tłumaczenie poezji 
Williamsa, poezji »nagiej«, maksymalnie sprozaizowanej, pozbawionej nie tylko wszelkiej 
ornamentyki, ale też i intelektualnej retoryki i odniesień do tradycji kulturowej (wyjąwszy wiersze 
związane z tematyką malarską), stwarza szczególne problemy. Jakże zdradliwa jest prostota tych 
wierszy! Im prostszy bowiem i – w zamyśle swym – uboższy jest utwór, tym większe kryje zasadzki 
dla tłumacza. Starałem się w przekładach swych zachować wierność obrazowi poetyckiemu, który wraz 
z nieposłuszną przyjętym miarom, a przecież silnie wyczuwalną rytmiką wolnego wiersza stanowi 
najistotniejszy strukturalny element tej poezji”. L. Elektorowicz, Słowo wstępne, w: W.C. Williams, 
Poezje…, s. 9. 

29 A. Ginsberg, Williams w świecie przedmiotów, przeł. K. Dąbrowska, „Literatura na Świecie” 
2009, nr 1/2, s. 76–77. Pragnę zwrócić uwagę na to, że tłumaczka wypowiedzi Ginsberga przywołała 
fragment wiersza Danse Russe Williamsa w przekładzie J. Hartwig.  

30 „W roku 1912 ożenił się z Florence Herman, z którą miał dwóch synów. Florence, w zdrobnieniu Floss, 
występuję niejednokrotnie w jego wierszach; małżeństwo ich przetrwało aż do śmierci W.C. Williamsa 
w roku 1963”. J. Hartwig, Nota o Autorze, w: W.C. Williams, Spóźniony śpiewak…, s. 86. 
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z roku 195531. W tym utworze stary poeta prosi o wybaczenie żonę, której zaufa-
nie i uczucie wystawiał na próbę przez lata. Krystyna Dąbrowska, która przełoży-
ła ten poemat, w swoim komentarzu do niego podkreśla, że przestrzenią tego 
utworu jest pamięć poety, wspomnienia wspólnego życia, którego ważną częścią 
była poezja. Tłumaczka zarysowuje również analogię pomiędzy późnym dziełem 
a lirykiem wcześniejszym, pisząc, że poeta: „Tak jak kiedyś w Danse Russe po-
kazał siebie tańczącego nago przed lustrem, tak w Asfodelu portretuje swoją ru-
chliwą, niespokojną pamięć”32. W tłumaczeniu Danse Russe autorstwa Julii Har-
twig nie ma błędu, który wkradł się do wiersza Z odsieczą – żona i Kathleen to 
wyraźnie dwie różne osoby. Przekład Hartwig jest efektem wnikliwej lektury 
i długotrwałej, cierpliwej pracy (o dopracowywaniu, poprawianiu tego tłumacze-
nia świadczą również różnice pomiędzy wersją opublikowaną w antologii 
…opiewam nowoczesnego człowieka, a tą, która została po latach zamieszczona 
w Spóźnionym śpiewaku33). 

Przekład Danse Russe i wiersz Z odsieczą pozwala – jak sądzę – mówić o swe-
go rodzaju „rozmowie” pomiędzy Hartwig i Williamsem. Tłumaczenie wiąże się 
tu z „wysiłkiem zrozumienia Innego i siebie wobec Innego”, jest – jak pisze 
Magdalena Heydel – „dialogiem światów”34. Tłumaczka wsłuchuje się w słowa 
amerykańskiego poety, ale sama także zabiera głos, spiera się z przekładanym 
autorem, podejmuje podsuwane przez niego wątki. W posłowiu do Spóźnionego 
śpiewaka Hartwig nie pisze o swojej pracy nad tłumaczeniami, lecz przede 
wszystkim pragnie przybliżyć sylwetkę i poezję autora Czerwonej taczki. W tym 
przypadku swego rodzaju komentarzem do przekładów stały się wiersze własne 
tłumaczki. Utwór Z odsieczą odpowiada raczej wstępnej fazie pracy tłumacza, 
stanowi jakby pierwsze roz-czytanie utworu, początek rozmowy z Williamsem, 
która toczy się poprzez kolejne tłumaczenia, ale także twórczość własną transla-
torki. Inny charakter ma wiersz, zatytułowany Do Williama Carlosa Williamsa, 
zamieszczony w (opublikowanym niemal równocześnie ze Spóźnionym śpiewa-
kiem35) zbiorze Jasne niejasne: 

   
31 W.C. Williams, Asfodel, ten zielonkawy kwiat, przeł. K. Dąbrowska, „Literatura na Świecie” 

2009, nr 1/2, s. 145–178. 
32 K. Dąbrowska, O poemacie „Asfodel, ten zielonkawy kwiat”, „Literatura na Świecie” 2009, nr 

1/2, s. 185. 
33 Zob. W.C. Williams, Danse Russe, w: …opiewam nowoczesnego człowieka…, s. 75. Julia 

Hartwig naniosła poprawki, zmiany także w innych tłumaczonych przez siebie wierszach Williamsa. 
34 M. Heydel, Dialog światów, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 52/ 53 [dodatek specjalny 

„Odnalezione w Tłumaczeniu”], s. 5. 
35 Zwracam uwagę na tę zbieżność w publikacji tomu Jasne i niejasne i Spóźnionego śpiewaka, 

gdyż pozwala ona przypuszczać, że bezpośrednim impulsem do napisania tego wiersza mogła być 
właśnie praca nad tłumaczeniami utworów Williamsa. 
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Doktorze Williams 
nie mogę się skarżyć 
że nie wyciągnąłeś do mnie ręki w swoich wierszach 
że nie podzieliłeś się ze mną swoimi pytaniami 
że nie wyperswadowałeś zbyt ważkich zamiarów 
tyczących mojej sztuki 

bo natrafiłam na moment z twoich lat młodych 
u początku twojego pisania 
kiedy dążąc do najwyższej prostoty 
przeżyłeś największy swój zawód 
przekonując się że nie możesz w poezji 
mówić wprost 
jak w życiu 
że musisz mówić inaczej 

I to zdziwienie wydawało owoce 
przez całe twoje życie36 

Ten wiersz stanowi bardziej ogólną refleksję na temat poezji Williamsa, jakby 
podsumowanie lektury i pracy nad tłumaczeniami. Spojrzenie z pewnym dystan-
sem na twórczość amerykańskiego poety nie oznacza jednak oddalenia, lecz moż-
liwość szerszego oglądu. Podobnie jak we wcześniej przywoływanych wierszach, 
pojawia się tu pewna problematyczność dialogu. Z jednej strony już sam tytuł 
i pierwszy wers sugerują zwrot do rozmówcy, nawiązanie rozmowy, z drugiej – 
kolejne wersy zdają się temu zaprzeczać. Pojawia się w nich bowiem cały szereg 
zaprzeczeń, wykluczających bardzo dosłowne i bezpośrednie potraktowanie tego 
dialogu: „nie podzieliłeś się ze mną swoimi pytaniami / nie wyperswadowałeś 
zbyt ważkich zamiarów / tyczących mojej sztuki”. Te zarzuty zostały jednak 
wkomponowane w konstrukcję składniową silnie naznaczoną retorycznie. Osoba 
mówiąca w wierszu Hartwig zaraz na początku zaznacza: „nie mogę się skarżyć”, 
a w drugim członie tego rozbudowanego zdania przedstawia argumenty, które nie 
tylko mają zrównoważyć wcześniejsze zarzuty, ale wręcz przemieniają je w zale-
ty. Poetka nie znajduje bowiem w wierszach Williamsa bezpośrednich dyrektyw 
i norm, ale podkreśla wagę i znaczenie samego doświadczenia lektury – spotkania 
z utworami lekarza z Rutherford – „bo natrafiłam na moment z twoich lat mło-
dych / u początku twojego pisania”. Zwracając uwagę na wczesną twórczość 
Williamsa, na okres poszukiwań artystycznych, wypracowywania własnego stylu, 
poetka prowadzi dialog na płaszczyźnie metapoetyckiej. Znamienny jest fakt, że 
Hartwig wybrała, tłumaczyła i zamieściła w Spóźnionym śpiewaku właśnie głów-
nie utwory z początkowego okresu twórczości amerykańskiego artysty. W wier-
szu Do Williama Carlosa Williamsa toczy się rozmowa o poezji, o jej istocie 
i zadaniach, o relacjach i powiązaniach z życiem. Stapiają się tu doświadczenia    

36 J. Hartwig, Do Williama Carlosa Williamsa, w: tejże, Jasne niejasne, Kraków: a5, 2009, s. 8. 
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pisania i czytania. Poszukiwania Williamsa odciskają piętno na jego wierszach, 
lektura tych utworów odgrywa ważną rolę w szukaniu przez poetkę własnej 
ścieżki. Dwugłos w tym wierszu oznacza nie tylko przeciwstawienie oczekiwań 
czytelniczych temu, co zostało odnalezione w utworach Williamsa, ale także 
można tu dostrzec zestawienie własnej twórczości i wcześniejszych założeń arty-
stycznych, określonych jako „zbyt ważki[e] zamiar[y] / tyczące mojej sztuki” 
z dążeniem do „najwyższej prostoty” charakteryzującym początkowo twórczość 
Williamsa. To dwa różne stanowiska, które – mocno upraszczając – można spro-
wadzić do przeciwstawienia poezji stylu wysokiego, klasycyzmu współczesnego 
– poezji codzienności, zwyczajności, „idiomu amerykańskiego”. Z jednej strony 
„największy zawód” poety zza oceanu, przekonującego się, że nie można w poe-
zji „mówić wprost / jak w życiu”, że trzeba mówić inaczej, z drugiej – dystans do 
własnych założeń, autoironia wyrażająca się w jakże znaczącym słowie „zbyt” 
(„nie wyperswadowałeś zbyt ważkich zamiarów / tyczących mojej sztuki”). Od-
mienność programów artystycznych nie wyklucza możliwości prowadzenia dia-
logu, gdyż okazuje się, że łączy podobieństwo doświadczeń, prowadzących do 
stopniowej rezygnacji z pierwotnych założeń. „Zawód”, którego doświadczył 
Williams, ale i Hartwig, zmieniająca swoją poetykę, sprawia, że tak różni twórcy 
spotykają się niejako w połowie drogi – łączy ich niespełnienie, niezrealizowane 
programy, które okazują się doświadczeniem owocnym zarówno w jednym, jak 
i w drugim przypadku. 

Puentą tych rozważań pragnę uczynić Rozmówców – tym razem nie mam jed-
nak na myśli wiersza Williamsa, lecz tak samo zatytułowany utwór Julii Hartwig, 
opublikowany równocześnie z antologią …opiewam nowoczesnego człowieka. 
Można w tym utworze dostrzec analogiczną sytuację dialogu. Tak samo jak 
w liryku amerykańskiego autora nie słychać słów, trudno zidentyfikować roz-
mówców, ale niezwykle wymowna staje się sceneria, w której toczona jest roz-
mowa. Utwór Julii Hartwig, podobnie jak wiersz Williamsa, ukazując problema-
tyczność komunikacji, nasuwa na myśl pytania związane z istotą dialogu: 

Na balkonie dwa trzcinowe krzesła 
w kolorze bladoniebieskim 
Jest w tym kolorze coś z doskonałości 
to dwie furtki do nieba 

Wygodnie w nich rozparci rozmawiają oboje leniwie 
w łagodnym świetle popołudnia 
jak gdyby nic nie zostało zmarnowane 
jak gdyby nic nie zostało zadeptane 
Ich zdania padają z rzadka jak krople do zmąconej wody 
która była kiedyś przezroczysta37 

   
37 J. Hartwig, Rozmówcy, w: tejże, Czułość, Kraków: Znak, 1992, s. 31. 



182     Literatura polska w świecie 

 
 ‘ T H E  D I S P U T A N T S ’  –  J U L I A  H A R T W I G  A N D  W I L L I A M  C A R L O S  W I L L I A M S  

The main topic of this essay is William Carlos Williams’ poems translated into Polish by Julia Hart-
wig and her own pieces of poetry which are relevant to this American writer’s oeuvre. Elżbieta Dutka 
interprets selected texts as a special kind of ‘discussion’. According to her, it is a conversation be-
tween languages, cultures and worlds, but especially between persons. The writers ‘meet’ and ‘talk’ 
despite the differences between their artistic programmes and practices and even though they have no 
opportunity to see each other in the real world. They are ”the disputants” and the place of their ‘dis-
cussion’ is poetry. 

Keywords: W.C. Williams, J. Hartwig, translation, poetry, the disputants 
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I n s t y t u t  S ł o w i a n o z n a w s t w a  R o s y j s k i e j  A k a d e m i i  N a u k  
R o s j a  

OB R A Z  ŚW I A T A  B O H A T E R A   
MŁO D E J  P R O Z Y  P O L S K I E J  I  R O S Y J S K I E J   

P O C ZĄT K Ó W  XXI  W I E K U  

 

„WYCHOWAĆ SIĘ W MOMENCIE HISTORYCZNEGO PRZEŁOMU TO ŻADNA PRZYJEM- 
ność”1

 – przyznaje bohater Ignacego Karpowicza. Najbardziej znaczącym 
doświadczeniem młodych polskich pisarzy początku XXI wieku i ich bohate-
rów stało się przekroczenie granicy pomiędzy dwoma epokami bez ich ak-
tywnego udziału, z kolei dla rosyjskich takim doświadczeniem były destabili-
zujące państwo wojny wewnętrzne, kryminalizacja społeczeństwa etc. Żyjąc 
w przestrzeni kapitalizmu, są oni jednocześnie związani przez wspomnienia 
z dzieciństwa z socjalizmem. Ale te niedojrzałe doświadczenia nie pozwalają 
przeciwstawić powszedniości postsocjalistycznej romantyzmu walki; patos 
oporu sprowadza się do wspomnień o odwołanym z powodu wprowadzenia 
stanu wojennego „Teleranku”: „Pokolenie Bez Teleranka”2 – sarkastycznie 
mianuje siebie i swoich rówieśników bohater Alei Niepodległości Krzysztofa 
Vargi. Autorom i bohaterom jeszcze młodszym – jak Mirosław Nahacz, Doro-
ta Masłowska czy Dominika Ożarowska – zabrakło nawet tego. „Niszą ekolo-
giczną” nowej generacji są wspomnienia o dzieciństwie w okresie schyłko-
wego PRL-u i naiwnych zachwytach rzeczami z zagranicy („reklamówki 
dwóch buł z kotletem” jako „święta komunia”3). Wadliwość psychologiczną 
własnego pokolenia, które straciło iluzje dziecięce i dostało w zamian po-
wszedniość cywilizacji konsumpcyjnej, ostro formułuje Ilia Stogoff: „Ustrój 
radziecki był zły pod każdym względem – oprócz jednego. Żyłem źle, ale 
wiedziałem, że gdzieś tacy, jak ja, żyją dobrze. Życie w ZSSR było nudne, 
   

1 I. Karpowicz, Gesty, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008, s. 112. 
2 K. Varga, Aleja Niepodległości, Wołowiec: Czarne, 2010, s. 25. 
3 P. Czerwiński, Pokalanie, Warszawa: Świat Książki, 2005, s. 90. 
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nieładne i ograniczone milionem zakazów. Ale można było z niego zwiać… 
a gdzie mam uciec teraz?”4. 

Brak w doświadczeniu pisarzy urodzonych w latach 70. i pierwszej połowie 80. 
romantyki oporu społecznego, walki, jakiejkolwiek treści przerastającej granice 
własnego „ego”, łatwo da się zauważyć w samopoczuciu ich i ich bohaterów. 
„Wciąż mi się wydaje, że t y l k o  żyć to wstyd”5 – rozpacza bohater młodej ro-
syjskiej autorki Natalii Kluczariowej. „[N]am wolno prawie wszystko (…) 
w dodatku n i c  n i e  m u s i m y, nie trzeba się bić, zresztą nie ma o co”6 – myśli 
bohater utworu jej polskiego rówieśnika, Mirosława Nahacza. To, że kiedy osią-
gnęli „idealny powstańczy wiek”, historia pozbawiła ich szansy umrzeć za Polskę 
(„tym razem wystarczył długopis zamiast karabinu”7), poskutkowało, jak pokazu-
ją teksty, poważną „traumą” autorów polskich. 

U autorów rosyjskich na pierwszy plan wychodzi upadek systemu wartości 
w ogóle. Wasilina Orłowa mówi o tym, że rzeczywistość jej pokolenia jest „roz-
bita w drzazgi”, zaś bohater książki Потусторонники (Zaświatowcy) Sergieja 
Czeredniczenki – że pod nogami jego rówieśników „zawaliła się epoka”8, że oni 
przez całe życie żyją „jak na XX zjeździe”9, „pomiędzy wiekiem XIX a pust-
ką”10. „W wieku 18–20 lat (…) znaleźli się na szczycie tsunami”11 – rozprawia 
o własnej generacji bohater opowiadania Aleksandra Iliczewskiego. „Przyjęliście 
od nas przysięgę pionierską, którą potem w uniesieniu rozdeptaliście. Tę lekcję 
zapamiętaliśmy dobrze – więcej nie przysięgamy”12 – krzyczy bohater Czeredni-
czenki. Tak samo radykalny we wnioskach jest bohater Санькя (Sańki) Zachara 
Priliepina, który określa swoją generację jako „wychowaną bez ojca” 
(„безотцовщинa”13), i bohaterka Mariny Koszkinej: „Nie rozróżniam dobrego 
   

4 Oryg.: „Советский строй был плох всем – кроме одного. Я жил плохо, но знал, что где то 
такие, как я, живут хорошо. Жизнь в СССР была скучна, некрасива и ограничена миллионом 
запретов. Зато из нее можно было убежать… а куда мне бежать теперь?”. И. Стогоff, 
mASIAfucker, Москва: ACT, 2010, http://lib.aldebaran.ru/author/stogov_ilya/stogov_ilya_masiafu 
cker/stogov_ilya_masiafucker__0.html [17.02.2014]. Tłumaczenia z języka rosyjskiego, jeśli nie 
zaznaczono inaczej, są mojego autorstwa. 

5 Н. Ключарева, Деревня дураков, Москва: АСТ, 2010, s. 39. 
6 M. Nahacz, Osiem cztery, Wołowiec: Czarne, 2003, s. 8. 
7 K. Varga, Aleja Niepodległości…, s. 38–39. 
8 Oryg.: „провалилась эпоха”. С. Чередниченко, Потусторонники, „Континент” 2005, № 125, 

http://magazines.russ.ru/ continent/ 2005/125/ch3.html [17.02.2014]. 
9 Oryg.: „как на ХХ съезде”. Tamże. 
10 Oryg.: „между XIX в. и пустотой”. Tamże. 
11 Oryg.: „В 18–20 лет /…/ они оказались на верхушке цунами”. А.Иличевский, Матисс, 

„Новый Мир” 2007, № 2, http://magazines.russ.ru/novyi_mi /2007/2/il2.html [17.02.2014]. 
12 Oryg.: „Вы взяли с нас клятву пионера, а потом упоенно её растоптали. Этот урок пошел 

нам на пользу – больше мы клятв не даем”. С.Чередниченко, Потусторонники… 
13 З. Прилепин, Санькя, Москва: АСТ, 2012, s. 138. 
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i złego. Czarnego i białego. Nie mam na kim się wzorować!”14. Jeden z bohate-
rów powieści Romana Sienczina Лед под ногами (Lód pod nogami) z nostalgią 
wspomina piosenkę Coja: „Mógłbyś umrzeć, jakbyś wiedział, za co warto 
umrzeć”: „To przecież o nas!”15. Stąd symboliczne tytuły, mówiące o poczuciu 
iluzoryczności tradycyjnych wartości – Zaświatowcy Sergieja Czeredniczenki, 
Химеры (Chimery) Mariny Koszkinej, Lód pod nogami Romana Sienczina, 
Пустыня (Pustynia) Wasiliny Orłowej, SOS Natalii Kluczariowej i in. Poczucie 
zawieszenia w „międzyczasie” nęka też bohaterów polskich: 

pokolenie (…) zawisło między dwoma epokami jak pijaczek na barierce. Nie było nas jesz-
cze w komunizmie, a w kapitalizmie już nas nie będzie. Wtedy było dla nas o wiele za wcze-
śnie, teraz jest dla nas o wiele za późno16; 

[N]iewyraźnie zapamiętany komunizm upadł, kapitalizm plenił się jak chwast. (…) cią-
głość doświadczenia zostaje brutalnie zerwana, na nic rady ciotek i pociotków, człowiek nie 
przynależy ani do wcześniejszej generacji, ani do późniejszej, a do swojej czuje awersję, o ile 
coś w ogóle17. 

Jestem człowiekiem przejściowym18. 

Głównym elementem ich kondycji staje się nuda: „Próżnia obżarstwa”19 – 
określa „światopoczucie” swego pokolenia Dorota Masłowska. „Całe życie jest 
łańcuszkiem bezsensownych czynności”20 – mówi bohaterka Koszkinej. Postaci 
kreowane przez młodych autorów identyfikują siebie jako menedżerów-
-konsumentów, szukających ratunku w alkoholu, narkotykach, agresji. Znamien-
ne jest, że im młodsi są pisarze i ich bohaterowie, tym ten stan jest ostrzejszy. 
Powieść Dominiki Ożarowskiej Nie uderzy żaden piorun, okrzyknięta przez kry-
tykę „pierwszym głosem literackim pokolenia urodzonego w III RP”, nawet 
przyciągnęła uwagę psychologów i socjologów. Bohaterka Ożarowskiej w imie-
niu swej generacji deklaruje „nanibyzm”. Jej hasło „Nasz sztandar to pustka”21 
prawie pokrywa się ze słowami bohatera Zaświatowców Czeredniczenki: „Niech 
żyje pustka! Niech żyje próżnia! Niech żyjemy my!”22. O pustce mówi bohaterka 
   

14 Oryg.: „Я не отличаю добра от зла. Хорошее от плохого. Черное от белого. Не на кого мне 
равняться!”. М.Кошкина, Химеры, „Континент” 2005, № 125. http://magazines.russ.ru/continent/ 
2005/125/ko5.html [17.02.2014]. 

15 Oryg.: „Ты мог умереть, если б знал, за что умирать… (…) Это ж про нас!”. Р. Сенчин, Лед 
под ногами, „Знамя” 2007, № 12, http://magazines.russ.ru/znamia/2007 /12/se2.html [17.02.2014]. 

16 P. Czerwiński, Pokalanie…, s. 10. 
17 I. Karpowicz, Gesty…, s. 112. 
18 K. Varga, Nagrobek z lastryko, Wołowiec: Czarne, 2007, s. 247. 
19 D. Masłowska, Przeszkoleni do jedzenia, „Gazeta Wyborcza” 5–6.10.2003. 
20 Oryg.: „Вся жизнь – цепочка лишенных смысла действий.”. М. Кошкина, Химеры…  
21 D. Ożarowska, Nie uderzy żaden piorun, Kraków: Ha!art, 2010, s. 56. 
22 Oryg.: „Да здравствует пустота! Да здравствует вакуум! Да здравствуем мы!”. 

С.Чередниченко, Потусторонники… 
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powieści Orłowej Pustynia, obraz pustki, pustyni jest kluczowy dla Prilepina 
(Sańkia) czy Szargunowa (Малыш наказан – Mały ma szlaban). „Pustka. Zimno. 
Chimery”23, „Pustka przed nami, pustka pod nogami”24 – tak odbiera świat to 
pokolenie. 

Nie dziwią zatem przedsamobójcze zachowania bohaterów tej generacji – „na-
prawdę wolnej, bo niczego nie chcą”25. Samopoczucie zagubionych bohaterów 
może być określone pojęciem wprowadzonym przez Romana Sienczina – „życie-
-gnojówka”26. „Nie mam za bardzo czego cenić, czego bronić, strzec w sobie, 
pilnować”27, „Nie ma gdzie uciec z łodzi podwodnej”28, „I nie ma co się miotać, 
nie ma co narzekać, żyjmy dalej, życie stygnie”29 – beznadziejnie konstatują 
bohaterowie polscy i rosyjscy, próbując uświadomić sobie własną „apatię niena-
wiści do świata”, poczucie inercji, pełnej bezsensowności istnienia, samobójcze-
go stosunku do samych siebie. 

Znamienne są finały utworów: podpalony śmietnik u Doroty Masłowskiej, za-
lany gnojem dom u Wojciecha Kuczoka, samobójstwa u Krzysztofa Vargi i Ser-
gieja Czeredniczenki, pełne fiasko życiowe u Dawida Bieńkowskiego, śmierć 
u Romana Sienczina i Natalii Kluczariowej etc. Narracja często ma formę mono-
logu przedśmiertnego, zaś opowieść Czeredniczenki Zaświatowcy zaczyna się od 
nekrologu. Ostatnie zdanie powieści Kuczoka Gnój to: „Byłem, już mnie nie 
ma”30; powieści Michała Witkowskiego Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-
-Szczakowej – „C’est fini”31; Alei Niepodległości Krzysztofa Vargi – „Koniec 
świata zbliżał się leniwie”32… Zwraca uwagę popularność „nie-narracji” obfitu-
jących w konstrukcje negatywne (Pokalanie Czerwińskiego, Małż Dzido, Wojna 
polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną Masłowskiej, Nic Bieńkowskiego, Noce 
afińskie, Minus, Dzień bez daty, Lód pod nogami Sienczina etc.) w pierwszej 
dekadzie XXI wieku. 
   

23 Oryg.: „Пустота. Холод. Химеры.”. Tamże. 
24 Oryg.: „Пустота впереди, пустота под ногами”. А. Иличевский, Матисс… 
25 Oryg.: „действительно свободной, поскольку им ничего не надо”. К.А. Кокшенева, Всё та 

же любовь… Мифы молодых: проза и реальность, в: Образовательный портал »Слово«, 
http://www.portal-slovo.ru/philology/37276.php [17.02.2014]. 

26 Oryg.: „жизнежижа”. Р. Сенчин, Афинские ночи. Повести. Рассказы, Москва: Пик, 2000, 
s. 45. 

27 Oryg.: „Мне нечем особенно дорожить, нечего защищать, охранять в себе и беречь”. 
Р. Сенчин, Московские тени, Москва: Пик, 2009, s. 79. 

28 Oryg.: „Куда тут, с подводной лодки”. Р. Сенчин, Чужой, „Знамя” 2004, № 1, 
http://www.magazines.russ.ru/znamia/2004/1/sen.html [17.02.2014]. 

29 S. Shuty, Zwał, Warszawa: W.A.B., 2004, s. 126. 
30 W. Kuczok, Gnój, Warszawa: W.A.B., 2003, s. 213. 
31 M. Witkowski, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej, Warszawa: W.A.B., 2007, 

s. 250. 
32 K. Varga, Aleja Niepodległości…, s. 267. 
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Bohaterów gnębi przede wszystkim cywilizacja konsumpcji i PR-u. Odrzucający 
kulturę korporacji i stadne imprezowanie w nocnych klubach bohaterowie utworów: 
Бегун (Biegun) i Анестезия крыш (Znieczulenie dachów) Pawła Kostina wykrawają 
sobie przestrzeń wolności osobistej w nocnym joggingu oraz zdobywaniu wysoko-
ściowców. Ale nawet ten gest buntu indywidualnego szybko staje się modą, a zaraz 
potem biznesem. Cywilizacja PR-u pożera nawet rock – ten szybko poddaje się ko-
mercjalizacji, traci funkcję buntowniczą (Lód pod nogami Sienczina). 

W centrum tekstów polskich znajduje się dekonstrukcja języka reklamy i me-
diów33. W tekstach prozaików rosyjskich obok siebie stoją znaki życia glamour 
i ambicji pseudoduchownych: „Rublowka, sto km, sosny, czakry (…). Kurczę, 
mam dosyć tych murakami. Na każdym kroku słyszę o tej haruce”34. Dekonstruuje 
się też język korporacji, sloganów firm, który zawłaszcza myślenie bohaterów (proza 
Bieńkowskiego, Ostaszewskiego, Shuty, Bołkisiewej, Orłowej, Sienczina i in.). 

Nie mniejsze poczucie beznadziejności wywołują też mity narodowe, które ni-
by mogłyby być przeciwstawione tej „negatywnej globalizacji” (Bauman). Młody 
bohater Mariusza Sieniewicza 

przechowywał rodzinne, może nawet plemienne pieczęcie pokoleń, które dzisiaj wyglądały 
sensownie jedynie w języku i twardniały na karku niczym garb powinności Polaka, syna, 
człowieka. Bóg-Honor-Ojczyzna, Wiara-Patriotyzm-Rodzina, Tradycja-Katolicyzm-Historia. 
(…) Zawsze przecież może odwołać się do tego języka, wypełnić gardło retoryką i mówić, 
mówić aż do zadławienia35. 

Z kolei bohater Czeredniczenki konstatuje: „żyjemy w środowisku wielkich 
znaków, wielkich, ale pustych”36. Bohater Węża w kaplicy Tomasza Piątka nazy-
wa etos polski „dżumą”37, która zabiera najlepszych w każdym pokoleniu (por. 
u Masłowskiej – „biało-czerwona zaraza sunąca przez miasto, ta ospa”38). Boha-
ter powieści Ignacego Karpowicza Niehalo przyznaje się: „gdy słyszę Kościusz-
ko, Mickiewicz, Szopen, to zbiera mi się na pawia. (…) Mam alergię na etos 
bogoojczyźniany”39. Wtóruje mu bohater Gazu Konstantina Maksymowa: „Jak 
   

33 Np. Sławomir Shuty realizuje projekt artystyczny „Shutyтм, made in Poland”, mający na celu 
opisanie współczesnych Polaków jako społeczeństwa konsumpcyjnego. 

34 Oryg.: „Рублевка, сто кэмэ, сосны, чакры (…) Блин, задолбали своими мураками. Только 
и слышишь про эту харуку”. В. Орлова, Трапеза богомола, „Новый мир” 2006, № 12, http:// 
magazines.russ.ru/novyi_mi/ 2006/12/orl2.html [17.02.2014]. 

35 M. Sieniewicz, Czwarte niebo, Warszawa: W.A.B., 2003, s. 127. 
36 Oryg.: „Мы живем в среде великих знаков, великих, но пустых”. С. Чередниченко, 

Потусторонники… 
37 T. Piątek, Wąż w kaplicy, Warszawa: W.A.B., 2010, s. 9. 
38 D. Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa: „Lampa i Iskra Boża”, 

2002, s. 81. 
39 I. Karpowicz, Niehalo, Wołowiec: Czarne, 2006, s. 60. 
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ocean uciska wodą płetwonurka, tak czas uciska mnie bąbelkami imieniem 
Puszkin…”40. „Jesteśmy normalnymi ludźmi, żadnymi Polakami!”41 – krzyczy 
mała bohaterka Masłowskiej. „Nie ma żadnej twojej Rosji! To wszystko bzdu-
ra! Nie chcę o tym myśleć! Mam gdzieś te wszystkie twoje stare baby i głodne 
dzieci! Nie chcę nikogo ratować! Chcę być szczęśliwa!”42 – wtóruje jej rówie-
śnica rosyjska. 

W pierwszych latach nowego wieku młodzi narratorzy polscy odbierają sarka-
stycznie prawie każdy element rodzimego etosu. Z jednej strony to pokolenie nie 
zaznało dyskursu romantycznego „w ruchu”, jako narzędzia oporu, co odbiera 
jako traumę. Nie miało 

swojego przeżycia pokoleniowego. Prawdziwej traumy, powstania, rozbiorów, niczego. Co 
najwyżej bessę na giełdzie i zwolnienia grupowe. (…) żadnego wspólnego przeżycia, nie 
miało powodu podpalać kieliszków ze spirytusem, nie miało powodu do niczego. Jego poko-
lenie ocalało, nikt nikogo nie prowadził na rzeź. Nie było otoczone, rozstrzelane (…) przed 
niczym nie uciekało i donikąd nie zmierzało43. 

Zauważa to też starsza bohaterka Kieszonkowego atlasu dla kobiet Sylwii 
Chutnik: 

Wygląda, jakby nam zazdrościli. Ojej, pani przeżyła wojnę? Super (…) Pani to miała faj-
ną, ciekawą młodość. A my musimy na te dyskoteki latać, po tych centrach handlowych łazić 
po promocjach, co za nuda. Nikt nam nie chce nic odebrać (…) Żeby choć mała wojenka, 
ułani, panny sznurem za mundurem, cekaemy, chować się, poddać się44. 

Z kolei Dorota Masłowska tak podsumowuje doświadczenie generacyjne: 

Jesteśmy pierwszym pokoleniem, któremu wykupiono kolonie w raju. Nie dostaliśmy 
w użytkowanie świata, dostaliśmy wielką, powszechną jadłodajnię. (…) Żadnych natural-
nych wrogów, żadnych dzikich zwierząt, nic, co stawiałoby nam opór. Wojna, Holocaust 
i śmierć to tytuły gier komputerowych, napisy na koszulkach, obcojęzyczne fanaberie spike-
rów telewizyjnych. (…) czasami siedzimy i wzdychamy: Jezu, niech wreszcie przyjdzie jakaś 
wojna, niech to wszystko wreszcie wybuchnie. Niech będzie po co żyć45. 

   
40 Oryg.: „Как океан давит водой на водолаза, так время давит на меня пузырями по имени 

Пушкин…”. К. Максимов, Газ, в: Антология прозы двадцатилетних, СПб-Москва: Лимбус 
пресс, 2005, s. 28. 

41 D. Masłowska, Między nami dobrze jest, Warszawa: „Lampa i Iskra Boża”, 2008, s. 75. 
42 Oryg.: „Нет никакой твоей России! Все это чушь! Не хочу об этом думать! Мне 

наплевательски наплевать на всех твоих несчастных старух и голодных детей! Я не хочу 
никого спасать! Пусть подыхают! Я хочу быть счастливой!”. Н. Ключарева, Россия: общий 
вагон, СПб-Москва: Лимбус Пресс, 2008, s. 15. 

43 K. Varga, Aleja Niepodległości…, s. 25, 128. 
44 S. Chutnik, Kieszonkowy atlas kobiet, Kraków: Ha!art, 2009, s. 97–98. 
45 D. Masłowska, Przeszkoleni do jedzenia… 
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Z drugiej strony w swojej dzisiejszej wersji i roli etos narodowy jest postrzega-
ny jako karykaturalny, a jednak jest aktywnie używany przez władzę, co świad-
czy o tym, że wpływ elementów retoryki romantycznej na świadomość masową 
jest wciąż stosunkowo duży. 

Młodzi autorzy ironizują na temat polskich ruchów oporu: „Od wieków Polak 
ma taki tik nerwowy, że konspirował za cara, za Führera, za comandante Stalina 
i innych jego kolegów”46, „Powstanie padło po sześćdziesięciu trzech godzinach, 
bo z powodu głębokiej konspiracji nie wiadomo było, kto dowodzi”, „Jak więc 
należy nazwać powstańców warszawskich. Chyba idiotami, prawda?”47. W Bar-
barze Radziwiłłównie z Jaworzna-Szczakowej Witkowskiego parafrazuje się arię 
z opery Moniuszki, opisującą Polaka – idealnego patriotę: „Musi cnót posiadać 
wiele, / Kochać Boga, kochać bratni lud, / Tęgo krzesać w karabelę, / Grzmieć 
z gwintówki gdyby z nut, / Mieć w miłości kraj ojczysty / Być odważny jako lew, 
/ Dla tej ziemi zajebistej / Na skinienie oddać krew! / Na skinienie oddać 
krew!”48. Bohater Alei Niepodległości Vargi pisze wiersz Pieprzę Cię, Polsko49. 
Śmietnik odsyłający do retoryki dwudziestolecia międzywojennego pojawia się 
w powieściach Masłowskiej i Bieńkowskiego. Wojna polsko-ruska pod flagą 
biało-czerwoną kończy się jego podpaleniem. Aluzja Bieńkowskiego jest jeszcze 
bardziej wyrazista: staruszek-marazmatyk, „wielokrotny powstaniec”, nierozsta-
jący się z szablą, musztruje okoliczne dzieci, ćwicząc „oblężenie i obronę śmiet-
nika”50. Varga ironicznie podejmuje temat solidarności polskiej: „Skłonność do 
narodowych zrywów zrealizowała się w ten sposób, że o ile na początku biło go 
tylko dwóch trzydziestolatków (…) to prawie od razu przyłączyła się reszta pasa-
żerów i po chwili kilkadziesiąt nóg usiłowało w tym tumulcie znaleźć drogę do 
leżącego ciała”51. „W tym chorym kraju nawet za arbuza przelewa się krew” – 
przypomina sobie zapamiętaną z dzieciństwa w PRL-u kolejkę narrator Czerwiń-
skiego – „Tacy jesteśmy hardzi”52. Piosenkę Czerwone maki na Monte Cassino 
określa się jak „piosenkę o roślinach”53, w Balladynach i romansach Karpowicza 
pojawia się nawet porównanie: „Traktowały mojego kutasa jak polskie oddziały 
wzgórze na Monte Cassino: zdobyć za wszelką cenę, za cenę krwi”54 etc. Charak-
   

46 P. Czerwiński, Pokalanie…, s. 37. 
47 K. Varga, Nagrobek z lastryko…, s. 213, 55. 
48 M. Witkowski, Barbara Radziwiłłówna…, s. 130. 
49 K. Varga, Aleja Niepodległości…, s. 34. 
50 D. Bieńkowski, Biało-czerwony, Warszawa: W.A.B., 2007, s. 18. 
51 K. Varga, Nagrobek z lastryko…, s. 196. Zob. też: S. Chutnik, Dzidzia, Warszawa: Świat 

Książki, 2009, s. 113: „Ktoś był na tyle odważny, bo Polacy to bohaterski naród, że zdarł z kobiet 
buty, pozostawiając je boso”. 

52 P. Czerwiński, Pokalanie…, s. 61. 
53 K. Varga, Nagrobek z lastryko…, s. 327. 
54 I. Karpowicz, Balladyny i romanse, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011, s. 51. 
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terystyczny jest w tym kontekście topos zgnilizny i rozpadu: „Bóg, honor, zgnili-
zna”55; Varga przyrównuje polskość do spróchniałego zęba56; jeden z bohaterów 
Nagrobka z lastryko „poczuł nagle, że należy do tego narodowego szamba, że 
razem z szambem płyną przez życie i że nigdy nie popłynie z turkusowymi wo-
dami ciepłych mórz”57. 

Sarkastycznie przedstawia się specyfikę polskiej mentalności: 

Polacy, którzy osiągną cokolwiek (…) sami zniszczą to prędzej czy później. To naród-
-masochista. Sami podłożą sobie nogę i padną zębami na ziemię, patrząc z bogobojnym pa-
triotycznym zdziwieniem na stado sępów, które, korzystając z okazji, zacznie gromadzić się 
nad ich głową. I nie przestając szukać winnego za wszystkie swoje krzywdy, które zaczną 
postrzegać w coraz żałośniejszej glorii58. 

Tak się tam [w Polsce – I.A.] przyzwyczajono do bycia wiecznie dymanym, że zaczęli 
dymać siebie nawzajem. Opresja przeszła w self-service, jesteśmy pierwszym samoucisko-
wym narodem świata59. 

Zostałem Polakiem: kimś, kto wydaje na śmierć to, co dobre. Polacy tępią dobre wśród 
swoich, bo nie chcą mieć w stadzie nikogo lepszego od siebie. A ci Polacy, którzy umieją się 
przemóc i docenić to, co dobre – też to dobre niszczą, gdyż boją się, aby się nie pogorszyło60. 

Analityczne umysły Andromedańczyków nie radziły sobie z paradoksami polskiej historii 
i zawiłą mentalnością dumnych i szlachetnych Lachów (…) o co tak naprawdę chodzi w Pol-
sce i czego właściwie Polacy chcą od siebie nawzajem oraz od całego świata?61 

„Polak potrafi. Polak potrafi. Polak potrafi (…) Polak potrafi przegrać wszyst-
ko”62 – zauważa z rezygnacją bohater Krzysztofa Vargi. 

W ten sam sposób wykorzystuje się barwy narodowe. Biało-czerwone są 
u Karpowicza i Masłowskiej wymiociny („zbiera mi się na pawia. Co prawda 
biało-czerwonego”63; „biało-czerwona fala rzygów płynąca przez miasto, fala 
rzygów widzialna wyraźnie z kosmosu, co by Ruskowie wiedzieli, gdzie jest 
nasze państwo, a gdzie ich, i jako to w Polsce potrafi być wspólna akcja solidar-
ność wobec drapieżnych zaborców”64), u Sławomira Shuty – depresja65, u Bień-
kowskiego – pajęczyna („Poczuliśmy, że taka pajęczyna biało-czerwona nas opla-
   

55 M. Sieniewicz, Czwarte niebo…, s. 311. 
56 K. Varga, Nagrobek z lastryko…, s. 121. 
57 Tamże, s. 51. 
58 P. Czerwiński, Międzynaród, Warszawa: Świat Książki, 2011, s. 223. 
59 P. Czerwiński, Przebiegum życiae, Warszawa: Świat Książki, 2009, s. 78. 
60 T. Piątek, Wąż w kaplicy…, s. 204. 
61 K. Varga, Aleja Niepodległości…, s. 67–68. 
62 Tamże, s. 103. 
63 I. Karpowicz, Niehalo…, s. 60. 
64 D. Masłowska, Wojna polsko-ruska…, s. 115–116. 
65 S. Shuty, Zwał…, s. 155. 
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ta, wiąże, że już tego nie można wytrzymać…”66). U Masłowskiej pojawia się też 
„jebnięta taśma biało-czerwona”67. Po Dniu Bez Ruskich, dla którego miasto 
maluje się na biało-czerwono: 

Otóż raptem nie ma już kolorów na tym świecie. Nie ma. Brak. (…) Może wyprali ten kra-
jobraz (…) wszystko do połowy białe. Najczęściej połowa domów. A to co na dole, ulica, to 
do kurwy jasnej jest czerwone. Wszystko. Biało-czerwone. Z góry na dół. Na górze polska 
amfa, na dole polska menstruacja. Na górze polski importowany z polskiego nieba śnieg, na 
dole polskie stowarzyszenie polskich rzeźników i wędliniarzy68. 

wszystko staje się najpierw biało-szare na skutek masowego grillowania („Co 
więc teraz jesteśmy państwem flagi szaro-czerwonej, brudny orzeł na czerwonym 
tle w okopconej koronie”69), potem zaś biało-białe („I zero czerwieni, biały orzeł 
na białym tle”70). Pozbawia się wartości (w tym literalnie pozbawia się treści – 
patroszy się) też inne symbole narodowe: „Facet odkręca orłowi łeb, drugi wyj-
muje zawartość, zakręca, trzeci prasuje i dokleja koronę, czwarty przykleja na 
czerwone tło”71; w Międzynarodzie Czerwińskiego zamiast orła w godle polskim 
występuje papuga kakadu, ironicznie odsyłająca do Słowackiego; bohater Alei 
Niepodległości Vargi twierdzi, że „godłem Polski powinien być gołąb, nie orzeł. 
Gołąb szary, a nie orzeł biały”, bo „Polska to jest właśnie taki zasrany gołębnik, 
wielki, cuchnący, zasrany gołębnik”72. 

Narratorka Dzidzi Sylwii Chutnik nie kryje sarkazmu wobec hymnu: „W tym 
tygodniu odnotowaliśmy spadek hitu tego lata, Jeszcze Polska nie zginęła. Ko-
chani, głosujcie na nasz hymn, bo go zaraz pożegnamy i z listy spadnie na zaw-
sze. Czyżbyście na plażach nie nucili pod nosem upapranym gofrem »złączym się 
z narodem«? No nie wierzę po prostu”73. 

Bohater Nagrobka z lastryko Vargi sarkastycznie opisuje usprawiedliwienia 
polskich piłkarzy: przecież „najładniej ze wszystkich drużyn śpiewaliśmy Jeszcze 
Polska nie zginęła. To świadczy o bardzo wysokim morale drużyny”74, Shuty zaś 
w Made in Poland parafrazuje słowa hymnu: „Marsz, marsz gejowski z ziemi 
włoski do polski”75. Bohater Przebiegum życiae Czerwińskiego proponuje na 
hymn polski piosenkę Strawberry fields forever: „Jeździmy zbierać te truskawki 
   

66 D. Bieńkowski, Biało-czerwony…, s. 197. 
67 D. Masłowska, Wojna polsko-ruska…, s. 149. 
68 Tamże, s. 81. 
69 Tamże, s. 112. 
70 Tamże, s. 189. 
71 Tamże, s. 185.  
72 K. Varga, Aleja Niepodległości…, s. 208. 
73 S. Chutnik, Dzidzia…, s. 44–45. 
74 K. Varga, Nagrobek z lastryko…, s. 130–131. 
75 S. Shuty, Produkt polski. (recycling), Kraków: Ha!art, 2005, s. 34. 



192     Literatura polska w świecie 

do każdego kurwa kraju na tym kontynencie”76. Hymnem fantastycznej przyszłej 
Nowej Polski w Międzynarodzie jest piosenka Tańcz, głupia, tańcz. 

Dyskurs romantyczny etosu polskiego postrzega się w młodej prozie więc jako 
znoszony, skamieniały (nie przypadkiem jeden z bohaterów powieści Dawida Bień-
kowskiego śpiewa jak kolędę: „Pójdźmy wszyscy do Muzeum [historii Polski]”77), 
stąd – agresja, chęć zrzucenia tego „garba”, „brzemienia trupów”, „wrzodu”78: 

Polacy są jacyś dziwni, wyjeżdżają do Londynu do pracy i się nie uśmiechają. Nie ma 
z wami fan. Z nami nie ma fan. Od pierwszych lat podstawówki katowani zaborami, niem-
cami, niewolą, oświęcimiem, katyniem, nie ma fan, z nami nie może być fan. Temat lekcji: 
męczeństwo narodu polskiego na przykładzie wierszy Różewicza, dziesięcioletnie dzieciaki 
z garbem martyrologii, z bogiem, honorem i ojczyzną na plecach79. 

Dzidzia Sylwii Chutnik kończy się Wielką Improwizacją, w sposób ironiczny 
odsyłającą do Mickiewicza, w której bohaterka „oskarża rodziny polskie i polskie 
krajobrazy”, „przeszłość tego kraju”, która ją „wchłonęła” – „z jego wojnami, 
powstaniami, wypędzeniami i powrotami. Z nowym systemem i ciągle tym samym”, 
„wiecznym poczuciem krzywdy”, wzywa do „oswobodzenia ciała (…) z narośli 
chorych, nie moich, nie mojej córki, nie naszego pokolenia”80. W Nagrobku 
z lastryko Vargi występuje ironiczny wątek dręczących bohatera po nocach pomni-
ków warszawskich – obraz przeszłości polskiej, ciężkiego brzemienia, obowiąz-
ku, z którym młodsze pokolenie już nie wie, co robić. W powieści Bieńkowskie-
go studenci robią happening, oplatając biało-czerwoną wstążką śródmieście: 

Plątaliśmy ją, rozwijaliśmy ją w różnych kierunkach i powstał taki labirynt, właśnie taka 
pajęczyna nie do przejścia, nie do sforsowania. Robiliśmy to w godzinach szczytu i ludzie się 
wściekali, że nie mogą przejść, że potykają się, że ruchy ich ograniczone. (…) Wszyscy mieli 
dość tej biało-czerwonej wstążki. I o to nam chodziło. Chcieliśmy pokazać, jak nie daje spo-
koju, pęta nas i oplata, jak nam wszystkim krępuje ruchy, jaką jest przeszkodą, żeby swobod-
nie żyć. Jak nas wszystkich dręczy…81 

„Co takiego zrobiłem, że muszę grać w tym chorym filmie?” – pyta retorycznie 
narrator Pokalania Piotra Czerwińskiego – „Czy byłem niegrzeczny? Czy nie 
umyłem rąk przed obiadem? Nie? No to co zrobiłem, że mnie tak dręczy zasrana, 
zakrwawiona historia tego kraju? Ten śmierdzący kicz, jedna wielka tysiącletnia 
wojna?”82. 
   

76 P. Czerwiński, Przebiegum życiae…, s. 215. 
77 D. Bieńkowski, Biało-czerwony…, s. 160. 
78 S. Chutnik, Dzidzia…, s. 146, 152. 
79 M. Dzido, Małż, Kraków: Ha!art, 2005, s. 123. 
80 S. Chutnik, Dzidzia…, s. 145, 160. 
81 D. Bieńkowski, Biało-czerwony…, s. 197. 
82 P. Czerwiński, Pokalanie…, s. 58. 
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Młodzi autorzy wprowadzają też zupełnie nowy wątek, dotyczący strony 
etycznej wychowania martyrologicznego – poczucie niewspółmierności cierpień 
ofiar wojny i dumy lub intencji pedagogicznych potomków: „Jak my się teraz 
karmimy tym romantycznym podskokiem. Jak my salutujemy w rytm ludzkich 
jęków. Klęczymy. Ale nie bolą nas kolana”, „Aaa… ta nasza wojna. No to prze-
cież i dobrze, że ludzie ginęli, bo dzięki nim ziemia żyzna, tożsamość narodowa 
kiełkująca, a duma nasza na gruzach się opiera”83. 

Wreszcie młodzi prozaicy mówią o jawnym i ukrytym antysemityzmie oficjal-
nego patriotyzmu i martyrologii polskiej (w ramach szerszej dyskusji społecznej, 
zaczętej Sąsiadami Grossa, trwającej w prozie, dramacie – sztukach Tadeusza 
Słobodzianka, Piotra Rowickiego, dokumencie – Festung Warschau Elżbiety 
Janickiej, Stacji Muranów Beaty Chomątowskiej): bohaterka Sylwii Chutnik 
przez całe życie obawia się, że odbiorą jej przeszłość „słuszną”, bo polską i wykryją 
jej „podszewkę żydowską” – „w tym mieście jest miejsce tylko na jeden zryw hero-
iczny – ma on swoje muzeum, swoją martyrologię, miejsce w pamięci”84. 

Bohaterowie prozaików rosyjskich też dystansują się od historii narodowej 
(bohater Sienczina nazywa historię rosyjską „łańcuszkiem ciekawo-krwawych 
anegdot”, nadających się do czytania w stanie narkotycznego „odjazdu”85), boha-
terowie nie odczuwają ojczyzny też we współczesności: „Na zewnątrz Ojczyzny 
teraz nie ma”86 (por.: „Polska to już nie jest moja ojczyzna. My już nie mamy 
ojczyzny”, „może jedna z nich [gwiazd – I.A.] jest naszą ojczyzną”87). „Tamtej 
Ojczyzny więcej nie ma”88; „Przecież też kocham Ojczyznę… Ale to, co rozsypu-
je się pod moimi nogami – czyż to moja ziemia? Moja ojczyzna?”89. W pół zgni-
łym domku we wsi Raj (Один год в Раю – Jeden rok w Raju Kluczariowej) wisi 
mapa Rosji – stopniowo butwiejąca i rozpadająca się. 

Oprócz biologii nie znajdują niczego, co mogłoby połączyć ludzi, pozwolić 
identyfikować naród jako naród, a siebie jako jego część. Bohater Zaświatowców 
Czeredniczenki odbiera społeczeństwo rosyjskie jako „naród, który żyje po to, by 
nie zdechnąć”; „Wiek – jedyna charakterystyka Rosjanina dzisiejszego”90. 
   

83 S. Chutnik, Dzidzia…, s. 10, 63. 
84 S. Chutnik, Kieszonkowy atlas…, s. 100, 99. 
85 Oryg.: „цепь занятно-кровавых баек, которые время от времени можно почитать по 

обкурке, перед тем, как срубишься”. Р. Сенчин, Афинские ночи…, с. 46. 
86 Oryg.: „Снаружи Родины теперь нет”. А. Иличевский, Матисс…  
87 P. Czerwiński, Przebiegum życiae…, s. 15, 288. 
88 Oryg.: „Той Родины больше нет”. В. Орлова, Вчера, Москва: Грейта, 2003, s. 217–218. 
89 Oryg.: „то, что расползается у меня под ногами – это разве моя земля? Моя родина?”. 

З. Прилепин. Грех, „Континент” 2007, № 132, http://magazines.russ.ru/continent 
/2007/132/pri8.html [17.02.2014]. 

90 Oryg.: „Возраст – вот единственная характеристика современного россиянина”. С. Черед-
ниченко, Потусторонники… 
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Tym niemniej w prozie niektórych autorów rosyjskich, w odróżnieniu od pol-
skich, można zauważyć bohatera – starca, uosabiającego dla młodych bohaterów 
pokolenie, które umiało pracować, walczyć, znosić, przetrwać, posiadało okre-
ślony system wartości, który je chronił przed chaosem życia. Bohater Prilepina 
przybywa do domu dziadka na wsi, by osiągnąć harmonię wewnętrzną, pamięć 
rodzinną, więź pokoleń. Inna postać, z Jednego roku w raju Kluczariowej, znęka-
ny poczuciem bezsensowności własnego istnienia bohater, 9 maja, po butelce, 
jedzie pod Smoleńsk, gdzie podczas wojny zaginął jego dziadek. Przypadkiem 
trafia do wsi Raj, za skrzynkę wódki kupuje domek z mapą Rosji na ścianie 
i wraca do stolicy, ale śni mu się dziadek, który woła go do raju z mapą. Młody 
bohater powieści Россия: общий вагон (Rosja: wspólny wagon) dołącza się do 
„krucjaty starców”. 

Widoczne są u młodych polskich autorów aluzje do Gombrowicza – na różnych 
poziomach tekstu, ale żaden z tych poziomów nie zawiera nadziei na uwolnienie 
z gorsetu językowego. Chodzi nie tyle o to, że człowiek „stał się niemym zakład-
nikiem Formy, którą tym razem nie jest już polskość, tylko konieczność podwa-
żania każdej formy”91. To już nie pojedyncze hermetyczne języki, lecz ich mie-
szanka, wszechobecny bełkot, powstający z szablonów medialnych, slangu kor-
poracji, sloganów romantyczno-patriotycznych, spojonych „na amen” przez 
zglobalizowaną reklamę. Młodzi autorzy opisują świat, który wyłania się z tego 
chaotycznego języka, poddawanego nieustannemu „recyklingowi”: 

Kto ty jesteś? Polak mały. Uśmiechaj się. Pasta kolgejt, guma łinterfresz i uśmiechaj się. 
Jaki znak twój? Orzeł biały. Na śniadanie lekki puszysty serek almette, z akcentem na ostat-
nią sylabę, neskafe klasik i do przodu. I uśmiecha się. Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. 
Makdonalds ajm lowin it, frytki z keczupem i szejk czekoladowy. I uśmiech szeroki i do pa-
sa. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Nokia konekting pipl92. 

Dekonstrukcyjne metody młodych prozaików przypominają zjawisko polskiej 
poezji lingwistycznej lat 60. i 70. minionego stulecia, lecz o ile tamta twórczość 
podkreślała opozycję pomiędzy autentycznością doświadczenia a nieautentyczno-
ścią językowego wyrazu, proza początku XXI wieku podważa autentyczność 
wszystkiego. 

Prozaicy rosyjscy, też uważnie przysłuchujący się mowie, tkają „tekst kraju” 
w większym stopniu zróżnicowany, składający się z odmiennych brzmień opo-
wiadanych historii: „Rosja szuka! Twoja Rosja jest w tobie! – Nie. Jest w innych. 
W ich historiach”93. Bohater Kluczariowej, odbierający własny kraj jako „wspól-
   

91 S. Sierakowski, Ironia, literatura, system, „Gazeta Wyborcza” 15–16.01.2005. 
92 M. Dzido, Małż…, s. 124. 
93 Oryg.: „Россию он ищет! Твоя Россия в тебе! – Нет. Она в других. В их историях”.Н. Клю-

чарева, Россия: общий…, s. 48. 
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ny wagon” („Mętnymi oczami wagonu wspólnego patrzył na niego kraj”94), przez 
cały czas słucha obcych historii. Teksty młodych autorów rosyjskich, w więk-
szym stopniu niż polskich, opierają się na żywym szczególe – krajobrazu, portre-
tu, psychologii, mowy, na żywych emocjach, nie zaś na idei tekstu-kolażu jako 
odbiciu świadomości współczesnego konsumenta. 

Poza tym rzeczywistość rosyjska w większym stopniu daje bohaterom tekstów 
szansę „nie tylko” żyć. Młodzi bohaterowie tęsknią za poświęceniem (stąd boha-
terstwo z często kryminalnym odcieniem u Koszkinej, Lalina, Prilepina, Kozłowa 
– z infantylną wiarą w utopię przyszłości). To nie tylko prąd, tak czy owak odsy-
łający do tak zwanych „nacbolów” – członków partii Nacjonał-Bolszewickiej 
Edwarda Limonowa (Prilepin próbował pokazać, co nimi kieruje – tęsknota za 
czynem „uczciwym” w atmosferze wszechobecnego kłamstwa). To też „dziwni” 
bohaterowi „z ideą” utworów Natalii Kluczariowej, których wątki są zbudowane 
wokół szukania czegoś „prawdziwego” – ideałów, czynów, przeżyć, ludzi, miło-
ści. „Ktoś, chyba Czechow, mówił, że w Rosji wszystko się trzyma na pojedyn-
czych ludziach”95 – zauważa pisarka. „W twoim życiu za dużo ludzi! Jesteś prze-
ludniony, jak Chiny! Wszystkich nie da się nakarmić! Duszy nie starczy. Czas się 
zatrzymać”96 – mówi przyjaciółka bohatera, jednego z takich „pojedynczych 
ludzi”, romantyków, który „przyjmował koszmar, nie broniąc się. Gołą duszą”97. 
„Ledwie przestąpiłem próg, mapa Rosji, jakby czekała, zaczęła powoli spadać na 
podłogę. Podbiegłem i podtrzymałem rękami. Nieznośnie chciało się zapalić. 
Odwróciłem się, by mapa leżała na moich plecach, przycisnąłem ją i wyjąłem 
z kieszeni papierosy. (…) Paliłem, podpierając sobą Ojczyznę”98 – kończy opo-
wiadanie Jeden rok w raju Kluczariowa. 

W taki sposób młodzi pisarze okazują się „zakładnikami” – po pierwsze: „na-
didei” literatury ojczystej, po drugie: stopnia „oporu” rzeczywistości – bardziej 
(w Polsce) lub mniej (w Rosji) spokojnej i komfortowej. Tradycja literatury ro-
syjskiej, skierowanej do idei sumienia – w odróżnieniu od polskiej idei służenia 
niepodległości ojczyzny, która (szczęśliwie) straciła na aktualności – nadal tak 
   

94 Oryg.: „Мутными глазами общего вагона на него смотрела страна”. Н. Ключарева, Россия: 
общий…, s. 6. 

95 Oryg.: „Кто-то, кажется, Чехов, говорил, что в России все держится на одиночках”. 
Н. Ключарева, Деревянное солнце, в: Деревня дураков…, s. 23. 

96 Oryg.: „В твоей жизни слишком много людей! Ты перенаселен, как Китай! Всех не 
прокормишь. Души не хватит. Пора уже остановиться”. Н. Ключарева, Россия: общий…, s. 48. 

97 Oryg.: „принимавшего ужас, не защищаясь. Голой душой”. Tamże, s. 166. 
98 Oryg.: „Как только я переступил порог, карта России, будто ждала, стала медленно опадать 

на пол. Я подбежал и придержал ее руками. Нестерпимо хотелось курить. Я перевернулся так, 
что карта легла мне на плечи, прижал ее спиной и достал из кармана сигареты. (…) Я курил, 
подпирая собой Родину”. Н. Ключарева, Один год в раю, „Новый Мир” 2007, № 11, 
http://magazines.russ.ru/novyi_mi /2007/11/kl6.html [17.02.2014]. 
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czy owak zasila młodą prozę rosyjską, nie wywołując oporu wewnętrznego 
i potrzeby sarkazmu. 

 
P E R C E P T I O N  O F  T H E  W O R L D  O F  P O L I S H  A N D  R U S S I A N  Y O U N G  P R O S E ’ S   

H E R O  A T  T H E  B E G I N N I N G  O F  T H E  X X I  C E N T U R Y  

The main – traumatic – experience of young writers born in 1970s–1980s. – rapidly traversed border 
between the two systems, the lack of public opposition romance. Self-identification as managers, 
consumers, a sense of shame, boredom, emptiness. Heroes’ language awareness description using 
deconstruction of advertising and media language. Revolt against the national myths of the past, 
history, martyrdom, sarcastic representation of all elements of national ethos, the perception of history 
as idle burden. Heroes’ unfulfilled desire of life fullness, in Russian prose – the idea of action, hero-
ism, search for the “real” – the ideals, people, experiences. Young writers are “hostages” of national 
literature “super-idea” and the degree of reality resistance at the same time. 
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PO RAZ PIERWSZY MOTYW CZŁOWIEKA-AUTOMATU POJAWIA SIĘ W TWÓRCZOŚCI 

i myśli romantyzmu, na przełomie XVIII i XIX wieku, w trudnych czasach dla 
Europy. Romantycy tacy, jak: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Hans Christian 
Andersen, Adelbert von Chamisso czy Heinrich von Kleist zaczynają zajmować 
się tym tematem w swoich utworach. Prawdopodobnie pojawienie się nowej 
problematyki w romantyzmie było spowodowane wprowadzeniem do życia co-
dziennego mechanicznych lalek (najczęściej były to automaty muzyczne). W XX 
wieku automat stał się istotnym kulturowym zjawiskiem, nadal obecnym we 
współczesnej sztuce i filozofii. Poprzez modernistyczny obraz człowieka-
-maszyny została ujawniona metafizyczna pustka świata, skumulowana w po-
przedniej działalności ludzkiej, prowadzącej do wojen ubiegłego wieku oraz do 
procesów umaszynowienia otaczającej rzeczywistości. W tym przypadku twór-
czość dramatyczna Andriejewa i Witkiewicza jest pod pewnym względem od-
zwierciedleniem owych procesów, staje się opowieścią o kresie człowieka 
w świecie pozbawionym transcendencji. 

W świadomości Witkacego pojęcia mechanizmu i zwierzęcia są ze sobą zespo-
lone. W dramacie Oni (1920) istotny jest jeden z przypisów autora: „Zwracamy 
uwagę, że pojęcie parowego zwierzęcia w ogóle (nie tylko konia) lub danego 
człowieka (np. parowy Napoleon) jest naszym osobistym wynalazkiem, datują-
cym się z lat 1906–1907”1. Witkacy próbuje uwzględnić istotny problem: zaciera 
się bowiem granica nie tylko pomiędzy tym, co zwierzęce i ludzkie, lecz też mię-
dzy człowiekiem i maszyną, która nie wpisuje się w kategorię ani istoty boskiej,    

1 S.I. Witkiewicz, Oni, w: tegoż, Dzieła wybrane. Dramaty, red. K. Puzyna, t. 4, Warszawa: Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy, 1985, s. 404. 
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ani zwierzęcej, ani ludzkiej, i stanowi hybrydyczny organizm, rozrastający się do 
ogromnych rozmiarów, który zdolny jest wchłonąć wszystkie sfery życia. Podob-
nie u Andriejewa w dramacie Car-Głód (1908) – w centrum akcji znajduje się 
ogromna maszyna, która jest symbolem totemicznego molocha pożerającego 
ludzkie ofiary. Natomiast w metaforze „parowego nosorożca”, o którym wspomi-
na Abłoputo, kryje się diagnoza nowoczesności: czasów szybkiego, bezrozumne-
go, niebezpiecznego zbliżania się „szalonej lokomotywy” do granicy, która dla 
Witkiewicza wyznacza kres człowieczeństwa. Nawet ludzki geniusz, tożsamość, 
indywidualizm degraduje do „parowego Napoleona”, a zatem oznaki fizycznego 
zdrowia i życiowej wytrzymałości stanowią główne cechy nowego istnienia. 
Oswald Spengler w Zmierzchu kultury Zachodu (1918–1922) z gorzką ironią 
pisał, że po wynalezieniu maszyny parowej przyroda, jako niewolnica, została 
zaprzęgnięta w jarzmo i jej wysiłek został oceniony w jednostkach koni mecha-
nicznych. Trzy pojęcia – zwierzę, mechanizm i człowiek – krążą w świadomo-
ściach Andriejewa i Witkacego, spotykając się w wspólnym dla nich zjawisku 
człowieka-automatu. 

W związku z powyższym, należy zadać pytanie o tożsamość bohaterów utwo-
rów pisarzy. W estetycznej teorii Witkacego usytuowana jest ona wysoko w hie-
rarchii podstawowych wartości; człowiek jej pozbawiony staje się automatem. 
W rozważaniach teoretyka uobecnia się nieokreśloność człowieka i zanik osobowo-
ści, jednak nie można stwierdzić, że automaty w dramaturgii Witkiewicza to po 
prostu zimni robotnicy fabryczni. Spotkać można w utworach polskiego pisarza 
też „ogólnoczłowieka”2, który chce zostać zwierzęciem albo maszyną. Andriejew, 
określając człowieka „dzikim zwierzem”, kierującym się wyłącznie instynktami, 
wierzy, że szczęście ludzi jest możliwe tylko w „ogólnoistnieniu”. W takim razie 
pozbawienie człowieka tożsamości, czyli pewne jego rozszerzenie, powiększenie, 
nawet dekonstrukcja, ujmowane jest przez obu pisarzy jako wyraz katastrofy. Ten 
rozpad osobowości jest charakterystycznym tematem wielu modernistycznych 
utworów, pojawia się np. w Ulissesie (1918–1920) Jamesa Joyce’a. W tym sensie 
utrata tożsamości, rozciągnięcie pojęcia człowieka do rozmiarów świata, oznacza 
powrót do chaosu, do początków, do odrodzenia. Warto tu zaznaczyć, że część 
bohaterów Witkiewicza jest bardzo związana z matką, dąży do powrotu do jej 
łona. Stąd też przekształcenie człowieka w maszynę pojmowaną jako najbardziej 
abstrakcyjna forma istnienia zapowiada pojawienie się nowego życia. 

Jako podsumowanie powyższych rozważań można zaproponować następującą 
definicję człowieka-automatu: jest to kulturowa kontynuacja mechanicznej lalki    

2 Przez pojęcie „ogólnoczłowieka” („общечеловек”) Andriejew wyraża swoje rozumienie „czło-
wieka w ogóle”, który jest tylko modelem, indywiduum pozbawionym wszelkich charakterystycznych 
cech. „Ogólnoczłowiek” prowadzi „ogólnoistnienie” (tylko szablon istnienia), pod którym ujmuje się 
wspólne życie jednostek wyzbytych tożsamości. 
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zastępującej człowieka w rzeczywistości; jest pozbawiony tożsamości (w sensie roz-
padu jednostki na wiele elementów, które straciły siłę przyciągania siebie nawzajem); 
to „ogólnoczłowiek” posiadający szczęśliwe „ogólnoistnienie”; abstrakcja najwyż-
szego rzędu, forma o nieokreślonej treści; klęska z nadzieją na odrodzenie. 

P O Z A  M E C H A N I Z A C JĄ  

W Liście o „humanizmie” (1946) Martin Heidegger pisze, że w Platońskiej me-
tafizyce „esencja”, pod którą rozumie się istotę rzeczy, poprzedza „egzystencję”, 
czyli rzeczywistość rzeczy. Jean-Paul Sartre odwraca tę przesłankę i twierdzi, że 
to „egzystencja poprzedza esencję”3, co równa się rzeczywistości wygrywającej 
z istotą. Heidegger interpretuje myśl Sartre’a jako wniosek, że taki stan istnienia, 
w którym dominuje „egzystencja”, całkowicie różni się od Sein, ponieważ egzy-
stencjalny świat został pozbawiony pamięci o prawdzie życia. Analogicznie na-
stępuje upadek człowieka w świecie Andriejewskich i Witkiewiczowskich drama-
tów, gdzie przewaga rzeczywistości zewnętrznej, doprowadzająca do uprzedmio-
towienia jednostki ludzkiej, stanowi główną zasadę przyszłego istnienia. 
Manekin, którego obraz pojawia się w twórczości obu pisarzy, reprezentuje świat 
pozbawiony „esencji”. Zarazem ta figura urzeczywistnia problem ujednolicenia 
świata, szczególnie widoczny w dramatach Andriejewa. Dwa kluczowe akty 
Życia Człowieka (1907) – Bal u Człowieka i Śmierć Człowieka ujawniają różne 
warianty obrazowania manekina. Pierwszy to opis bogatej, wyższej klasy spo-
łecznej, drugi zaś to obraz nizin społecznych. Szlachcice na wytwornym balu są 
nasyceni, zadowoleni, co powoduje zbytnie ich zamknięcie, sztywność i w rezul-
tacie upodobniania ich do manekinów. Mieszkańcy nizin społecznych w zasadzie 
nie różnią się od bogaczy. Przekraczanie zarówno górnej, jak i dolnej granicy 
egzystencji doprowadzi człowieka, jak powiada Andriejew, do stanu nieczułego 
manekina. Bohaterowie są przesyceni bogactwem lub cierpieniem, a zatem po-
zbawieni indywidualizmu. Wśród osób wypełniających akcję dramatu trudno 
wyróżnić „charaktery”, wszyscy przybierają kształt masy, podobnych do siebie 
schematycznych ludzi. Andriejew pisze: „Liczba ludzi zwiększa się poprzez ich 
cienie, które błądzą po ścianach i po suficie”4. Cień nie różni się od swojego 
właściciela i na podstawie tych samych uprawnień zalicza się do świata pozba-
   

3 M. Heidegger, List o „humanizmie”, w: tegoż, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, przeł. 
J. Tischner, Warszawa: Czytelnik, 1977, s. 91. 

4 Oryg.: „Количество людей увеличивается их тенями, блуждающими по стенам и по 
потолку”. Л.Н. Андреев, Жизнь Человека, в: того же, Драматические произведения. В 2 томах, 
т. 1, ред. Б.Ф. Егоров и др., Ленинград: Искусство, 1989, s. 223. Przekłady z j. rosyjskiego, jeśli 
nie zaznaczono inaczej, są mojego autorstwa. 
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wionych indywidualności ludzi. Podobnie kobiety nie różnią się od mężczyzn, ich 
twarze przybierają kształt jednej maski – powstaje wizja bezpłciowego, zepsutego 
wewnętrznie, pustego „ogólnoczłowieka”. Poruszanie się pijaków w przestrzeni 
przypomina ruchy zepsutych automatów. Żebracy, tak samo jak bogaci, mają 
swój bal i tańczą taniec śmierci. Ich muzyką jest jęk cierpienia, ich kroki są po-
dobne do „połamanych” figur tanecznych na uczcie u bogatych: 

Wszystkim drżą ręce i głowy, ich chód jest nierówny, jak gdyby chodzili albo po bardzo 
śliskiej, albo po pagórkowatej, albo po ruchomej powierzchni. I mają jednakowe, chrypliwe 
głosy; i tak samo niepewnie, jak chodzą, wymawiają Pijacy słowa za pomocą nieposłusz-
nych, niby zamarzniętych, ust5. 

Chłód staje się znakiem śmierci. Motyw zimna towarzyszy obrazom gości za-
możnego gospodarza, Andriejew opisuje ich jako „postaci zamarznięte w sztyw-
nych pozach”. Ten sam motyw wykorzystany jest w opisie Pijaków, autor wska-
zuje na ich „zamarznięte usta”, które zamieniają słowa osób dramatu w bełkot. 
Podobna do bełkotu jest także mowa szlachty z Życia Człowieka oraz kwestie 
bohaterów w ostatnim akcie Szewców (1934) Witkacego, które cechuje całkowita 
nieprzejrzystość i bezsensowność. W obu dramatach pisarzy stan języka odzwier-
ciedla stan życia, więc straciwszy zdolność mówienia, bohaterowie ulegają dege-
neracji i umierają. Również Heidegger pisał o zjawisku „pustoszenia mowy” – 
oczywiście, mowy rozumianej w wymiarze transcendentnym, opierającym się na 
założeniu, że to w niej ujawnia się byt, o którym zapomnieliśmy. 

Automat w utworach interesujących mnie pisarzy staje się swoistym „odpo-
wiednikiem człowieka”, jego sobowtórem. Baudrillardowskie rozumienie owego 
pojęcia podsumowuje zbiór nowoczesnych i ponowoczesnych (zrodzonych 
w „kulturze klonów”) rozważań na ten temat. Konceptualną definicję autora Sy-
mulakrów i symulacji (1981) można zastosować jako podstawowe ujęcie i rozu-
mienie istoty tego zjawiska: 

Ze wszystkich protez, których metamorfozy znaczą drogę historii ciała, sobowtór jest bez 
wątpienia najstarszą. Jednak sobowtór nie jest w ścisłym znaczeniu protezą: jest to figura 
wyobrażona, która – podobnie jak dusza, cień czy obraz odbity w lustrze – nawiedza podmiot 
jako jego inny (…), kiedy sobowtór się ucieleśnia, kiedy staje się widzialny, oznacza nieu-
chronnie nadciągającą śmierć6. 

W Requiem (1908) Andriejewa prawdziwy świat przestał istnieć i tylko małe 
resztki, przypominające o czasach dawnej rzeczywistości, powstają jako widma    

5 Oryg.: „У всех трясутся руки и головы, и походка неровная, точно они ходят или по очень 
скользкой, или бугроватой, или движущейся поверхности. И голоса одинаковые: хриплые, 
сипящие; и так же нетвердо, как ходят, выговаривают Пьяницы слова непослушными, точно 
замерзшими губами”. Tamże, s. 223.  

6 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa: Sic!, 2005, s. 121. 
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przeszłych uczuć. W obrazach bohaterów – Reżysera, Dyrektora i Malarza uobec-
nia się człowiek, który stracił spójność duszy i ciała, został poddany rozszczepie-
niu na dwa elementy: duchowy, istniejący w formie fantomów – żalu, miłości, 
szczęścia, geniuszu – oraz cielesny, stworzony na kształt drewnianych maneki-
nów. Katastroficzna wizja świata ukazana przez Andriejewa ma tragiczną pod-
stawę – pustkę, nicość. Miejsce przeżywanego życia zajmują podobne do siebie 
manekiny, symulujące ludzkie istnienie. Te wytwory budują nową rzeczywistość 
– model cesarstwa, którego rzeczywistość odnosi się do niczego, do pustki. Uogól-
niający świat manekinów – to, co zapowiada Requiem – staje się kopią ludzkiej 
rzeczywistości, jest symulakrem byłego porządku istnienia. Manekin i człowiek 
wchodzą w dramacie w podobne relacje (jak rzeczywistość i hiperrzeczywistość): 
rytm serca oryginału zamienia się w „drewniane tętno”, głos – w „drewniany 
głos”, śmierć – w życie nowej jakości. To właśnie manekiny zostają powołane do 
istnienia jako widzowie, którzy „przyszli” do teatru, żeby obejrzeć przedstawie-
nie i posłuchać requiem dla człowieka. 

Cała struktura Witkiewiczowskiej Metafizyki dwugłowego cielęcia (1921) opiera się 
na motywie sobowtóra. Prawie każdy podmiot uczestniczący w akcji dramatu posiada 
swoją ulepszoną kopię, która – w momencie rozstrzygnięcia konfliktu – zajmuje 
miejsce oryginału. W utworze Andriejewa sobowtór prezentuje uszkodzoną wersję 
pierwowzoru: drewniany manekin nigdy nie zastąpi żywego człowieka. Natomiast 
Witkacy umieścił w świecie swoich dramatów inny rodzaj sobowtóra, którego można 
opisać przymiotnikiem „szczęśliwy”. Kopia jest zawsze lepsza, symbolizuje marzenie 
o doskonalszej egzystencji. Zazwyczaj wyimaginowany sobowtór w dramaturgii 
Witkiewicza urzeczywistnia się i powoduje śmierć podmiotu. 

W Metafizyce łatwo daje się odczytać przekonanie, które można uznać także za 
interpretację obrazu głównego bohatera, że sobowtórami są tylko Karmazyniello 
i tajemnicza Postać, czyli elegancki gość. Ale faktycznie w dramacie Witkiewicza 
sobowtórów jest więcej: Lady Leocadia Clay i „wskrzeszona” Lady Leocadia 
Clay, Sir Robert Clay i „wskrzeszony” Sir Robert Clay, Mikulini i „wskrzeszony” 
Mikulini. „Wskrzeszeni” są lepsi od poprzednich, a różnica między nimi polega 
na tym, że ci ostatni są wolni od „niepotrzebnych” problemów, oczyszczeni ze 
zdrady, dumy, podłości, sprytu, pozornie postanowili zmartwychwstać, żeby 
zacząć życie na nowo w ulepszonej rzeczywistości. Dziwnym sposobem, wszy-
scy uprzednio martwi bohaterowie zmartwychwstają w trzecim akcie po to, żeby 
wyruszyć w podróż po pustyni. Odwrócony biblijny motyw pustynnej tułaczki 
ulega transformacji w wędrówkę, która zapowiada się szczęśliwie. Obraz pustyni 
może symbolizować pustkę nowego świata, jednak ironiczne odczytanie sceny na 
pustyni przy drogowskazie numer osiem wydaje się bardziej zasadne. 

W swoich dramatach Andriejew i Witkacy nie kwestionują istnienia absolutu. 
Interesują ich relacje, które powstały między nim a człowiekiem obecnym na 
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ziemi. Andriejew nie wątpi w zwycięstwo dobra, z kolei dla Witkacego metafizy-
ka nie przestaje przynależeć do bytu wiecznego, ponieważ obie te kategorie znaj-
dują się w sferze transcendentnej, która funkcjonuje poza historią. Absolut, dąże-
nie do którego, wedle pisarzy, musi zostać celem istnienia indywidualnego, nie 
podlega wpływom ludzkich dziejów. Witkiewiczowskie Istnienie Poszczególne 
jest otwarte na świat, na jego wielość i nieskończoność. I w obecnej sytuacji 
historycznej człowiek pozbawia się go „automatycznie”, jak pisze Witkacy 
w Nowych formach w malarstwie (1919), ponieważ jednostka ludzka przestaje 
zdawać sobie sprawę z tego, czym naprawdę jest sztuka, filozofia i religia. Poza 
zindywidualizowanym istnieniem na człowieka czeka zwycięstwo komunistycz-
nej idei, w której Witkacy widział żałosną próbę „załatwienia sprawy przez po-
wrót do pewnych form pierwotnych społecznego bytowania”7, zaś Andriejew – 
zachwyt ogólnego bycia, w obrębie którego rozpada się drogocenne „ja”8. 

U M A S Z Y N O W I E N I E  ŚW I ATA  

W odróżnieniu od manekinów, dokładnym ucieleśnieniem automatu w drama-
tach Andriejewa i Witkacego zostaje obraz pracownika, robociarza, który przy-
biera kształt rzeczywistej maszyny. Łatwo to wyjaśnić za pomocą prostego faktu: 
robotnik znajduje się obok maszyny, która stanowi swoiste przedłużenie jego 
ciała. Skutkiem czego demoniczna technika przerabia pracownika na nowo i już 
nie maszyna staje się kontynuacją ciała człowieka, wręcz przeciwnie – to jego 
ciało i dusza zostają częścią sztywnego korpusu mechanizmu. To, że człowiek 
stworzył maszynę, która go szybko zniewoliła i podporządkowała własnemu 
tempu, stanowi krok w stronę „odczarowania”9 świata rozumianego przez Maxa 
Webera jako brak tajemniczych sił rządzących rzeczywistością. Jan Błoński 
wskazuje na obecność podobnej kategorii w filozofii Witkacego, który w Nowych 
formach w malarstwie upatruje w „odtajemniczeniu” świata pozbawienie go 
waloru metafizyczności, rozłożenie na proste i przejrzyste kawałki. 

W dramaturgii Andriejewa i Witkacego postać robotnika zostaje wygenerowana 
z tłumu i szarości, która wypełnia życie. Bohaterowie pozostają w przesadnym 
zamknięciu: są uwięzieni wyłącznie w swojej ograniczonej rzeczywistości. 
   

7 S.I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Szkice estetyczne, 
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2002, s. 144. 

8 К. И. Чуковский, Дарвинизм и Л. Андреев: второе „письмо о современности”, в: того же, 
Собрание сочинений. В 15 томах, ред. Е. В. Субботина, т. 6, Москва: Агентство ФТМ, Лтд., 
2002, s. 175. 

9 Entzauberung (odczarowanie) – termin Maxa Webera. Zob. M. Weber, Nauka jako zawód 
i powołanie, w: tegoż, Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, P. Dybel, Kraków: Znak, 
1998, s. 122. 
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W nowym świecie nie istnieje nic bezużytecznego, wszystko ma służyć dobroby-
towi społecznemu, a więc także filozofia i religia poddają się losowi sztuki, która 
stała się dla ludzi rozrywką w wolnym czasie, i postulują praktyczność idei, świa-
topoglądów, dążenie do określenia własnej tożsamości. 

Robotnik Witkacego nie cierpi z powodu swojej zależności od maszyny, on jest 
raczej wyzwolony, czyli „zdemokratyzowany”; zostaje uwolniony od wewnętrz-
nych sprzeczności, ponieważ okazuje się pozbawiony uczuć i zdolności myślenia, 
zatem reprezentuje prymitywnego robota, poruszającego się, zmechanizowanego 
trupa. Właściwie Hiper-Robociarz jest przykładem pół zwierzęcia – pół robota: 
jego ciało zostało zbudowane z „byczego surowca, maczanego w płynnej, parska-
jącej stali szmirglowanej”10. 

Hiper-Robociarz jest zbiorowym obrazem proletariusza, podobnego do Iwana, 
składającego się z wielu tysięcy innych Iwanów, z poematu Władimira Majakow-
skiego11. Natomiast robotnik Andriejewa, w odróżnieniu od bohatera Witkacego, 
jest bardziej uzależniony od maszyny, która jednocześnie staje się jego wyzwole-
niem i straszną męką. Rosyjski autor pokazuje swoich robotników w dramacie 
Car-Głód w czasie „produkcji”, kiedy to efektem ciężkiego wysiłku stają się 
męczarnie podporządkowanego człowieka. W pierwszym akcie Car-Głód wzywa 
pracujących do buntu obraz robotniczej rzeczywistości nawiązuje do wizji pa-
noptykonu, w którym robotnicy są zewsząd nadzorowani przez „szeroko otwarte, 
nieruchome, ślepe oczy”12. Bezustannie dostarczając własną ofiarą niezbędne do 
działania mechanizmu siły, przybierają kształt części „czarnej maszyny”. Zarów-
no robotnika Andriejewa, jak i Hiper-Robociarza Witkacego cechuje śmierć, ich 
obrazy zbliżają się do wskrzeszonego Eleazara, który niby żyje, ale jest martwy. 
Jak zauważa Maria Cymborska-Leboda, w dramacie Andriejewa: „Maszyny ura-
stają do rozmiarów demonicznych upiorów (…), ludzie natomiast ulegają urze-
czowieniu”13. Można więc stwierdzić, że podział między automatem i człowie-
kiem w Carze-Głodzie całkowicie zanika: „Jesteśmy maszynami. (…) Będziemy 
się modlić maszynom”14 – konstatują bohaterowie dramatu. 

U Witkacego Hiper-Robociarz wspomina o „byku farnezyjskim”, który, zgod-
nie z mitem, rozerwał na strzępy królową Dirke. Natomiast Andriejew porównuje 
   

10 S.I. Witkiewicz, Szewcy, w: tegoż, Dzieła wybrane. Dramaty, red. K. Puzyna, t. 5, Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985, s. 549. 

11 См.В.В. Маяковский, 150000000, в: того же, Полное собрание сочинений в 13 томах, ред. 
Н.В. Реформатская, т. 2, Москва: ГИХЛ, 1956, s. 72–161. 

12 Oryg.: „широко открытые, недвижимые, слепые глаза”. Л.Н. Андреев, Царь Голод, в: того 
же, Драматические произведения. В 2 томах, т. 1., ред. Б. Ф. Егоров, Ленинград: Искусство, 
1989, s. 237.  

13 M. Cymborska-Leboda, Dramaturgia Leonida Andriejewa. Technika i styl, Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982, s. 140. 

14 Oryg.: „Мы машины. (…) Будем молиться машинам”. Л.Н. Андреев, Царь Голод…, s. 239. 



204     Literatura polska w świecie 

postać Pierwszego Robotnika do Herkulesa Farnezyjskiego, antycznej rzeźby 
starożytnego herosa. Jednak od szlachetnych pierwowzorów postacie robotników 
z dzieł Andriejewa i Witkacego zasadniczo się różnią. Hiper-Robociarzowi zosta-
je jedynie „zwierzęcość” byka, jego ślepy gniew i tępe nieokiełznanie, a zatem 
podleganie woli innego, kierującego jego gniewem na własną korzyść. Robotnik 
z dramatu Andriejewa naśladuje jednie cielesność Herkulesa – bezużyteczny stos 
mięśni, nie ujawnia się w obrazie bohatera ani heroiczny patos, ani dążenie ku 
wolności. Odwrotnie – wielka siła, o której świadczy potężne ciało Robotnika, 
dusi i obciąża bohatera. W jego umyśle jest więcej „bydlęcej głupoty”, a także 
pokory przed swoim losem. Ciało robotnika jest niesymetryczne, dysharmonijne: 
na mocnym torsie spoczywa malutka głowa – „słabo rozwinięta”. Andriejew 
podejmuje problem eliminacji człowieka w procesie produkcji, gdy jednostka 
ludzka ulega strasznym uszkodzeniom – duchowym i fizycznym, czego głównym 
symbolem staje się nowy bóg – maszyna. 

W utworze Witkacego Matka (1924) „ostateczny wyrok na Leona wydaje deus 
ex machina – teraz dosłownie maszyna – komin fabryczny czy dmuchawa zmie-
niona w mechanicznego wampira do wysysania krwi bohatera”15. W rozstrzy-
gnięciu konfliktu dramatu zwraca uwagę opis Witkiewiczowskich Robotników, 
których wiele łączy ze Statystami z Requiem Andriejewa. Obrazy „sześciu 
robotników czarno ubranych” i „dziesiątek absolutnie identycznych, śmiesznie 
podobnych do siebie ludzi z szarymi, pozbawionymi wyrazu twarzami”16 są 
skierowane ku przyszłości. Robociarz staje się bogiem, wyłaniającym się z łona 
maszyny; bohater jest zadomowiony w jej wnętrzu, skąd pochodzi także nowa 
kultura, odwrócone wartości i śmierć dla świata, w którym istniała prawdziwa 
sztuka. „Bóg z maszyny” w Requiem zostaje lokalnym bogiem dla dusz-
-fantomów i ujawnia się w postaci Statystów, którzy posłusznie wchodzą na 
scenę na rozkaz zarządcy. Symboliczne ukazanie się Statystów na deskach tea-
tru po paradzie trupów-widm, oznaczających uczucia, przeistacza się w wyrok 
śmierci dla wszystkiego, co jest związane ze sztuką, metafizyką lub indywidua-
lizmem. W epizodzie wprowadzenia aktorów (widm) i Statystów na scenę, 
tajemniczym i niewytłumaczalnym do końca zjawiskiem jest zagubiona artyst-
ka, istnienie której Dyrektor pragnie ukryć przed okiem Maskowanego. Na 
estradzie pojawia się „utkany ze światła (…) niejasny, podniecający obraz ko-
biety, która była piękna”17; figura ta jest zalana „bladym, grobowym światłem, 
   

15 D.C. Gerould, S.I. Witkiewicz jako pisarz, przeł. I. Sieradzki, Warszawa: Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1981, s. 337. 

16 Oryg.: „десятка совершенно одинаковых, до смешного похожих людей с серыми, лишен-
ными выражения лицами”. Л. Н. Андреев, Реквием, в: того же, Драматические произведения. 
В 2 томах, т. 1…, s. 482. 

17 Oryg.: „сотканный из света (…) неясный волнующий образ женщины, которая была 
прекрасной”. Tamże. 
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niejasną aureolą; jak gdyby setki robaczków świętojańskich ujawniły swój 
blask”18. 

Można założyć, że ten rozmyty i wieloznaczny obraz symbolizuje Śmierć, któ-
ra – podobnie jak aktorzy – wygląda jak widmo. Stąd w dramacie Andriejewa 
zagubiona Śmierć przyjmuje cechy człowieka i następuje jej zagłada. W Requiem 
Śmierć absurdalnie umiera, wspólnie z Człowiekiem opuszcza przestrzeń mane-
kinów i statystów, śledząc ludzkie dusze znikające na zawsze w czarnej otchłani. 
W ten sposób sztuczny świat sobowtórów i masek zyskuje nieśmiertelność. Dy-
rektor próbuje uratować Śmierć dla siebie, ponieważ ona stanowi dla niego „mi-
łosierdzie” i wyzwolenie z bezdennej nicości, wśród której jedynym odłamkiem 
istnienia okazuje się teatr. 

Z powyższych rozważań wynika, że Witkacy – w zgodzie z założeniami teatru 
absurdu – literalnie tworzy nowego boga z maszyny, którą imituje opuszczająca 
się z sufitu rura, z zastrzeżeniem, że postać boga ulega całkowitej desakralizacji. 
W Matce, jeśli rozumie się ten utwór szeroko, stworzyciel świata zmienia się 
w maszynę, z której wychodzi szary tłum, Robotnicy zabijający artystę. W tym 
miejscu dramat Witkacego zbliża się do utworów Andriejewa, w których jednost-
ka społeczna i jej indywidualne poglądy czy wartości zostają zniszczone przez 
tłum. Deus ex machina w dramacie Witkacego przybiera postać deus ex populo, 
jak określa to zjawisko w dramaturgii pisarza Jan Błoński. W takim razie wspól-
nota, symbolicznie powstała z maszyny, staje się zwycięską i dominującą siłą 
świata. Witkacy w Matce rozwiązuje konflikt w sposób okrutny i ironiczny – 
życie bez smutku zwycięża. Natomiast Andriejew zaostrza podobny konflikt 
w Requiem. Finał dramatu staje się apoteozą tragizmu, a zatem requiem dla prze-
szłości zwiastuje narodzenie się sztucznego, nieśmiertelnego świata. 

W podobny sposób maszyna, jako symbol modernistycznego świata, przedsta-
wiona jest w twórczości Ronalda Stuarta Thomasa. Utwór walijskiego poety – 
Bleak liturgies (Ciemne liturgie, 1992) – traktuje o podróży człowieka, przypo-
minającej wędrówkę trzech króli do zbawiciela, z tą różnicą, że zamiast dziecka 
bohater odnajduje w środku maszynę, która wyszczerza zęby w strasznym uśmie-
chu19. William V. Devis akcentuje bardzo istotną interakcję między Bogiem, 
człowiekiem i maszyną, która została uwzględniona w wierszu R.S. Thomasa, 
a zarazem jest obecna w dramatach Andriejewa i Witkacego. Człowiek i Bóg 
wspólnie obsługują maszynę20, a ona z kolei, jak Zacheuszek, Cynobrem zwany 
E.T.A Hoffmanna, zawłaszcza ich „talenty” oraz stwarza nowy typ jednostki 
   

18 Oryg.: „бледным могильным светом, неясным озарением; будто сотни светляков или 
мокрых гнилушек зажгли свое сияние”. Tamże, s. 482. 

19 T. Sławek, „Ciemne liturgie”. Bogowie, ludzie, zwierzęta, wykład monograficzny wygłoszony na 
kierunku Filologia polska w roku akademickim 2012/2013 [z dn. 21.03.2013]. 

20 W.V. Devis, R.S. Thomas. Poetry and Theology, Waco: Baylor University Press, 2007, s. 118. 
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ludzkiej – homo mechanicus – i sama staje się dla niego najwyższą siłą. Nowe 
bóstwo – mechaniczne monstrum – wymaga od człowieka całkowitego podpo-
rządkowania się: podobnie jak w Carze-Głodzie Andriejewa, R.S. Thomas przed-
stawia (np. w wierszach Fuel, Lore) obraz maszyny żywiącej się ludzkimi du-
szami21. Opisy mechanizmu jako figury nowego boga, występujące w twórczości 
Andriejewa, Witkacego i R.S. Thomasa sugerują, że w nowoczesnej i ponowo-
czesnej rzeczywistości przewartościowaniu uległy sfery sacrum i profanum: ma-
szyna, która została przedmiotem nowego boskiego kultu, zajęła dominującą 
pozycję w umasowionym i zmechanizowanym świecie i ma teraz znaczący 
wpływ na kulturę. 

*  *  *  

Współczesna filozofia przekonuje, że nikt nie uwolni człowieka od przemyśleń 
na temat swojego miejsca w świecie. Dzisiejsza sztuka i filozofia ostrzegają: jeśli 
jednostka ludzka pragnie uratować swoje życie, powinna stworzyć siebie na no-
wo. „Schyłkowe życie”22 ponowoczesnego człowieka, uwikłane w to, co nieludz-
kie, w dużym stopniu charakteryzuje się mechanizacją różnych sfer życia. Jak 
powiada Jan Patočka, cywilizacja przemysłowa „oferuje (…) namiastki tam, 
gdzie potrzebny jest oryginał”23, a zatem człowiek mieszka w świecie symula-
krów, jest wyobcowany. Czeski filozof pisze o tym, że będąc w sytuacji uzależ-
nienia od nauki i techniki, musimy zadać sobie fundamentalne pytanie: czy potra-
fimy obejść się bez tego przemysłowego dorobku metaforycznie skoncentrowa-
nego wokół maszyny? Na tym polega wolność człowieka, która opiera się nie na 
hedonistycznym stylu życia, lecz bazuje na odpowiedzialności za własne czyny. 
Podobnie R.S. Thomas upatruje zbawienia człowieka w ochronie ludzkiej godno-
ści, w hodowaniu „zieleni” swojego świata wewnętrznego. Prawdziwy człowiek 
powinien otworzyć się na świat, jednak marzyć ostrożnie: 

Co robić? Zostań zielonym. 
Nigdy nie myśl o maszynie, 
Dla której ludzkie duszy są paliwem, 
żyj szeroko, człowieku, i marz ostrożnie24. 

   
21 Zob. R.S. Thomas, Lore, in: idem, Selected Poems, 1946–1968, Northumberland: Bloodaxe, 

1986, s. 126. 
22 J. Patočka, Czy cywilizacja techniczna jest schyłkowa i dlaczego?, w: tegoż, Eseje heretyckie 

z filozofii dziejów, przeł. A. Czcibor-Piotrowski, E. Szczepańska, J. Zychowicz, Warszawa: Fundacja 
Aletheia, 1998, s. 132. 

23 Tamże, s. 160. 
24 „What to do? Stay green. / Never mind the machine, / Whose fuel is human souls, / Live large, 

man, and dream small”. R.S. Thomas, Lore…, s. 126. Tłumaczenie moje. 
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AGNIESZKA DROTKIEWICZ JEDNOZNACZNIE PODKREŚLA SWOJĄ FASCYNACJĘ  
twórczością Elfriede Jelinek1. Szczególnego rodzaju to deklaracja, bowiem za-
znaczona nie tylko przez liczne bezpośrednie wypowiedzi (m.in. w wywiadach, 
w których nazywa austriacką noblistkę „mistrzynią”2), lecz również wyraziste 
gesty pisarskie. Co prawda, podobne zabiegi nie zaskakują w sytuacji, gdy pasti-
szowanie czy imitowanie stają się jednym z głównych wyznaczników prozy 
współczesnej, jednakże warto podjąć refleksję nad wspomnianym zagadnieniem 
z co najmniej trzech powodów. 

Po pierwsze, popularność twórczości austriackiej pisarki wcale nie jest tak 
oczywista. Wydaje się, że jest ona nadal w niewielkim stopniu przedmiotem pol-
skojęzycznych rozpraw literaturoznawczych, pozostając raczej wciąż w kręgu 
zainteresowań (co oczywiste) germanistów bądź w fazie publicystycznych dyskusji3. 
Bez wątpienia, po przyznaniu w 2004 roku autorce Pianistki Nagrody Nobla 
nastąpiło w Polsce gwałtowne zainteresowanie jej powieściami i sztukami, pojawi-
ły się też dotąd nieprzetłumaczone teksty; trudno za to zaryzykować stwierdzenie, 
że to zainteresowanie się utrzymało. Po drugie, w przypadku powieści Drotkie-
wicz, prowadzącej dialog z twórczością Elfriede Jelinek, nie można zapomnieć 
   

1 A. Drotkiewicz, Człowiek jest tylko akwizytorem, rozm. przepr. J. Jaworska, „Lampa” 2006, nr 9, 
s. 9. 

2 Tamże. 
3 J. Górny, Twórczość i biografia Elfriede Jelinek w gazetach i czasopismach polskich, w: Mówię 

i mówię. Teatralne maski Elfriede Jelinek, red. M. Szczepaniak, Bydgoszcz: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008, s. 159. 
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o tekstach dwóch innych austriackich pisarek: Ingeborg Bachmann i Marlene 
Streeruwitz. Łączy je bowiem podejmowanie podobnej problematyki, opisywanie 
zjawisk takich, jak: walka płci, depersonalizacja jednostki, deficyty emocjonalne, 
brutalność i przemoc w sferze życia prywatnego. Po trzecie, nie wydaje się, by 
nadużyciem było wskazanie innych polskich autorek, które w mniej lub bardziej 
subtelny sposób nawiązują do twórczości tych trzech austriackich autorek. Warto 
zatem zwrócić uwagę na kilka głosów polskich pisarek, świadczących o lekturze 
tej twórczości. 

Nie jest oczywiście tak, że najmłodsza polska proza kobieca zdominowana jest 
przez epigonki stylu Jelinek czy Streeruwitz – takie stwierdzenie byłoby bowiem 
zdecydowanym nadużyciem – można jednak z pewnością wskazać autorki uro-
dzone w latach 80. minionego wieku, których wypowiedzi prowokują do zadania 
pytania o recepcję wspomnianej twórczości: Agnieszkę Drotkiewicz, Dorotę 
Masłowską oraz Martę Syrwid. Rzecz jasna, nie jest możliwe omówienie wszyst-
kich intertekstualnych zależności funkcjonujących w tekstach wyżej wymienio-
nych autorek – wystarczy bowiem świadomość wykorzystywania wielu kodów 
tekstowych, bez drobiazgowego ich katalogowania. Mowa raczej o szkicowym 
przedstawieniu tej relacji dialogowej oraz ukazaniu pewnego rodzaju strategii 
tekstowych (jak to zwykle bywa – mniej lub bardziej świadomych). 

Szczególnie wyrazistym przypadkiem tego rodzaju admiracji są działania 
Agnieszki Drotkiewicz. Autorka zadebiutowała w 2004 roku powieścią Paris 
London Dachau, promowaną przez wydawcę jako zbudowany z cytatów kolaż 
o „warszawce pochłoniętej nieustającym konkursem piękności”4 i miłości w wiel-
kim mieście. Ta wydawnicza taktyka sprawiła, że powieść została określona jako 
„romans postmodernistyczny”5. Dominujące stały się wtedy wypowiedzi podkre-
ślające intertekstualny charakter powieści, liczne cytaty i parafrazy. Wrażenie to 
wzmacniają dołączone do powieści kolaże plastyczne wykonane przez autorkę – 
nie tylko język jest tu traktowany jako surowiec wielokrotnego użytku6. Dopiero 
w kolejnej powieści – Dla mnie to samo – Drotkiewicz, pomimo podobnego 
zamiłowania do cytowania i parafrazy, próbuje nadać swojej powieści spojrzenie 
krytyczne. A stara się wykonać narzucone sobie zadanie w sposób znaczący, bo 
nie tylko przez nawiązania fabularne, ale i upodabniając swój język do głosu 
Elfriede Jelinek. Powieść staje się tedy szczególnego rodzaju świadectwem fascyna-
cji twórczością austriackiej pisarki. Drotkiewicz podejmuje bowiem (podobnie 
   

4 Nota w katalogu wydawnictwa, http://lampa.art.pl/sklep/index.php?p43,agnieszka-drotkiewicz-
-paris-london-dachau [14.02.2014]. 

5 K. Szczuka, Love. Ka, „Krytyka Polityczna” 2005, nr 9–10, s. 40–42. 
6 K. Szczuka pisze, że „język traktowany jest tu jako surowiec wtórny, surowiec wielokrotnego 

użytku, złożony jak kolaż – z cytatów, parafraz, zapożyczeń, przypisów, wtrętów w obcych językach 
i sloganów reklamowych. Pisarka jako złodziejka języka nie musi już nawet go kraść – wystarczy, że 
zna kod dostępu”. Tamże, s. 42. 
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jak w debiutanckiej powieści) dialog z wieloma tekstami kultury, przywołując 
m.in. Michela Houellebecqa czy Dubravki Ugresić, ale również teksty piosenek 
zespołów takich, jak Einsturzende Neubauten czy Pustki (w powieści zamiesz-
czono nawet stosowny, choć niewyczerpujący spis „cytatów i parafraz”), lecz 
głos Jelinek zostaje w niej zaakcentowany najwyraźniej. Drotkiewicz korzysta 
bowiem z charakterystycznego schematu fabularnego, tym samym wpisując się 
w (a może raczej prze-pisując) historie znane przede wszystkim z Pianistki oraz 
Amatorek. To przede wszystkim opowieść o toksycznej relacji pomiędzy matką 
(Danutą) i córką (Adelką), lecz w powieści zaznaczono również niezwykle wy-
raźnie dwie protagonistki (skłonną do romansowania pielęgniarkę Ninę i telewi-
zyjną prezenterkę Renatę Pokutę), które – co istotne – rywalizują o względy tego 
samego mężczyzny, Grzegorza. Jakiekolwiek wątpliwości zostają zniwelowane 
poprzez odautorskie komentarze, np.: „Zrobię sobie kawy, pójdę na kawę. To 
jedyne pocieszenie w książkach Elfriede Jelinek, to jedyne pocieszenie w życiu 
Renaty Pokuty”7. Kluczowy wydaje się tu krąg tematyczny utworów Jelinek, 
który obejmuje takie zjawiska, jak brutalność i przemoc w sferze życia prywatne-
go i emocjonalne szantaże. Oczywiście, popularność tego rodzaju praktyk nie jest 
niczym wyjątkowym, raczej typowym, odwoływanie się bowiem do różnorod-
nych tekstów kultury stało się jednym z wyznaczników świadomości humani-
stycznej. W przypadku autorki Dla mnie to samo można mówić o świadomym 
wyborze, co potwierdzone zostaje poprzez liczne bezpośrednie wypowiedzi czy 
nawet stylizacje8. Nie dość tego – ciekawym kontekstem dla powyższych rozwa-
żań są przeprowadzone przez Agnieszkę Drotkiewicz wywiady (w szczególności 
z młodymi pisarkami). Warto przypomnieć zwłaszcza zbiór rozmów Głośniej! 
(zredagowany wraz z Anną Dziewit), w których nazwisko austriackiej pisarki 
pojawia się wielokrotnie9. Drotkiewicz, przepytując m.in. Dorotę Masłowską, 
Ewę Kuryluk czy Michała Witkowskiego, prowokuje swoich rozmówców do 
wyrażenia własnej opinii na temat prozy Jelinek. Na tę tendencję zwracał uwagę 
Maciej Duda, zaznaczając przy tym, że autorka Pianistki zdaje się zastępować 
dotychczasową ikonę publicystek i pisarek związanych z feminizmem: 

Już w 1999 roku, w opublikowanej przez „Ośkę” ankiecie na temat najczęściej czytanych 
autorek, padło nazwisko austriackiej pisarki, choć w Polsce znane były wtedy tylko jej dra-   

7 A. Drotkiewicz, Dla mnie to samo, Warszawa: Lampa i Iskra Boża, 2006, s. 201. Dalej oznaczam 
jako D. 

8 Wywiad z Justyną Jaworską ilustruje nawet zdjęcie autorki, która stylizuje się jednocześnie na 
łączniczkę francuskiego ruchu oporu Elfriede Jelinek; por. A. Drotkiewicz, Człowiek jest tylko 
akwizytorem…, s. 12. Inne wypowiedzi, w których autorka podkreśla swoją fascynację pisarstwem 
Jelinek, to m.in.: A. Drotkiewicz, Bilet do granic dekoracji. Tegoroczna noblistka Elfriede Jelinek 
czytana oczami Agnieszki Drotkiewicz, „Lampa” 2004, nr 8, s. 12, M. Syrwid, Strach jest 
kręgosłupem, rozm. przepr. A. Drotkiewicz, „Lampa” 2009, nr 10, s. 14–19. 

9 A. Drotkiewicz, A. Dziewit, Głośniej! Rozmowy z pisarkami, Warszawa: „Twój styl”, 2006. 
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maty i zekranizowana powieść Pianistka. W drugiej połowie lat zerowych, jej twórczość za-
czyna patronować polskim feministkom na podobnych zasadach, na jakich w latach 90. od-
krywały one eseje Woolf. Historyczne analizy i dawną wiedzę zastępować zaczyna silna sa-
moświadomość i gniew10. 

Rzecz jasna, przyznanie Nagrody Nobla miało ogromny wpływ na pojawienie 
się podobnego rodzaju komentarzy, dało się zauważyć również kilka głosów 
polskich pisarzy i pisarek świadczących o lekturze i recepcji twórczości noblistki. 
Komentatorki tej twórczości zwracają jednak uwagę na fakt, że pisarstwo no-
blistki jest wciąż aktualne i niezwykle ważne dla „polskiej literatury kobiecej”. 
Tak pisze chociażby Bożena Keff-Umińska: 

Polska literatura potrzebuje głosu wściekłego, w rodzaju tego, jakim w Austrii mówi El-
friede Jelinek. Kto zna swój obłęd, doceni cudzy, zwłaszcza, gdy podobny, i Jelinek ma cał-
kiem dobre wzięcie. Cóż niby w Amatorkach opisuje prowincję austriacką z lat 70., ale prze-
cież, jak widzimy, ponad wszelką wątpliwość, jest to dzisiejsza Polska! Polskie wsie i miasta, 
wczoraj i dziś. (…) Gniew Jelinek jest gniewem, który powinien się pojawić także w Polsce. 
Lecz jakoś nas nie stać, co jest różnicą samowiedzy11. 

Co istotne, wraz z bezpośrednimi reakcjami na przyznanie tegoż wyróżnienia, po-
jawiło się wiele tekstów, w których Jelinek nie jest już jednostkowym zjawiskiem 
literackim, ale ukazuje się ją w szerszym kontekście literatury austriackiej12. 

Proza Ingeborg Bachmann pojawia się u Drotkiewicz nieco obok: bohaterki zo-
stają „przyłapane” na czytaniu Maliny, ale cytaty ze wspomnianej powieści sta-
nowią również odautorski komentarz dla historii. Odbiór tej twórczości można 
nazwać „empatycznym”. Nie sposób też nie wspomnieć o powszechnym stereo-
typie dotyczącym odbioru tekstów Bachmann oraz uwag dotyczących neuroty-
zmu czy „mężczyźnie, który kolonizuje kobiece »ja«”13. Choć mogą one stać się 
„uciążliwymi kliszami”14, to w omawianym przypadku okazują się niezwykle 
pomocne; cytowanie obszernych fragmentów Maliny pozwala bowiem na zaak-
centowanie neurotyczności bohaterek i jednocześnie umożliwia informowanie 
o celu komunikacji z czytelnikiem. 

Uciekać od życia to zbrodnia, życie jest przemierzaniem przestrzeni od siebie do wzoru, 
a nie kontemplacją własnej doskonałości. W przeciwnym razie moglibyśmy popełnić samo-
bójstwo, bo nie jesteśmy Mozartem i nikt nie zrobi z nas czekoladek marcepanowych 

   
10 M. Duda, Jelinek – Drotkiewicz – (Po)wtórnie, www.podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action 

=dynamic&nr =13&dzial=6&id=290 [01.06.2013]. 
11 B. Keff-Umińska, Jelinek, czyli gniew, na jaki nas nie stać, w: Barykady: kroniki obsesyjne, 

Kraków: „eFKa”, 2006, s. 113. 
12 Por. J. Górny, Twórczość i biografia Elfriede Jelinek…, s. 171–172. 
13 Ł. Musiał, J. Roszak, Wstęp, w: Konstelacje Ingeborg Bachmann, red. Ł. Musiał, J. Roszak, 

Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010, s. 9. 
14 Tamże. 
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w mrocznym kraju Austria. Austria? Czy ona powiedziała Austria? Zastanawia się Nina, ro-
biąc kawę. I bierze do śniadania, do towarzystwa, do łóżka książkę austriackiej pisarski, In-
geborg Bachmann, Malina. (…) Ktoś pozaznaczał fragmenty (D, 31). 

To „zaznaczanie fragmentów” zdaje się trafnym określeniem dla tego typu za-
biegu, gdzie cytaty z prozy Bachmann stają się jednocześnie komentarzem dla 
opisywanych historii miłosnych, które zamieniają się w „książkę o piekle, 
w której mężczyźni czasami cierpią, ale kobiety nie mają wyboru, mogą tylko 
cierpieć”15. W podobny, empatyczny sposób odczytują Malinę bohaterki Dla 
mnie to samo. Z tym, że świat przedstawiony na kartach książki przegrywa 
z polską, przaśną rzeczywistością: 

Nina czyta Ingeborg Bachmann, a starucha naprzeciwko „Super Express” (…). Nina chcia-
łaby zapomnieć o swojej biedzie, o ogólnej niedoli świata. Chciałaby zapomnieć, chociaż to 
nieuczciwe. „Bieda pozwoli nam odpocząć po bogactwie sezonu jesiennego” – tak pisze jakiś 
magazyn mód. Na zdjęciu obok: Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker nie jest moją 
przyjaciółką, myśli Nina. Sarah Jessica Parker jest królową tektury. (…) Tektura walczy 
z biedą. Walczy ze starością (D, 41). 

Ów fragment jest znamienny nie tylko z tego powodu, że stanowi dowód na 
niemożliwość osiągnięcia w przedstawionych warunkach charakterystycznego dla 
poetyki Bachmann liryzmu (skonfrontowanie Maliny z brukowymi artykułami nie 
pozostawia wątpliwości, kto wygrywa w tym pojedynku). Zdanie „Sarah Jessica 
Parker nie jest moją przyjaciółką” jest bowiem cytatem z przeprowadzonego 
przez Drotkiewicz wywiadu z Marlene Streeruwitz, w którym austriacka pisarka 
zwraca uwagę na fałszywą wersję feminizmu kreowaną w mediach (m.in. przez 
wspomniany serial Seks w wielkim mieście)16. Warto powrócić tedy do wypowie-
dzi dotyczących fascynacji twórczością autorki Partygirl – ta bowiem akcento-
wana jest wielokrotnie17. Co więcej, inspirację tym pisarstwem podkreśla również 
inna młoda pisarka, Marta Syrwid18. Trop to niezwykle cenny, bo pozwalający na 
zastanowienie się nad poetyką charakterystyczną dla Streeruwitz: szczególnego 
rodzaju sposobem budowania zdań, akcentowaniu niezależności kolejnych słów 
   

15 E. Jelinek, Wojna innymi środkami. O Ingeborg Bachmann, w: tejże, Moja sztuka protestu. Eseje 
i przemówienia, red. A. Jezierska, M. Szczepanik, przeł. K. Bikont i in., Warszawa: W.A.B., 2012, 
s. 159. 

16 M. Streeruwitz, Milczenie unieszczęśliwia, rozm. przepr. A. Drotkiewicz, w: Głośniej!…, s. 157. 
17 Tamże. Drotkiewicz w innym miejscu podkreśla, że „wśród moich inspiracji jest też Marlene 

Streeruwitz z powieści Uwiedzenia. To jest taka książka, w której rzeczywistość pokazana jest jako 
potworna opresja. Książka o codzienności, ale nie o takiej, że bohaterka wyjmuje serek z lodówki, ale 
fajnie! I robi smaczne i ogólnie lubiane naleśniki, tylko o tym, jak wpędza cię w depresję zepsuta 
zmywarka, wycierasz szmatą wodę z podłogi i musisz się upić, żeby nie zwymiotować z obrzydze-
nia”. Cyt.: A. Drotkiewicz, Człowiek jest akwizytorem…, s. 13. 

18 Zob. M. Syrwid, Strach jest kręgosłupem…, s. 14–19. 
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oraz wyjątkowym rytmie tej prozy, polegającym na „pisaniu krótkimi, nerwowy-
mi zdaniami”19, co widoczne jest szczególnie w Zapleczu (2009). Co więcej, 
w kolejnej swojej powieści, Bogactwie (2013), eksploruje też podobne tematy: 
emocjonalną niedojrzałość, patriarchalne zniewolenie. W Zapleczu będzie to 
opowieść o toksycznej relacji pomiędzy ojcem i córką, w Bogactwie podjęta 
zostanie tematyka seksualnego zniewolenia. To właśnie druga z wymienionych 
powieści wydaje się być niezwykle symptomatyczna w kontekście podjętych 
rozważań. Syrwid bowiem, podobnie jak Streeruwitz, próbuje przekazać, że sek-
sualna swoboda wcale nie służy kobiecej emancypacji. 

Historia Pat, dziewczyny z tzw. dobrego domu, która pod wpływem trauma-
tycznego przeżycia (gwałtu) popada stopniowo w szaleństwo, opowiedziana jest 
w niezwykle symptomatyczny sposób. Można zaryzykować stwierdzenie, że 
wykorzystana zostaje jedna z najbardziej charakterystycznych dla twórczości 
Jelinek technik pisarskich, jaką jest dodawanie odautorskich komentarzy, bezpo-
średnio wymierzonych przeciwko bohaterkom. Przykładowo, w Amatorkach 
spotkać można takie konstrukcje: „paula, życie właśnie przyjeżdża! Ale nasza 
paula wciąż szuka kluczyków do samochodu. Do widzenia, paula, szerokiej dro-
gi!”20 (A, 191), „paula kocha przyszłego męża, swe dzieciątko i przyszłe własne 
cztery ściany. Teraz wszystko będzie dobrze!”(A, 159). Tymczasem u Syrwid 
powtarzają się charakterystyczne, pełne dezaprobaty wykrzyknienia: „Ach, ta 
Pat!” (B, 29)21, czy też autorytatywne komentarze: „Popraw sobie kokardę pod 
szyją, Pat, i daj podrapać się za uchem koteczku, państwo krzyżują ramiona” 
(B, 23). Analiza psychologiczna nie jest zatem wynikiem prozy konfesyjnej, lecz 
chłodnej relacji. Zabieg ten pozwala również na zaznaczenie roli czytelnika – 
widza. Pojawiają się charakterystyczne zwroty typu: „przechylcie, szanowni 
państwo, główki i spójrzcie na Pat” (B, 33) „niech państwo nie zapominają” 
(B, 125) czy „niech państwo nie myślą o Pat całkiem źle” (B, 93). Podobnie 
u Drotkiewicz, przykładowo: „Znikąd pomocy, znikąd szklanki wody. Sama jest 
sobie winna, po co podnosiła wzrok?” (D, 27). Istotne staje się tedy wykorzysta-
nie szczególnego rodzaju środka artystycznego, który autorka Teraz nazwała 
Dyskursem elementarza. Jest to: 

sposób przemawiania, charakteryzujący się m.in.: ojcowsko-matczynym autorytetem (wręcz 
autorytaryzmem), drastycznym nadużywaniem trybu oznajmującego, tautologii, pleona-
zmów, jawnie lub mniej jawnie wmawiający słuchającemu wtórną bezradność. Dyskurs ele-
mentarza wydzielają środki masowego przekazu, w konsekwencji wydzielają go i ich odbior-

   
19 Tamże.  
20 E. Jelinek, Amatorki, przeł. A. Majkiewicz, J. Ziemska, Warszawa: W.A.B., 2005. Lokalizacja 

kolejnych cytatów bezpośrednio w tekście, po skrócie A.  
21 M. Syrwid, Bogactwo, Warszawa: Lampa i Iskra Boża, 2013, s. 33. Lokalizacja kolejnych 

cytatów bezpośrednio w tekście głównym, po skrócie B. 
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cy. (…) Dyskurs elementarza kolportują m.in. uproszczenia („wiosna to czas remanentów 
w szafie”), uogólnienia („wszyscy lubimy czekoladowe przysmaki”), uprzedzenia („uważaj 
na osoby ubrane niekonwencjonalnie!”), pleonazmy („ciepły szalik i rękawiczki”), tautologie 
(„kobieta jest kobietą”), imperatywy („jedzenie powinno być pożywne”), pretensje do ele-
gancji („duński raj owocowy” jako nazwa ciastka), zdrobnienia i spieszczenia („nasi milusiń-
scy”), trywializacje (Simone de Beavoir mawiała „Nie rodzimy się kobietami, stajemy się 
nimi” jako motto do reklamy zachwalającej kremy do rąk)22. 

Elementarz jest bowiem książką przydatną w nauczaniu dziecka, wprowadza 
najbardziej podstawowe zagadnienia w danej dziedzinie. Stąd możliwe używanie 
także spieszczeń czy autorytatywnego tonu. Jednak użycie dyskursu elementarza 
wobec osoby dorosłej, zdolnej do własnych przemyśleń i ocen, podważa jej moż-
liwości poznawcze, a więc stanowi formę manipulacji i obrazy godności odbior-
cy; jest to również rodzaj przemocy językowej. Co więcej, można stwierdzić, że 
są to cechy wypowiedzi kierowanych przede wszystkim do kobiet, dostrzegalne 
przede wszystkim w kobiecych czasopismach czy też w adresowanych do kobiet 
reklamach. To też tropienie pretensjonalności jako odmiany fałszu. Choć autorka 
Paris London Dachau jako posługujących się tym środkiem wymienia Sławomira 
Shuty i Elfriede Jelinek, którzy przez parodię tej formy „uczą nas nieufności 
i podejrzliwości”, to nie ma wątpliwości co do tego, że to w twórczości austriac-
kiej noblistki najpełniej „podaje się w wątpliwość realność przedstawienia, które 
się toczy”23. Nie dziwi więc fascynacja językiem noblistki. Pisząc o jej strategii 
pisarskiej, trudno jest uniknąć tego wielkiego tematu, „język jest bowiem także 
bohaterem i głównym aktorem jej powieści oraz dramatów”24. 

Wspominając o tego typu cechach, warto przypomnieć, że w polskich mediach 
donoszono, iż w Szwecji do Elfriede Jelinek porównuje się Dorotę Masłowską25. 
Mowa oczywiście o dramatach Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku 
(w Szwecji znanym pod tytułem Två fattiga rumäner som talar polska) oraz Mię-
dzy nami dobrze jest (Metallflickan, czyli Metalowa dziewczynka). Istotnie, przy 
okazji wystawienia drugiego z wymienionych tekstów w Teater Galasen cytowa-
no reżyserkę spektaklu, Natalie Ringler, która „opisywała styl Masłowskiej jako 
mieszankę Witolda Gombrowicza z Larsem Lorenem i Elfriede Jelinek”26. 
O analogię rzeczywiście nietrudno – rytm dramatowi nadaje bowiem posługiwa-
   

22 A. Drotkiewicz, Mówimy sobie wszystko. Elfriede Jelinek i Sławomir Shuty w walce z dyskursem 
elementarza, „Krytyka Polityczna” 2005, nr 9–10, s. 32–34. 

23 Tamże. 
24 A. Jezierska, M. Szczepaniak, „Nie u siebie, a jednak w domu”. Wstęp do esejów Elfriede Jelinek, 

w: E. Jelinek, Moja sztuka protestu…, s. 14.  
25 Zob. J. Rzemek, Szwecja pokochała Masłowską, „Rzeczpospolita” 02.03.2010 oraz [em], 

Masłowska w sztokholmskim teatrze, www.wprost.pl/ar/300638/Maslowska-w-sztokholmskim-teatrze/ 
[01.06.2013].  

26 A. Naslund, Metalowa dziewczynka wkracza do Szwecji, „Suecia Polonia” 2009, nr 3, s. 4.  
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nie się przez bohaterów niepoprawnym językiem, stworzonym z myślowych klisz 
i sloganów27. Zamiast dialogów scenicznych mamy do czynienia z kolizją tek-
stowych fragmentów, a „aktorzy nie mówią, oni są mówieni”28. Wypada przy tym 
wspomnieć, że Sławomir Sierakowski w artykule Połknąć język i puścić pawia 
(dotyczącym wydanej w 2005 roku powieści Masłowskiej – Paw królowej) po-
równuje twórczość Masłowskiej do programu Jelinek, pisząc, iż: 

kiedy ludziom z powrotem wetknie się do gardła ich język, wówczas nabiera on jakiejś nie-
wiarygodnej siły wybuchowej. Obok siebie pojawiają się zatem język oficjalny, potoczny, in-
fantylny, poważny, fachowy i inne. W ten sposób tekst zaopatrzony zostaje w szereg obra-
zów, odsyłających do sztucznych tworów tego świata – od reklam przez pisma kolorowe po 
mdłe piosenki29. 

Choć trudno jest ocenić, na ile takie re-czytanie austriackich tekstów jest próbą 
nawiązania autentycznego dialogu, a w jakiej części jest po prostu nieuniknioną 
konsekwencją powtarzalności pewnych motywów – wypowiedzi w nich zawarte 
pozwalają na refleksję dotyczącą produktywności tego typu zabiegu. Można 
oczywiście uznać, że w pewnych przypadkach jest to wyraz niemocy, oraz – jak 
zauważył Maciej Duda – próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, „gdzie jest 
dzisiaj współczesna kobieta” oraz jak „długo literatura polska repetuje, jak daleko 
w tyle jest w kwestii feminizmu”30. Krąg tematyczny utworów umożliwia jednak 
podjęcie dialogu z tekstami austriackich pisarek w szczególnym celu – demistyfi-
kacji iluzorycznych sensów. 

   
27 Gry autorek z językiem polegają przede wszystkim na zderzeniach utartych fraz w celu 

podkreślenia ich pretensjonalności i sztuczności. Wyczerpująco pisze o tym podobieństwie m.in. 
K. Nadana w swojej recenzji Pawia Królowej; zob. K. Nadana, Jak być królową, „Teksty Drugie” 
2006, nr 4. Problemem godnym zaakcentowania są również trudności z tłumaczeniem zarówno 
tekstów Jelinek, jak i Masłowskiej. Same autorki podkreślają nieprzetłumaczalność swoich tekstów. 
Masłowska już w przypadku swojej pierwszej powieści Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną 
wyrażała obawy, że „jej twórczość jest nieprzetłumaczalna”; zob. D. Masłowska, Dyskoteka w piekle, 
rozm. przepr. P. Dunin-Wąsowicz, „Lampa” 2004, nr 1. Podobnie jest z twórczością Jelinek, 
w przypadku której tłumaczenie nie jest zadaniem łatwym ze względu na dekonstruowanie 
semantycznych klisz językowych i ingerencję w strukturę utartych zwrotów. Zob. J. Szczepaniak, 
„W zasadzie jestem nieprzetłumaczalna”. O problemach z przekładem tekstów dramatycznych 
Elfriede Jelinek na język polski, w: Mówię i mówię…, s. 179–184 oraz A. Majkiewicz, 
Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu. Wczesna proza Elfriede Jelinek, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.  

28 Zob. uwagi dotyczące dramatów Jelinek: A. Jezierska, M. Szczepaniak, „Nie u siebie, ale jednak 
w domu”…, s. 18. 

29 S. Sierakowski, Połknąć język i puścić pawia, „Polityka” 08.06.2005, s. 26. 
30 M. Duda, Jelinek – Drotkiewicz – (Po)wtórnie… 
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Q U O T A T I O N S  F R O M  A U T H O R  S U P R E M E .  D I A L O G U E S  W I T H   

T H E  L I T E R A R Y  W O R K S  O F   
E L F R I E D E  J E L I N E K ,  M A R L E N E  S T R E E R U W I T Z  A N D  I N G E B O R G  B A C H M A N N  

Polish female authors (born in the 1980s) often mention that their texts are dialogues with the works 
of Elfriede Jelinek, Marlene Streeruwitz and Ingeborg Bachmann. For example, Agnieszka Drotkie-
wicz on numerous occasions emphasized that her novels are “a tribute to author supreme – Elfriede 
Jelinek”. Dorota Masłowska and Marta Syrwid also cite the works of Austrian female writers as a 
major source of inspiration for their own writing. The unanimity of ideas, themes and conventions is 
undeniable, as the range of topics covered is also of interest for Polish authors: depersonalization and 
alienation of the individual in capitalism, social injustice, violence in the private sphere of life, the 
relationship between the perpetrator and the victim. The authors also use a similar writing technique, 
where the strategy of deconstruction becomes a way of demystifying social relations. This article 
attempts to establish what tools do the Polish female authors use, how they reflect the ideas presented 
in the Austrian texts and how they re-read them while trying become a part of their heritage. 

Keywords: Jelinek, Bachmann, Streeruwitz 

Mgr Magdalena Bałaga – doktorantka w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach; interesuje się polską prozą najnowszą. 
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W CIĄGU OSTATNICH PRZESZŁO DWUDZIESTU LAT UKAZAŁO SIĘ W SZWECJI WIELE  
wydań zbiorowych polskiej poezji i prozy, podobnie dość liczne są opracowania 
krytycznoliterackie dorobku poszczególnych autorów. Niniejsze badanie obejmu-
je wyłącznie wydania zbiorowe. Monografie i wybory twórczości konkretnych 
artystów stanowią materiał do analizy w formie większej rozprawy, wykraczającej 
znacznie poza ramy artykułu. Antologie polskiej literatury zaprezentujemy na tle 
sytuacji społeczno-politycznej obu krajów, uwzględniając przy tym kryteria doboru 
prezentowanych twórców i obraz Polaka, jaki się z tych prezentacji wyłania. 

W rozprawie dotyczącej badania mechanizmów recepcji literatury polskiej 
w Szwecji w okresie od drugiej wojny światowej do stanu wojennego znakomity 
szwedzki slawista o polskich korzeniach, prof. Uniwersytetu w Uppsali, Andrzej 
Nils Uggla pisał: 

Moje studia na temat mechanizmów kierujących odbiorem polskiej literatury w Szwecji 
pokazują, że zainteresowanie liryką i jej tłumaczenie pozostają przede wszystkim w bezpo-
średnim związku z bieżącymi wydarzeniami politycznymi w kraju źródłowym. Z przeprowa-
dzonego badania wynika, że wydane w Szwecji cztery antologie polskiej poezji: Polska poe-
zja1 (1918), Póki my żyjemy2 (1946), Naga twarz3 (1960) i Musisz dać świadectwo4 (1981) 

   
1 Antologia Den polska lyriken, znana także pod nazwą Polackerna (Polacy), wydana pod red. 

M. Ehrenpreisa (1869–1951) i A. Jensena (1903–1981), we współpracy z A. Brücknerem (1856–
1939) (Stockholm: Norstedt, 1918, ss. 256), obejmuje m.in. pieśń Boże, coś Polskę, polski hymn 
narodowy, Czego chcesz od nas, Panie i Tren V Kochanowskiego, Pieśń Wajdeloty i Do Matki Polki 
Mickiewicza, Hymn i Testament mój Słowackiego, fragm. Pana Balcera w Brazylii Konopnickiej. 

2 Antologia Så länge vi leva. Polsk lyrik 1939–1945 wydana pod red. Z. Folejewskiego (1910–
1999) (Stockholm: Seelig, 1946, ss. 31) składa się z trzech części: Vardagsliv 1939 (Życie codzienne 
1939), Sorg och längtan (Ból i tęsknota) i Så länge vi leva (Póki my żyjemy), zawierających wiersze 
poetów krajowych i emigracyjnych. 
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ukazały się wkrótce po tym, jak na scenie politycznej rozegrały się decydujące wydarzenia 
zmieniające kształt przyszłości Polski. Dwie wojny światowe i dwa wielkie ruchy społeczne 
(destalinizacja i Solidarność) postawiły Polskę w centrum szwedzkiej opinii publicznej 
i przyczyniły się do tego, że niezwykłe utwory polskiej poezji stały się w Szwecji znane. 

W okresach relatywnie spokojnych pod względem politycznym w Polsce – to jest w okre-
sie międzywojennym i w epoce Gierka w latach 70. – zainteresowanie poezją było niewielkie 
i skoncentrowane głównie na formie wyrazu poszczególnych wierszy. Okazuje się zatem, że 
w pierwszym rzędzie to właśnie działania polityczne budzą zainteresowanie krajową poezją. 
Dociekanie badawcze dotyczy zaś przede wszystkim „poezji zaangażowanej”, która bezpo-
średnio wyraża aktualne nastroje polityczne i społeczne kraju. Wszystkie cztery przytoczone 
wyżej antologie reprezentują ten typ liryki5. 

Droga polskiej obecności w Szwecji często zatem przebiegała od polityki 
w kierunku literatury: powstanie listopadowe w XIX wieku, obie wojny świato-
we, Październik 1956, wizyta papieża w Polsce latem 1979 roku. Potem przyszedł 
czas na strajki w Gdańsku i działalność Solidarności. Antologia Du måste vittna. 
Poesi och reportage från Polen (Musisz dać świadectwo. Poezja i reportaże 
z Polski)6 ukazała się w Szwecji w 1981 roku w wyborze i pod redakcją Nilsa 
Åke Nilssona7 (1917–1995) – profesora slawistyki Uniwersytetu Sztokholmskiego, 
tłumacza literatury rosyjskiej i polskiej, m.in. Miłosza, Mrożka, Szymborskiej. 
   

3 Antologia Det nakna ansiktet, wydana pod red. N.Å. Nilssona (1917–1995), zawiera wiersze 
Ważyka, Różewicza, Herberta, Buczkówny, Ficowskiego i in. 

4 Informacje nt. antologii Du måste vittna. Poesi och reportage från Polen zamieszczam w tekście 
głównym. 

5 Oryg.: „Mina studier över de mekanismer som styr mottagandet av polsk litteratur i Sverige visar 
att intresset för och tolkningar av lyriken främst star i direkt för och tolkningar av lyriken främst står 
i direkt förhållande till aktuella politiska aktiviteter i ursprungslander Polen. Av den genomförda 
undersökningen framkommer det att de fyra i sverige utgivna antologierna av polsk poesi Den polska 
lyriken (1919), Så länge vi leva (1946), Det nakna ansiktet (1960) och Du måste vittna (1981), utgavs 
kort efter det att avgörande händelser rörande Polens framtid hade utspelats på den politiska scenen. 
Två världskrig och två väldiga folkrörelser (avstaliniseringen och Solidaritet) ställde Polen i centrum 
för den svenska allmänhetens uppmärksamhet, och bidrog till att dessa säregna lyriska alster blev 
kända i detta land. Under de politiskt sett reltivt lugna perdioderna i »exportlandet« Polen – två sådana 
perioder utgör mellankrigstiden och gierekeran under 1970-talet – var däremot intresset för lyriken 
ringa och framför allt koncentrerat kring enskilda diktares poetiska uttrycksformer. Det framkommer 
tydligt att der i första hand är de politiska aktiviteterna som väcker intresse för ladets lyrik. 
Efterfrågan gäller dock främst »den engagerade dikten«, den som direkt uttrycker aktuella politiska 
eller samhälleliga atämningar i lander. Alla de fyra ovan nämnda antologierna representerar denna typ 
av lyrik”, zob. A.N. Uggla, Receptionen av polsk lyrik i Sverige. Från andra världskriget till 
krigstillståndet, Skultuna: Litteratursällskapet Ligatur, 2011, s. 46. Wszystkie przekłady z języka 
szwedzkiego, jeśli nie zaznaczono inaczej, są mojego autorstwa. 

6 Du måste vittna. Poesi och reportage från Polen, red., urval och sammanst. av N.Å. Nilsson, 
Stockholm: FIB:s lyrikklub, s. 145. 

7 Podobnie jak Andrzej Nils Uggla (1940–2011), Nilsson to wielka postać slawistyki 
międzynarodowej. Ich wkład w przyswojenie szwedzkiemu czytelnikowi skarbca literatury Europy 
Środkowo-Wschodniej wymaga oddzielnego studium. 
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Antologia prezentuje twórczość poetów Nowej Fali, w tym: Barańczaka, głównie 
z tomów Sztuczne oddychanie (978) i Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 
1975–1976 (1977), Kornhausera, Krynickiego, następnie wiersze Grochowiaka, 
głównie z tomów Rozbieranie do snu (1959) i Nie było lata (1969), Herberta 
z tomu Napis (1969) i Szymborskiej – głównie z tomów Wszelki wypadek (1972) 
i Wielka liczba (1976). Na początku lat 80. ukazał się w Szwecji jeszcze jeden 
ważny wybór polskich tekstów – Munkavlen och ordet. Polen 1981 (Knebel 
i słowo. Polska 1981)8, którego tytuł pochodzi od książki Stanisława Barańcza-
ka9. To zbiór felietonów polskich twórców na temat sytuacji kulturalnej i poli-
tycznej doby PRL, m.in. Joanny Helander, Teresy Torańskiej, Tadeusza Nyczka, 
a także wiersze Krynickiego i wywiady z Agnieszką Holland oraz Ryszardem 
Kapuścińskim. Autorem opracowania jest Kjell Albin Abrahamson, wieloletni 
korespondent Szwedzkiego Radia w Polsce, doskonały znawca i propagator wie-
dzy o krajach Europy Środkowo-Wschodniej, autor bestselleru Polen – diamant 
i aska (Polska – diament w popiele)10, książki-wyznania, świadectwa niezwykłej 
miłości do Polski, jej historii, kultury, i do Polaków, których obraz składa się 
z wielu portretów, opowieści i anegdot. 

W obydwu pozycjach z początku lat 80., Du måste vittna i Munkavlen och or-
det, Polska jawi się jako kraj walczący, zaś sylwetki polskich artystów służą 
szwedzkiemu odbiorcy jako przykłady świadomości intelektualistów, którzy swój 
bunt kierują nie tylko przeciw zniewoleniu przez system, ale też przeciw zniewo-
leniu przez pamięć. Pamięć Auschwitz. 

Lata 90. przyniosły ważny przełom w stosunkach polsko-szwedzkich. Polska 
była już wolnym krajem, mogącym swobodnie zarządzać swoim rozwojem we 
wszystkich dziedzinach życia. Transformacja ustrojowa przyczyniła się do posze-
rzenia zakresu współpracy i jej znacznego ożywienia. W tym czasie podpisano ze 
Szwecją szereg umów o współpracy w zakresie ochrony środowiska, ochrony 
inwestycji, pomocy w sprawach celnych, w ratownictwie lotniczym i morskim 
itd. Szwecja, jako pierwszy kraj skandynawski, uznała nowy, demokratyczny 
ustrój w Polsce. Celem takiej postawy było: przyspieszenie procesu transformacyj-
nego w Polsce (konsolidacja instytucji demokratycznych i efektywnej gospodarki 
rynkowej), wprowadzenie standardów ekologicznych, zwłaszcza w Regionie 
Morza Bałtyckiego, budowanie bezpieczeństwa w Europie Północno-Wschodniej 
(zwłaszcza wobec Rosji) i promocja szwedzkich rozwiązań w dziedzinie handlu 
   

8 Munkavlen och ordet. Polen 1981, övers. K. Rehnström, medarbetare K.A. Abrahamson, 
Göteborg: Maneten, 1981, s. 78. 

9 S. Barańczak, Knebel i słowo. O literaturze krajowej w latach siedemdziesiątych, Warszawa: 
Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1980. 

10 K.A. Abrahamson, Polen – diamant i aska, Stockholm: Fischer, 1997. Wyd. polskie: Polska – 
diament w popiele, przeł. A. Niewinny Dobrowolski, B. Niewinny, Wilno: Czas, 2003. 
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i gospodarki. W latach 90. rozwinął się szereg wspólnych inicjatyw obejmujących 
gospodarkę, kulturę, politykę, m.in. w roku 1990 powstała Rada Państw Morza 
Bałtyckiego – pierwsza organizacja ekologiczna obejmująca wszystkie kraje 
nadbałtyckie, w 1993 – odbyła się w Polsce pierwsza pokojowa wizyta szwedz-
kiego monarchy (króla Karola XVI Gustawa), zaś w 1999 – zrealizowano duży 
projekt kulturalny „Polska i fokus” („Polska w centrum uwagi”), pod którą to 
nazwą, wbrew pozorom, kryła się organizacja Dni Szwedzkich w Polsce, zaini-
cjowana przez szwedzkiego premiera Görana Perssona, pragnącego w ten sposób 
przybliżyć Polakom działania Szwedów na rzecz ich kraju. 

Kooperacja polsko-szwedzka nasiliła się jeszcze bardziej w drugiej połowie lat 
90., po wstąpieniu Szwecji do Unii Europejskiej (1995). W latach 1996–2000 
odnotowano wzrost handlu szwedzko-polskiego i rozwój szwedzkich inwestycji 
w Polsce11. Duża ich część trafiła do Warszawy, będącej wówczas jedną z najdy-
namiczniej rozwijających się stolic europejskich. Dzięki tak aktywnym powiąza-
niom handlowo-kapitałowym Szwecja wnosiła duży wkład w budowę Regionu 
Bałtyckiego, który w nowej koncepcji UE miał odegrać istotną rolę. Zmierzała 
także do zakończenia okresu podziałów w Europie: zmniejszenia różnic w po-
ziomie życia, zwiększenia standardów w dziedzinie ochrony środowiska, rynku 
pracy i opieki społecznej. 

Silne zaangażowanie Szwecji w rozwój państw Europy Środkowo-Wschodniej 
i umacnianie ich reform demokratycznych w latach 90. podejmowane były rów-
nolegle ze zmianami, jakie w tym czasie zachodziły wewnątrz samej Szwecji. 
Pierwsza połowa lat 90. to w Szwecji kryzys tzw. trzeciej drogi, czyli wypadko-
wej stworzonej w wyniku połączenia idei kapitalistycznych (gospodarka wolno-
rynkowa) i socjalistycznych (osłony socjalne). Szwedzki ekonomista, prof. Lars 
Jonung, w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” z 1990 roku pod znamiennym 
tytułem Źle się dzieje w państwie szwedzkim przyczyny kryzysu upatrywał 
w nadmiernej ingerencji państwa w gospodarkę i w nadmiernych obciążeniach 
skarbu państwa realizacją polityki „państwa opiekuńczego”12. Spowodowało to, 
że po kilkudziesięciu latach rządów lewicy, w 1991 roku na premiera wybrano 
lidera prawicowej partii konserwatystów Carla Bildta. Próbowano bowiem prze-
zwyciężyć kryzys odejściem od tzw. modelu szwedzkiego m.in. poprzez zaini-
cjowane na początku lat 90. cięcia socjalne, powszechną prywatyzację i urynko-
   

11 Głównie w zakresie przemysłu maszynowego (niemal połowa całości kapitału), drzewno-
-meblarskiego (12,5%) i papierniczego (14,5%), transportu i telekomunikacji (12,1%) oraz 
budownictwa (3%), np. firma Skanska (jeden z największych inwestorów stołecznych) stawia obiekty 
mieszkaniowe w prestiżowych częściach stolicy. 

12 L. Jonung, Źle się dzieje w państwie szwedzkim, rozm. przepr. A. Białkowska, „Gazeta Wyborcza” 
20.11.1990. Przeciwną do powyższego opinię nt. kosztów państwa opiekuńczego wypowiedział w ub. 
roku prof. Joakim Palme – socjolog, syn premiera Szwecji Olofa Palmego. Por. J. Palme, Ile kosztuje 
państwo opiekuńcze, rozm. przepr. K. Kapiszewski, „Tygodnik Przegląd” 2012, nr 39. 
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wienie gospodarki. Na fali tych dążeń do głosu doszły nacjonalistyczne tendencje 
ultraprawicowej części społeczeństwa szwedzkiego (np. hasła potępiające polity-
kę asymilacji oraz postulujące zwalczanie polityki emigracyjnej kraju). Zmiany 
prawicowego rządu nie przyniosły oczekiwanego uzdrowienia, niemniej, mimo iż 
w kolejnych wyborach wygrała w Szwecji partia socjaldemokratów, to jednak 
kierunek reform wyznaczony przez prawicowy rząd Carla Bildta uznano za wła-
ściwy i jako taki zachowano. Sytuacja wewnętrzna Szwecji początku lat 90. – 
podważenie przekonania o nieomylności i stabilności państwa – wpłynęła także 
na zwrot w polityce zagranicznej. Od państwa neutralnego względem Europy 
Szwecja przekształca się w państwo wchodzące w polityczne związki i partner-
stwa – m.in. w 1994 roku staje się członkiem programu „Partnerstwo dla pokoju”13, 
zaś w 1995 wstępuje do UE. 

Na tle nowej sytuacji społeczno-politycznej obu państw14 budowana jest recep-
cja literatury polskiej w Szwecji. Slawiści szwedzcy oraz Polacy współpracujący 
ze szwedzkimi ośrodkami naukowymi podejmują próbę przybliżenia szwedzkie-
mu odbiorcy całego bogatego skarbca polskiej kultury. Tym razem decydujący 
okazuje się nie kod polityczny, a inne mechanizmy recepcji, w tym: oddziaływa-
nie klimatu kulturalnego, wcześniejsze przyjęcie utworu literackiego w innych 
kręgach kulturowych, przede wszystkim zaś wkład poszczególnych osób15. I tak, 
w roku 1993 ukazuje się zbiór Polsk poesi från tre sekler (Polska poezja z trzech 
wieków)16 w tłumaczeniu i ze słowem wstępnym Lennarta Kjellberga (1913–
2004) – slawisty, profesora Uniwersytetu w Uppsali, pisarza, tłumacza (m.in. 
Norwida, Fredry, Różewicza), znawcy twórczości Mickiewicza, który za swój 
przekład Pana Tadeusza (Herr Tadeusz eller Sista fejden i Litauen. En berättelse 
ur lantadelns liv från åren 1811 och 1812 i tolv böcker på vers) z 1987 roku zo-
stał uhonorowany nagrodą Fundacji Kultury Polskiej. Antologia Kjellberga pre-
   

13 „Partnership for Peace” – program współpracy państw NATO z państwami OBWE, zatwierdzony 
przez USA w 1994 roku jako wyraz troski państw NATO o stabilizację polityczną państw Europy 
Środkowo-Wschodniej w obliczu zagrożeń związanych z radykalnymi zmianami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi dokonywanymi w tym obszarze Europy. 

14 Sytuacja społeczno-polityczna lat 90. i wzajemne relacje obu krajów omawiam m.in. za: Szwecja 
– Polska: lata rywalizacji i przyjaźni. Polen och Sverige: år av rivalitet och vänskap [wyd. 
dwujęzyczne], red. J. Nicklasson-Młynarska, przeł. A. Bodegård, E. Gruszczyńska, L. Ilke i in., 
Stockholm: Svenska institutet, 1999; Allvarlig debatt och rolig lek: en festskrift tillägnad Andrzej Nils 
Uggla, red. E. Szweykowska-Olsson, M. Bron jr, medarbetare L. Sokół, Uppsala: Centrum för 
multietnisk forskning, 2000; Szwecja – Polska we wspólnej Europie. Polen och Sverige i ett 
gemensamt Europa [wyd. dwujęzyczne], red. J. Nicklasson-Młynarska, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2001; Szwecja – Polska: dziś i jutro, red. J. Nicklasson-Młynarska, przeł. B. Grosch 
i in., Stockholm – Warszawa, Svenska institutet – Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. 

15 Por. m.in: A.N. Uggla, Polska literatura w Szwecji. Dwanaście wykładów. Polsk litteratur 
i Sverige. Tolv föreläsningar, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. 

16 Polsk poesi från tre sekler, övers. L. Kjellberg, Göteborg: Renässans, s. 79. 
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zentuje wybór poezji polskiej z wieków XVI, XVII i XVIII i zawiera wiersze 
m.in. Kochanowskiego, Sępa-Szarzyńskiego, Szymonowica, Sarbiewskiego, 
Krasickiego. 

Warto w tym miejscu dodać, że obok zbiorów poetyckich lub prozatorskich 
w drugiej połowie lat 90. i na początku nowego stulecia ukazało się także na 
rynku szwedzkim kilka wydań zbiorowych polskiego dramatu. Autorami opraco-
wań i tłumaczeń byli uczestnicy Seminarium kultury i historii Polski17, które od 
1993 roku odbywało się cyklicznie na Uniwersytecie w Uppsali. W serii książkowej 
Seminarium i wydawanego przy nim rocznika uppsalskiej polonistyki „Acta Sueco-
-Polonica” (bokserie „Acta Sueco-Polonica”) ukazały się kolejno: dwa dramaty 
Wyspiańskiego – Warszawianka (Warszawamarschen) i Sędziowie (Domarna) oraz 
dwa Witkacego – Nowe wyzwolenie (Den nya befrielsen) i W małym dworku (På 
den lilla gården)18 w 1995 roku; Odprawa posłów greckich (Avvisandet av de 
grekiska sändebuden) Kochanowskiego i Powrót posła (Riksdagsmannens hem-
komst)19 Niemcewicza w roku 1998; dwie komedie Fredry – Zemsta (Hämnden) 
oraz Damy i husary (Damer och husarer)20 w 2002 roku oraz trzy dramaty Sza-
niawskiego: Adwokat i róże, Most, Dwa teatry21 w roku następnym. Wszystkie 
tomy, wydane pod redakcją Andrzeja Nilsa Uggli i Daga Hedmana, obok prze-
   

17 Seminarium kultury i historii Polski (Seminarium i Polens kultur och historia) wywodzi się 
z Seminarium najnowszej historii Polski (Seminariet i Polens moderna historia), otwartego w 1981 
roku przez doc. dr. Józefa Lewandowskiego (1923–2007) przy ośrodkach historycznych 
uniwersytetów w Uppsali i Sztokholmie. W 1993 roku Seminarium Lewandowskiego zostało 
przeniesione do Centrum Badań Wielokulturowych (Centrum för multietnisk forskning) przy 
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Uppsali i zmieniło nazwę na Seminarium kultury 
i historii Polski. Od tamtej pory, aż do śmierci, opiekunem Seminarium był prof. Andrzej Nils Uggla. 
Przez 13 lat redagował także roczniki naukowe „Acta Sueco-Polonica” i książki będące zapisem prac 
badawczych podejmowanych podczas Seminarium (bokserie „Acta Sueco-Polonica”). W 2006 roku 
czasopismo i seria książkowa zostały przekazane Instytutowi Filologii Skandynawskiej SWPS 
w Warszawie, gdzie opiekę redaktorską sprawują profesorowie Witold Maciejewski i Lech Sokół. 
Seminarium uppsalskie od początków swego istnienia stanowi niezależny interdyscyplinarny ośrodek 
naukowo-wydawniczy gromadzący przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, dla których 
punktem wspólnym jest Polska. W ramach Seminarium prowadzone są cykliczne spotkania i wykłady 
dotyczące polskiej historii, kultury, literatury i ich związków z kulturą szwedzką. Współpracownikami 
redakcji byli i nadal są m.in.: prof. Anna Małgorzata Packalén Parkman, dr Michał Legierski, doc. 
Janusz Korek, dr Michał Bron Jr. i in. 

18 Två polska dramatiker. Stanisław Wyspiański, Stanisław Ignacy Witkiewicz, red. A.N. Uggla, 
D. Hedman, Uppsala: Seminariet i Polens kultur och historia, 1995, s. 225. 

19 Äldre polska dramer, red. A.N. Uggla, D. Hedman, tolkade och kommenterade av L. Kjellberg, 
Uppsala: Seminariet i Polens kultur och historia, 1998, s. 146. 

20 A. Fredro, Två polska komedier, red. A.N. Uggla, D. Hedman, tolkade och kommenterade av 
L. Kjellberg, Uppsala: Seminariet i Polens kultur och historia, 2002, s. 280. 

21 J. Szaniawski, Tre dramer, red. A.N. Uggla, D. Hedman, övers. och urval L. Ilke, Uppsala: 
Seminariet i Polens kultur och historia, 2003, s. 237. 
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kładów zawierają także prezentację pisarzy, co znacznie podnosi ich wartość 
poznawczą. 

W 1994 roku Instytut Slawistyki w Uppsali wydał zbiór tekstów literackich dla 
studiujących język polski: Polska noveller från 1800- och 1900-talet (Opowiada-
nia polskie XIX i XX wieku)22. Wyboru i opracowania antologii dokonał zespół 
polonistów: Ewa i Włodzimierz Gruszczyńscy, pracujący w latach 90. jako lekto-
rzy języka polskiego na uniwersytetach w Uppsali i Sztokholmie, oraz Lennart 
Ilke – pisarz i tłumacz z języka polskiego, który w 2003 roku otworzył własne 
wydawnictwo Ilke bokförlag, by publikować polską literaturę. Celem antologii 
było stworzenie pomocy dydaktycznej dla studiujących język polski w Szwecji 
i wzbogacenie nauczania językowo-kulturowego o prezentację klasyki małej 
formy polskiej prozy, dotychczas nieprzekładanej na język szwedzki, w sposób 
możliwie najbardziej przystępny. Przystępności odbioru z jednej strony służyć 
miał współczesny przekład znanych tłumaczy z języka polskiego23, z drugiej zaś 
równoległy zapis opowiadań w polskiej i szwedzkiej wersji językowej. W wybo-
rze znalazły się m.in. Boże Narodzenie Dąbrowskiej (Jul; z tomu Uśmiech dzie-
ciństwa, 1923), Wielki lament papierowej głowy Andrzejewskiego (Pappershuvu-
dets stora klagan), opowiadanie fantastyczne Smok Andrzeja Bursy (Dragen) czy 
Matura na Targowej Borowskiego (Studentexamen på Targowagatan). Niestety, 
wydanie antologii prozy, podobnie jak wyborów dramatów, nakładem wydawnic-
twa akademickiego znacznie ograniczyło krąg ich odbiorców, przede wszystkim 
do grona studiujących język polski. A szkoda, gdyż antologia Gruszczyńskich 
i Ilkego jest pierwszym i dotychczas ostatnim dwujęzycznym wyborem polskiej 
prozy na rynku szwedzkim. 

Kolejny zbiór polskiej prozy współczesnej Polska berättare (Polscy noweliści) 
ukazał się dwa lata później (1996) w wyborze, opracowaniu i przekładzie 
szwedzkiej tłumaczki Catherine Berg24. Opracowanie to jest pierwszą tak szeroką 
w Szwecji prezentacją polskiej noweli. Catherine Berg, pisarka i tłumaczka, lite-
raturą polską zainteresowała się bardziej po roku 1968, kiedy wyszła za mąż za 
   

22 Opowiadania polskie XIX i XX wieku. (Wybór tekstów dla studiujących język polski). Polska 
noveller från 1800- och 1900-talet. (Texturval för polskstuderande), bearbetning E. Gruszczyńska, 
W. Gruszczyński, medarbetare L. Ilke, Uppsala: Uppsala universitet, 1994, s. 291. 

23 Przekładu dokonali m.in. Björn Lovén (tłumacz Andrzejewskiego, Brezy), Gunnar Jacobsson 
(1918–2001), językoznawca, profesor slawistyki na Uniwersytecie w Göteborgu w latach 1964–1984, 
tłumacz m.in. Kazimierza Brandysa. Wraz z Józefem Trypućką (1910–1983) opracował w 1946 roku 
wielokrotnie wznawiany Mały słownik szwedzko-polski i polsko-szwedzki (Svensk-polskt och polsk-
-svenskt parlörlexikon) – po dzień dzisiejszy jeden z podstawowych leksykonów szwedzkiej Polonii, 
Martin von Zweigbergk (ur. 1940, tłumacz z francuskiego i polskiego, m.in. Zagajewskiego, Miłosza, 
Lema, Kołakowskiego). 

24 Polska berättare. En antologi, övers., urval och sammanst. av C. Berg, Stockholm: Berg & Mizerski, 
1996, s. 200. 
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Polaka – architekta Jana Mizerskiego. Tłumaczyła m.in. Różewicza, Iwaszkiewi-
cza, Mrożka, Grochowiaka, Wojtyłę. Antologię polskich nowelistów autorka 
opublikowała własnym sumptem, po tym jak nie mogła znaleźć żadnego wydaw-
cy. W wydaniu wsparła ją fundacja Längmanska kulturfonden25, która wcześniej 
wspomogła także polskie wydanie Bajek Augusta Strindberga w przekładzie Ewy 
Gruszczyńskiej. Catherine Berg należy do grona wielu znanych w Szwecji tłuma-
czy języka polskiego, którzy pomimo anglojęzycznego ukierunkowania rynku 
szwedzkiego wprowadzają literaturę polską26. 

Jej zbiór, na który składają się 22 nowele, zaopatrzony jest w krótkie notki 
o pisarzach. Nie zawiera jednak żadnej przedmowy lub wprowadzenia, które 
mogłyby poinformować czytelnika o charakterze książki. Spośród 20 zaprezen-
towanych pisarzy większość ma fundamentalne znaczenie dla polskiej literatury, 
by wspomnieć choćby: Miłosza, Różewicza, Andrzejewskiego, Borowskiego, 
Mrożka czy Lema. Zaledwie dwa nazwiska są mniej znane, mianowicie Zofia 
Starowieyska-Morstinowa i Magda Leja, i włączenie ich do całości może wyda-
wać się nieco zaskakujące. Jednocześnie brak niektórych nazwisk, jak np. Schul-
za czy Gombrowicza, które mogłyby nadać książce bardziej reprezentatywny 
charakter. Ale ponieważ antologia zawsze jest rezultatem subiektywnego wyboru, 
dlatego nie można oczekiwać, że przyniesie ona całościowy obraz literatury. 

Antologia składa się z opowiadań napisanych między 1936 a 1984 rokiem, ale 
niemal połowa pochodzi z lat 40. i 50. Odciska to swoje piętno na całej książce 
i udziela odpowiedzi na pytanie, dlaczego tematyka wojenna zajmuje w antologii 
tak ważne miejsce. Wycieczka do muzeum (Utflykt till museet) Różewicza, Pyłek 
w oku (Smolket i ögat) Filipowicza, Chłopiec z Biblią (Pojken med bibeln) Borow-
skiego czy Przy torze kolejowym (Vid banvallen) Nałkowskiej są świadectwem 
doświadczenia wojny, powstałym z konieczności opowiedzenia o traumatycznych 
przeżyciach. Inny silny motyw, który powtarza się w wielu opowiadaniach, ma 
swoje źródło w przemianach lat 50. i traktuje o ludzkiej potrzebie indywiduali-
zmu i paradoksie totalitaryzmu. Można tu wymienić: Podróż trzynastą (Den tret-
tonde resan) Lema, Złotego lisa (Guldräven) Andrzejewskiego i W podróży (Un-
der färden) Mrożka. Pozostałe opowiadania, pochodzące z lat 60., 70. i z roku 
1984, mimo iż dotykają różnych zagadnień, to jednak w centrum uwagi stawiają 
człowieka: Na placówce dyplomatycznej (På diplomatisk post) Różewicza, Krzyż 
(Korstecknet) Hłaski, Majowe stadło (Majäktenskap) Marii Kuncewiczowej, dwa 
   

25 Längmanska kulturfonden, założona w 1859 roku przez fińskiego handlarza drzewem Erika 
Johana Längmana, prowadzi działalność wydawniczą, stypendialną, edukacyjną i in. w zakresie nauk 
humanistycznych (zwłaszcza prawa i teologii), przyrodniczych (medycyna), sztuki i literatury 
(muzyka, taniec, film) oraz nauk społecznych. 

26 Por. E. Gruszczyńska, Polska berättare. En antologi. Recension, „Acta Sueco-Polonica” 1997, nr 
6, s. 135–138. 
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opowiadania Dygata Portier kina Helios (Vaktmästaren på biografen Helios) 
i Nieznany fragment życia Dostojewskiego (Ett okänt fragment av Dostojewskis 
liv) czy Awaria (Avbrottet) Urszuli Kozioł. 

Antologia prozaików w wyborze i opracowaniu Catherine Berg, z uwagi na 
ambicję naszkicowania szerokiej panoramy polskiej prozy, może być porównana 
z pozycją wydaną niemal sto lat wcześniej przez znaną szwedzką tłumaczkę literatury 
polskiej z przełomu wieków Ellen Weer (pseud. Ellen Sofii Wester, 1873–1930) – 
Den unga Polen. En samling berättelser (Młoda Polska. Zbiór opowiadań)27. 

Ostatnim dwudziestowiecznym polskim akcentem na rynku szwedzkim w za-
kresie publikacji zbiorowych jest antologia Michała Moszkowicza (1941–) Från 
andra sidan (Z drugiej strony)28, wydana w 1997 roku. To zbiór tekstów polskich 
pisarzy mieszkających w Szwecji, m.in.: Andrzeja Szmilichowskiego, Elżbiety 
Ścibor-Achenbach, Janiny Tropp-Gubler, Eugeniusza Wiśniewskiego czy Alek-
sandra Zorkrota29. Rok wcześniej, to jest w 1996, Tadeusz Nowakowski30 opubli-
kował Lexikon över polsk författare i Sverige (Słownik pisarzy polskich w Szwe-
cji)31. I choć obydwie publikacje stanowiły ważne wydarzenia w recepcji polskiej 
literatury w Szwecji, to jednak wydanie ich nakładem instytucji imigracyjnych 
(pierwszej – nakładem Wydawnictwa Polonica i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
w Szwecji, drugiej – nakładem Instytutu ds. Imigracji) ograniczyło dotarcie do 
czytelnika spoza polskiej diaspory. 

Okres po roku 2000 to czas konsolidacji w Polsce systemu demokratycznego, 
która przebiega dość gwałtownie i nie bez krytyki. Według danych CBOS (Cen-
   

27 Den unga Polen. En samling berättelser, övers. E. Weer, Stockholm: Geber, 1901, s. 214. Praca 
zawiera utwory: Stefana Żeromskiego (sygnowane nazwiskiem lub pseud. Maurycy Zych), Wacława 
Sieroszewskiego, Władysława Reymonta, Andrzeja Niemojewskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, 
Wandy Daleckiej i Gustawa Daniłowskiego. 

28 Från andra sidan. En antologi med texter av polska författare i Sverige, övers. S. Ahlgren och 
andra, red. M. Moszkowicz, Tullinge: Polonica ‒ Polska författarnas förening i Sverige, 1997, s. 55. 

29 Obrazy polskiej emigracji w twórczości poszczególnych pisarzy, m.in. Eugeniusza 
Wiśniewskiego, Michała Moszkowicza, Zbigniewa Kuklarza, zagadnienie tożsamości hybrydowej 
w warunkach emigracji, kwestia postrzegania lub niepostrzegania pisarzy polskich jako pisarzy 
migracyjnych – to tematy, które sygnalizuję z uwagi na ich wartość poznawczą. Stanowią one 
materiał do analiz wartych samodzielnego studium. 

30 Tadeusz Nowakowski (1956–), księgarz, wydawca, dziennikarz. Redaktor dwutygodnika „Nowa 
Gazeta Polska”, przyznającego Poloniki (nagrody polonii szwedzkiej), honorujące Polaków, których 
działalność i osiągnięcia służą budowaniu w Szwecji pozytywnego wizerunku ojczyzny i rodaków. 
Nowakowski w swych licznych publikacjach, w tym polskojęzycznych antologiach poezji krajowej, 
prezentuje sylwetki szwedzkiej Polonii na różnych etapach jej istnienia, począwszy od wychodźstwa 
politycznego po powstaniu styczniowym, przez emigrację powojenną, po współczesną emigrację 
niepolityczną. Ostatnią książką pisarza jest: Leksykon emigracji polskiej w Szwecji do 2012 roku (red. 
T. Nowakowski, Sztokholm: Polonica, 2013, ss. 285). 

31 T. Nowakowski, Lexikon över polsk författare i Sverige, Borås: Immigrant institutet, s 72. 
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trum Badania Opinii Społecznej) w 2003 roku 36% Polaków zgadzało się z tezą 
o przewadze demokracji nad wszystkimi innymi formami rządów, natomiast 
w dwa lata później procent ten spadł do 26. Pomimo wyraźnego wzrostu tzw. 
twardych wskaźników gospodarczej i politycznej sytuacji państwa, Polacy zarzu-
cają demokracji fasadowość, niesprawiedliwość i niewydolność. Badanie PGSS 
(Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego) z 2003 roku wykazało, że ponad 
80% Polaków jest zdania, iż transformacja ustrojowa przyniosła im tyle samo 
korzyści, co strat, i potwierdziło ogólne rozczarowanie społeczeństwa jej wyni-
kami32. Sytuacja społeczno-polityczna Polski początku XXI wieku znajduje swo-
je odbicie w literaturze: decentralizacja i komercjalizacja życia literackiego, 
wpływające na ludyczność i pograniczność treści kultury, deheroizacja literatury 
i rozwój świadomości postmodernistycznej, w tym także zmiana roli pisarza od 
pisarza-wyzwoliciela do „literackiego technika”33. Równolegle do „poetyki od-
stawania” (określenie Piotra Śliwińskiego), kontestacji tradycji, zwrotu neolin-
gwistycznego w poezji na gruncie młodej polskiej literatury rozwija się topika 
„drugiej przestrzeni” oraz poszukiwania „podszewki świata” (o której pisał Mi-
łosz w wierszu Sens z tomu Dalsze okolice, 1991). Można powiedzieć, że w mło-
dej literaturze polskiej homo seriosus istnieje obok homo rhetoricus34: homo 
seriosus rezygnuje z eksperymentalnej autoteliczności języka, którą bawi się 
homo rhetoricus, by zadać pytanie o prawdę, o Boga, o ontologię świata. 

W roku 2000 ukazuje się antologia Spår av tid (Ślady czasu)35, pod redakcją 
Joanny Helander, ze słowem wstępnym Torgny’ego Lindgrena. Ślady czasu to 
literacki dokument na temat życia Polaków opisanego z sześciu artystycznych 
perspektyw: Helander, znanego szwedzkiego pisarza Torgny’ego Lindgrena, 
grafika i malarza Mikaela Kihlmana, malarza Örjana Wikströma, Pawła Huellego, 
   

32 Polski Generalny Sondaż Społeczny (PGSS) to rozlegle badanie kwestionariuszowe z zakresu 
socjologii i psychologii społecznej, przeprowadzane na próbce reprezentacyjnej społeczeństwa 
polskiego (ponad 1000 osób) od 1990 roku co dwa lata, pod kierunkiem dr. Bogdana Cichomskiego, 
przez Instytut Spraw Społecznych UW, we współpracy z innymi jednostkami naukowymi, w tym 
m.in. ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. 

33 Zdaniem Zygmunta Baumana, komunistyczna instytucja cenzury paradoksalnie legitymizowała 
wysoki status artysty jako osoby o znaczącej sile oddziaływania, którego dzieło zawierało czynnik 
opiniotwórczy, mogło wywierać wpływ nie tylko na myśli, ale i na czyny odbiorców. Jako taki artysta 
stanowił zagrożenie dla ówczesnego reżimu. Dzisiejszy artysta pozbawiony jest nimbu duchowego 
przywódcy i kapłana narodu. Por.: Z. Baumman, Wir sind wie Landstreicher – Die Moral im Zeitalter 
der Beliebigkeit, „Süddeutsche Zeitung” 16–17.11.1993, za: M. Golka, Transformacja ustrojowa 
a zmiany w systemie artystycznym, w: Między przeszłością a przyszłością. Szkice o socjologii 
i społeczeństwie polskim w dobie przemian ustrojowych, red. J. Włodarek, Poznań: Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 1998, s. 160. 

34 Obydwa określenia pochodzą z książki: R.A. Lanham, The motives of eloquence. Literary 
rhetoric in the Renaissance, New Haven: Yale University Press, 1976. 

35 Spår av tid, red. och övers. J. Helander, förord: T. Lindgren, Stockholm: Almlöf, s. 96. 
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Adama Zagajewskiego, Czesława Miłosza i Jacka Szewczyka. Eleonora Bru na 
łamach czasopisma „Tidningen kulturen” określiła książkę jako most przerzucany 
między przeszłością a teraźniejszością za pomocą poezji, fotografii i opowia-
dań36, zaś Mikael Kihlman, wielki przyjaciel Polski i Polaków, pisał: 

Kiedy pierwszy raz przyjechałem do Polski, byłem zaskoczony. Było to wkrótce po upad-
ku muru, a przede mną otworzył się nowy świat. Fascynowałem się i inspirowałem ludźmi, 
sztuką, literaturą. Poznawałem czarny humor Polaków i ich życiowe doświadczenie. To spo-
tkanie obudziło we mnie silną tęsknotę za zrozumieniem mojej i europejskiej historii. 

Polska była inna… A jednak wyczuwałem w niej zapachy i atmosferę, które przypominały 
mi dzieciństwo w Uppsali i Helsinkach w latach 50. i 60. Znajome były światła i te zniszczo-
ne, hałaśliwe miasta i tramwaje, których trakcje elektryczne tworzyły nad ulicą specyficzne 
sklepienie. 

Swoją pierwszą podróż odbyłem w towarzystwie Örjana Wikströma. Zwiedziliśmy wystawę 
grafiki szwedzkiej we Wrocławiu. Tam zostaliśmy przedstawieni Jackowi Szewczykowi, wówczas 
doktorowi, dziś profesorowi grafiki w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uwiedzeni 
poczuciem humoru Jacka i jego gęsto zaludnionymi obrazami podjęliśmy współpracę. Obec-
nie, wiele lat później, organizujemy wspólne wystawy zarówno w Polsce, jak i w Szwecji. 

Następnie nawiązaliśmy kontakt z Adamem Zagajewskim, polskim poetą, który obecnie 
mieszka głównie w Paryżu. Pociągały nas jego spokojne teksty i wyostrzone spojrzenie na 
skomplikowane warunki życia. Kiedy później spotkaliśmy Joannę Helander, zobaczyliśmy 
jej zdjęcia, filmy i przeczytaliśmy jej teksty, poczuliśmy podobną wspólnotę ducha. Wtedy 
także przeczytaliśmy opowiadania Pawła Huellego. I tak narodziła się idea tej książki. 

Prezentowany zbiór to dowód naszego osobistego szacunku. Obrazy w żaden sposób nie 
stanowią ilustracji do tekstów, po prostu przeplatają się między artystycznymi przedstawie-
niami sześciu osób, stworzonymi z ich własnego życia i własnych historii…37. 

Kolejny cykl wyborów polskiej twórczości przypada grupie tłumaczy skupio-
nych wokół Andersa Bodegårda, wielce zasłużonego ambasadora polskiej litera-
tury w świecie. Za swą działalność translatorską został uhonorowany, obok Kjell-
berga, nagrodą Fundacji Kultury Polskiej, zaś w 2006 roku, w drugiej edycji 
nagrody Transatlantyk, doceniono go za całokształt twórczości translatorskiej 
(tłumaczenia Szymborskiej, Gombrowicza, Huellego, Libery, Herberta). Grupę 
Bodegårda tworzą: Irena Grönberg, Stefan Ingvarsson, Tomas Håkanson, Liza 
Mendoza Årsberg, David Szybek i Rikard Wennerholm. Tłumacze stworzyli 
wspólnie trzy antologie: 17 polska poeter (17 polskich poetów)38 pod redakcją 
Ireny Grönberg, Polen berättar. Navelsträngen i jorden (Sexton noveller) (Polska 
opowiada. Pępowina do ziemi (Szesnaście opowiadań))39 pod redakcją i ze sło-
   

36 E. Bru, Att bygga broar mellan då och nu, „Tidningen Kulturen”, 28.07.2010. 
37 Spår av tid, red. och övers. J. Helander, Stockholm: Almlöf, 2000, s. 40–41. Dysponuję jedynie 

własnym przekładem tego fragmentu – JR. 
38 17 polska poeter, red. I. Grönberg, Stockholm: FIB:s lyrikklubb, 2003, s. 269. 
39 Polen berättar. Navelsträngen i jorden (Sexton noveller), red. och förord: I. Grönberg, 

S.Ingvarson, Stockholm: Tranan, 2004, s. 252. 
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wem wstępnym Ireny Grönberg i Steffana Ingvarsona oraz Jag i första och sista 
person. 20 polska kvinnliga poeter (Ja w pierwszej i ostatniej osobie. 20 polskich 
poetek)40 pod redakcją Ireny Grönberg i Steffana Ingvarsona. 

Wszystkie zbiory zawierają twórczość starszej i młodszej generacji pisarzy. 
Najnowsza proza polska ukazana jest w wyborze 16 twórców – Polen berättar 
(m.in. Gretkowskiej, Zbigniewa Kruszyńskiego, Odiji, Stasiuka, Kuczoka), co 
dziennikarka „Svenska Dagbladet” Rita Tornborg określiła jako „przyprawiającą 
o zawrót głowy podróż przez dzisiejszą Polskę”41. Z kolei Jag i första och sista 
person to antologia zawierająca 161 wierszy 20 polskich poetek, od przedstawi-
cielek starszego pokolenia po poetki najmłodsze, urodzone w latach 80., których 
debiuty literackie przypadały na początek nowego stulecia. Zbiór obejmuje wier-
sze: Fiedorczuk, Ginczanki, Grundwald, Hartwig, Hillar, Iłłakowiczówny, Janko, 
Kamieńskiej, Kielar, Kozioł, Marjańskiej, Miłobędzkiej, Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej, Podgórnik, Poświatowskiej, Salamon, Sonnenberg, Szymań-
skiej, Świrszczyńskiej i Wolny-Hamkało. W recenzji zawartej w dzienniku 
„Sydsvenska Dagbladet” Eva Ström podkreślała, że Polska, poza noblistami – 
Szymborską i Miłoszem – ma bardzo bogaty skarbiec poetycki, w tym nie mniej 
ważnej liryki kobiecej. Dziennikarka wspomniała m.in. wiersze Ginczanki (Non 
omnis moriar), Świrszczyńskiej (Wiersz o Januszu Korczaku) i Miłobędzkiej 
(rozbierz się z Krystyny). Pouczające słowo końcowe prezentowanego zbioru 
napisała Renata Ingbrant, slawistka z Uniwersytetu w Sztokholmie, badaczka 
teorii gender, która swą rozprawę doktorską poświęciła twórczości Anny Świrsz-
czyńskiej. Autorka starała się umieścić poetki w kontekście historycznoliterac-
kim. Dwie wojny światowe i dwa totalitaryzmy odwróciły do góry nogami tę 
część Europy, dlatego prezentowane poetki łączy jedynie język – zauważa In-
gbrant i podkreśla ich indywidualizm i różnorodność. 

W roku 2007 ukazał się wybór wierszy Nostalgi (Nostalgia)42 w tłumaczeniu 
Svena Ahlgrena, zawierający (podobnie jak wydana dekadę wcześniej antologia 
Z drugiej strony) liryki poetów od lat zamieszkałych w Szwecji – trojga literatów 
starszego pokolenia, członków Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Szwecji: Elż-
biety Ścibor-Achenbach, Eugeniusza Wiśniewskiego i Aleksandra Zorkrota. Po-
dobnie jak w przypadku publikacji Nowakowskiego i Moszkowicza, wydanie 
wierszy Polaków nakładem instytucji imigracyjnej, mimo iż tym razem zaprezen-
towane w dwóch wersjach językowych – polskiej i szwedzkiej, nie wykroczyło 
znacznie poza krąg środowiska diaspory.    

40 Jag i första och sista person. 20 polska kvinnliga poeter, red. I. Grönberg, S. Ingvarson, 
Stockholm: Tranan 2008, s. 247. 

41 R. Tornborg, Svindlande resa genom dagens Polen, „Svenska Dagbladet”, 08.12.2005. 
42 Nostalgia. Wybór wierszy. Wiersze poetów, członków Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Szwecji. 

Nostalgi. Urval av dikter. Dikter av polska poeter, medlemmar av Polska författarnas förening 
i Sverige, övers. S. Ahlgren, Stockholm: Polska författarnas förening i Sverige, 2007, s. 197. 
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Zaprezentowany powyżej przegląd około 20 szwedzkojęzycznych wydań zbio-
rowych polskiej poezji i prozy, poczynając od roku 1918, ze szczególnym 
uwzględnieniem dwudziestolecia 1989–2009 pokazuje odmienne klucze doboru 
prezentowanych twórców, tematów, form: od literatury politycznie zaangażowa-
nej, przez dzieła epok dawnych, po twórczość artystów urodzonych w latach 80. 
Prezentuje różnorodność artystycznego wyrazu – obok antologii stricte poetyc-
kich i prozatorskich pojawiły się także wybory dramatów (seria książkowa Semi-
narium kultury i historii Polski, Uniwersytet w Uppsali), wydania publicystycz-
no-literackie (np. Munkavlen och ordet, 1981) czy zbiory-kolaże, łączące ekspre-
sję malarską, literacką, fotograficzną (np. Spår av tid, 2000). Wybory poezji 
i prozy przynoszą reprezentacje twórczości klasyków, mniej znanej literatury 
kobiecej czy poetów od lat mieszkających w Szwecji (Elżbiety Ścibor-Achenbach 
czy Eugeniusza Wiśniewskiego). 

Obecność polskiej kultury w Szwecji to także niestrudzona praca slawistów, 
tłumaczy, pisarzy, dziennikarzy, zarówno Szwedów, jak i Polaków, którzy przy-
bliżają czytelnikowi (tak szwedzkiemu, jak i polonijnemu) polską historię, trady-
cję i kulturę. By wymienić zaledwie kilku: Andrzej Nils Uggla, Nils Åke Nilsson, 
Kjell Albin Abrahamson, Anders Bodegård, Lennart Kjellberg. Charakterystyczne 
jest to, że wszyscy ci twórcy, badacze obdarzyli Polskę i Polaków miłością szcze-
rą i wierną. Ich praca na rzecz promocji słowiańskiej, przede wszystkim zaś pol-
skiej, kultury w kraju o zupełnie odmiennej tradycji i obyczajowości budzi praw-
dziwy szacunek oraz naturalną życzliwość i wdzięczność. Tym większą, iż są oni 
obywatelami kraju, który dysponuje potężnym narzędziem służącym utrwaleniu 
pamięci artysty i jego kraju – literacką Nagrodą Nobla. 

Obraz Polski i Polaków, jaki wyłania się z prezentowanych antologii, jest zło-
żony. Z jednej strony przynosi zanegowanie wartości europejskiego dziedzictwa, 
bunt przeciw kulturze wysokiej, odrzucenie etosu, ujednostkowienie doświadcze-
nia, prywatyzację lirycznego tematu czy niezgodę na zastaną rzeczywistość, 
z drugiej zaś przekonanie o cudowności świata i wartości tradycji. Jednocześnie 
Polska z pewnością nie należy do krajów, z których w Szwecji tłumaczy się chęt-
nie i wiele. Przede wszystkim bowiem przekładana jest literatura z trzech głów-
nych języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Polski, zaliczany we-
dług statystyk do tzw. reszty języków, nie odgrywa tak dużej roli na szwedzkim 
rynku książki, dlatego liczba tłumaczeń z języka polskiego na szwedzki w po-
równaniu z wspomnianymi trzema językami także nie jest imponująca. I choć 
zainteresowanie Szwedów Polską i Polakami wzmagało się w okresach inten-
sywnych zmian politycznych i gospodarczych, to jednak obecnie utrzymuje się na 
dość stabilnym poziomie. Towarzyszy temu także zrównoważony stan wiedzy 
o naszym kraju, na co niewątpliwie korzystny wpływ ma intensyfikacja współ-
pracy gospodarczej. 
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A N T H O L O G Y  O F  C O N T E M P O R A R Y  P O L I S H  P R O S E  A N D  P O E T R Y  

The purpose of this article is to present the Swedish anthology of contemporary Polish prose and 
poetry which have been published in Sweden from 1989 to 2009. This paper shows a variety of topics 
and forms, different keys to choice of particular artists and political and social situation in both coun-
tries. In conclusion, the author tries to identify a picture of Poland and Poles, which emerges from 
these texts. 

Keywords: anthology of contemporary Polish prose and poetry, sociopolitical situation in Poland and 
Sweden into period 1989–2009, a Swedish picture of Poland and Poles 
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POLSKA LITERATURA W IZRAELU W OSTATNICH LATACH STAJE SIĘ PRZEDMIOTEM  
coraz głębszego namysłu badawczego. Na dorobek krytyczny i naukowy doty-
czący tej literatury, który jeszcze niedawno obejmował zaledwie nieliczne opra-
cowania naukowe1, obecnie składa się kilka monografii2, w tym prace dotyczące 
twórczości poszczególnych pisarzy: Leo Lipskiego3, Kalmana Segala4, Arnolda    

1 Zob. J. Wysiecka, Doświadczenie Izraela w polskojęzycznej twórczości współczesnych pisarzy 
izraelskich (1946–1993), praca doktorska napisana pod kier. prof. dra hab. W.P. Szymańskiego, 
Instytut Filologii Polskiej UJ, Kraków 1996 [mps]; R. Löw, Polskojęzyczne życie literackie w Izraelu. 
Wstępne rozpoznanie, w: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej, t. I, red. J. Kryszak 
i R. Moczkodan, Toruń: Adam Marszałek, 2001, s. 81–92; A. Zacharska, Izraelski almanach 
„Kontury”, czyli o trzecim nurcie literatury polskiej, w: Żydzi w literaturze, red. A. Szawerna-
-Dyrszka i M. Tramer, Katowice: Gnome, 2003, s. 224–238; S.J. Żurek, O polskojęzycznym, 
współczesnym (1989–2001) życiu literackim w Izraelu z perspektywy polskiej, w: Życie literackie 
drugiej emigracji niepodległościowej, t. II, red. B. Czarnecka i J. Kryszak, Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2004, s. 219–233; T. Cieślak, O liryce polskojęzycznej w Izraelu w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku, w: Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice, t. 1, red. Z. Andres i J. Wolski, 
Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 164–185. 

2 K. Famulska-Ciesielska, Polacy. Żydzi. Izraelczycy. Tożsamość w literaturze polskiej w Izraelu, 
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. Literatury polskiej 
w Izraelu dotyczą częściowo także następujące opracowania: Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. 
Przybliżenia, red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2006; 
K. Adamczyk, Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej (1939–1980), Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008; Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, 
Kraków: Universitas, 2010; Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, red. E. Prokop-Janiec, S.J. Żurek, 
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011. 

3 Na temat prozy Leo Lipskiego pisali m.in.: H. Gosk, Jesteś sam w swojej drodze. O twórczości 
Leo Lipskiego, Izabelin: Świat Literacki, 1998; J. Błahy, Literatura jako lustro. O projekcji i odbi-
ciach fizjologicznych w twórczości Leo Lipskiego, Szczecin: Wydawnictwo Forma, 2009; M. Cuber, 
Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. 
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Słuckiego5 czy Miriam Akawii6. W 2012 roku ukazał się ponadto leksykon Lite-
ratura polska w Izraelu7, zawierający nie tylko biogramy ponad stu trzydziestu 
izraelsko-polskich twórców – pisarzy, publicystów i tłumaczy, ale również omó-
wienie instytucji polskojęzycznego życia literackiego w Izraelu: czasopism, księ-
garni oraz antykwariatów. 

Literatura pisana po polsku w Izraelu nie mogła zostać określona mianem pol-
skiej literatury emigracyjnej bądź polskiej literatury na obczyźnie. Jej twórcy, choć 
kulturowo z Polską związani, byli przecież Izraelczykami, utożsamiającymi się ze 
swoją nową ojczyzną, nierzadko o zhebraizowanych nazwiskach. Ich twórczość 
została zatem uznana za „trzeci stan skupienia” (Jacek Leociak)8 bądź „trzeci nurt” 
(Ryszard Löw)9 literatury polskiej (obok krajowej i emigracyjnej). Pojęcia te ewo-
kowały w równym stopniu przynależność do polskiej literatury, wynikającą ze 
„wspólnoty języka i kulturowych tradycji”, jak i odrębność, generowaną poprzez 
„niepowtarzalną tożsamość polsko-żydowskiego doświadczenia losu”10, a także 
uczestnictwo w wielojęzycznej literaturze izraelskiej. W sytuacji, gdy podział pol-
skiej literatury na krajową i emigracyjną z powodu przemian ustrojowych w Polsce 
stracił rację bytu, oba te określenia również nabrały historycznego charakteru11. 

Do twórców szczególnie zaangażowanych w tworzenie instytucji polskiego ży-
cia literackiego w Izraelu należy Renata Jabłońska12 – urodzona w 1935 roku 
w Łodzi, a od 1957 roku zamieszkała w Tel Awiwie poetka, prozaiczka, tłumaczka 
i felietonistka, w pierwszej połowie lat 80. związana z telawiwskim tygodnikiem 
   

4 M. Ruta, Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003. 
5 S.J. Żurek, …lotny trud półistnienia. O motywach judaistycznych w poezji Arnolda Słuckiego, 

Kraków: Księgarnia Akademicka, 1999. 
6 M. Rutkowska, Ból dwu ojczyzn: o życiu i twórczości Miriam Akavii, Toruń: Towarzystwo 

Przyjaciół Archiwum Emigracji, 2009. 
7 Literatura polska w Izraelu. Leksykon, red. K. Famulska-Ciesielska, S.J. Żurek, Kraków–

Budapeszt: Wydawnictwo Austeria, 2012. 
8 J. Leociak, Na obu brzegach, „Nowe Książki” 1994, nr 3, s. 70. 
9 Zob. R. Löw, Rozpoznanie. Rzecz o izraelskiej prasie w języku polskim, „Kontury” 1995, t. VI, s. 157. 
10 J. Leociak, Na obu brzegach… 
11 Zob. K. Famulska-Ciesielska, Wstęp, w: Literatura polska w Izraelu…, s. 5. 
12 Renata Jabłońska lata wojny spędziła wraz z rodzicami na Syberii. Po wojnie ukończyła liceum 

w Łodzi, a następnie studiowała polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim. Do Izraela wyjechała w 1957 
roku za namową rodziców. W 1993 roku zadebiutowała w Izraelu zbiorem przełożonych z języka 
polskiego opowiadań Kikar ha'melech Albert [Plac króla Alberta]. Pierwszy, napisany w języku 
hebrajskim, tomik poezji Ir zara [Obce miasto] opublikowała w 1999 roku. Kolejne tomiki wierszy, 
powstałe już w języku polskim, ukazywały się w telawiwskim wydawnictwie Akcenty: Obca (2000), 
To co jest (2000), Chwile (2000), Dziwy (2001), Oczekiwania (2001), Oddech (2001), Inny wymiar 
(2001), Delete (2006), Blask (2009), Dotyk (2012), Skok (2013). W Polsce wydane zostały jej następu-
jące książki prozatorskie: Sen na cztery ręce (1995), Śpiew kameleona (2000), Niknące twarze (2004), 
Zimno, ciepło (2006), Przed odlotem (2009), Rozmowa z Losem (2011) oraz Zabawy białych plam 
(2012), a także trzy tomiki wierszy: Chamsin (2002), Statyści (2008), i tyle (2010).  
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„Nowiny”–„Kurier”. W 1986 roku Jabłońska założyła – razem z Elim Barburem 
– Sekcję Polską przy Federacji Związków Pisarzy w Izraelu, a następnie została 
redaktorką powstałego w 1988 roku pisma „Kontury”. W wyniku rozłamu 
w kręgu redakcji „Konturów” stała się współzałożycielką stowarzyszenia o na-
zwie „Grupa Literacka Akcenty” oraz redaktorką wydawanego w latach 1990–
1993 periodyku „Akcenty”. 

Podwójna przynależność kulturowa, a zarazem akces do literatury polskiej są 
znakiem rozpoznawczym nie tylko utworów Renaty Jabłońskiej, ale również twór-
czości całego polskojęzycznego środowiska literackiego, jakie skupiało się głównie 
w Tel Awiwie. Jak wspomina Jabłońska, „myśmy się określali na początku jako 
pisarze izraelscy piszący po polsku; długie lata tak o sobie myśleliśmy”13. Obecnie 
Jabłońska skłania się ku określeniu „pisarz polski z Izraela”, gdyż określenie to, 

jeśli dotyczy dobrych pisarzy, jest chyba słuszne, bo bez odpowiedniego posługiwania się ję-
zykiem nie można tworzyć literatury. I nawet jeśli się pisze o życiu w Izraelu, ale po polsku, 
jest to literatura polska. (…) Dawniej myślałam o określeniu „pisarz izraelski piszący po pol-
sku”, ale od pewnego czasu myślę, że słuszniej jest, zwłaszcza jeżeli autor pisze tylko po pol-
sku, określać go „pisarz polski z Izraela”14. 

*  *  *  

Tematycznie znaczna część utworów polskich pisarzy Izraelczyków pozostawa-
ła w kręgu Holocaustu, gdyż – jak pisze Monika Adamczyk-Garbowska – „Za-
głada przesądziła o tematyce ich twórczości”15. Innym kręgiem tematycznym 
dzieł tych autorów jest kwestia tożsamości, nostalgiczne powroty do Polski oraz 
problematyka dotycząca zagadnień aklimatyzacji i życia w Izraelu. Tomasz Cie-
ślak zwraca uwagę na znacząco niewielką liczbę – „szczególnie na tle (…) utwo-
rów o przyrodzie i miastach Polski” – wierszy o jego [Izraela – B.T.] zabytkach, 
tradycji, przyrodzie”16. Fakt, że Izrael nie stał się „poważniejszą inspiracją” dla 
tworzonej tam literatury w języku polskim, dostrzega także Ryszard Löw: 

Jako redaktor „Konturów” ciągle usiłuję skłonić autorów do napisania czegoś o okresie ich 
przyjazdu do Izraela. O ich absorpcji, o ich zakorzenianiu się i niezakorzenianiu. O tym, jak 
zostali pisarzami polskimi w Izraelu. Owszem, rozpoczynają od tego… ale bardzo szybko 
„wracają” do Polski, automatycznie przenoszą się w tamten wymiar17. 

   
13 Z rozmowy Renaty Jabłońskiej z Beatą Tarnowską, 18.10.2004 w Warszawie. 
14 Z listu e-mailowego Renaty Jabłońskiej do autorki niniejszego artykułu, z dn. 19.09.2004. 
15 M. Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko 

wielojęzyczne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 131. 
16 T. Cieślak, O liryce polskojęzycznej w Izraelu…, s. 181–182. Dominację tematyki polskiej 

w twórczości izraelsko-polskich pisarzy podkreśla także Sławomir Jacek Żurek. Zob. S.J. Żurek, 
O polskojęzycznym, współczesnym…, s. 224. 

17 O środowisku piszących po polsku w Izraelu i o „Konturach”. Z Ryszardem Löwem rozmawia 
Ryszard Montusiewicz, „Nowiny kurier” 4.03.2005, s. 10–11. 
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Na tle polskiej literatury tworzonej w Izraelu twórczość Renaty Jabłońskiej pod 
względem tematyki wyróżnia nie tylko przesunięcie akcentu na kraj osiedlenia, 
ale także – co zauważa Zbigniew Chojnowski w recenzji tomiku Dotyk z 2012 
roku – „niewysuwanie wątków martyrologicznych. Jej egzystencjalna liryka 
wypowiada się bez stosowania rozpoznawalnej topiki Holocaustu”18. Wprawdzie 
wojennej rzeczywistości dotyczyły częściowo opowiadania z wydanego dziewięć 
lat wcześniej tomu Niknące twarze (2004)19, a Holocaust został przypomniany, 
choć – jak pisze Marta Cuber – „dużo skromniej, na mniejszą skalę i akcydental-
nie” w powieści Zimno, ciepło (2006)20, jednak najważniejszym przedmiotem 
literackiego opisu pozostają tutaj losy kolejnych pokoleń Izraelczyków polskiego 
pochodzenia. Określając prozę Jabłońskiej mianem „postholocaustowej, kobiecej 
chic lit”, Cuber dostrzega, że „przygody wyraźnie kobiecej podmiotowości” oraz 
„zainteresowanie (…) samodzielnością, samowystarczalnością czy wręcz singlo-
watością bohaterek nieuchronnie zdystansowało jej pisanie od twórczości innych 
polskojęzycznych pisarek zamieszkałych w Izraelu: Idy Fink i Irit Amiel”21. 

Podobnie rzecz ujmują izraelscy krytycy: Lea Han w ogłoszonej na łamach pi-
sma „Achszaw” recenzji hebrajskiego debiutu Jabłońskiej, tomu opowiadań Ki-
kar ha'melech Albert [Plac króla Alberta] (1993)22, zauważa, że choć „Renata 
Jabłońska, tak jak na przykład Ida Fink, należy do grupy pisarzy, którzy w Izraelu 
piszą po polsku, a piętno na ich twórczości wyraźnie odcisnęły kultura kraju 
dzieciństwa oraz ciężar wojennych przeżyć”, „w przeciwieństwie do Idy Fink, 
podejmuje [ona] także temat życia w Izraelu”. Autorka recenzji podkreśla, że losy 
bohaterów – głównie kobiet – „naznaczonych traumą wojny”, ukazane są na tle 
rozpoznawalnej przez izraelskich odbiorców przestrzeni Tel Awiwu: 

pomiędzy ulicami Achad Haam a Jawne, pomiędzy zapuszczoną pagodą a Placem króla Al-
berta, gdzie można odczuć wyjątkową atmosferę tej okolicy, jej architekturę i piękno starych    

18 Z. Chojnowski, Marzycielka z charakterem [rec.: R. Jabłońska, Dotyk, Tel Awiw: Wydawnictwo 
Akcenty, 2012], „Nowe Książki” 2013, nr 3, s. 84. 

19 Zob. [rec.: R. Jabłońska, Niknące twarze, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2004]: K. Famulska, 
Opowieść o tym, że warto wracać do przeszłości rozpisana na wiele głosów, „Teka” 2006, nr 5–6, 
s. 320–322; J. Gizella, Między trupią czaszką i czerwoną gwiazdą, „Czas Kultury” 2005, nr 2, s. 153–
155; M. Cuber, Cienie dziewczynek, „Nowe Książki” 2005, nr 1, s. 65; L. Skompska, Wyobcowanie 
i przynależność, „Twórczość” 2005, nr 2–3, s. 219. 

20 M. Cuber, Sen mara, Bóg wiara, [rec.: R. Jabłońska, Przed odlotem, Gołdap: Z bliska, 2009], 
„Nowe Książki” 2009, nr 10, s. 9. 

21 Tamże. 
22 Tom ten stanowi zbiór opowiadań przetłumaczonych z języka polskiego i opublikowanych wcze-

śniej w izraelskich pismach („Maariw”, „Achszaw”, „Moznaim”, „Dawar”, „Raw-Kol” i „Ariel”). 
Były to: Pierwsza nienawiść (przeł. A. Brauner); Spotkanie, Jesień (przeł. S. Lindenbaum); Dziewczy-
na z ptakiem, Ogrody (przeł. B. Tene); Oczekiwanie (przeł. I. Komem). Specjalnie do książki przetłu-
maczone zostały: mini-powieść Plac króla Alberta (przeł. A. Brauner); Żyd odmawia Kadisz, Sen na 
cztery ręce (przeł. I. Komem); Długi letni dzień (przeł. G. Nojman). 
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zabytków. Tam toczy się akcja opowieści o ludziach naznaczonych traumą wojny, kobietach 
zwłaszcza, które Jabłońska tak umiejętnie i subtelnie potrafi opisać. Wrażliwość cechuje 
twórczość tej pisarki, która przedstawia zarówno wygląd swojej dzielnicy, jak i niuanse prze-
żyć duchowych i relacji międzyludzkich23. 

Traumatyczne, wojenne dzieciństwo autorki, dorastanie w stalinowskiej Polsce 
i trudna, podjęta wbrew sobie decyzja o opuszczeniu ojczyzny generowały – jak 
pisze Adriana Szymańska – „powracający wciąż niepokój, czy świat, w którym 
istniejemy, jest autentyczny, i czy to nie wspomnienia przeszłości zasługują wy-
łącznie na miano prawdziwego życia”24. 

Inaczej niż w polskiej poezji emigracyjnej, w której miasta osiedlenia były czę-
sto postrzegane przez poetów jako widmowe, czyli nierzeczywiste, podczas gdy 
miasta utracone powracały w ich pamięci obdarzone wyrazistą konkretnością25, 
w twórczości Jabłońskiej widziany na co dzień Tel Awiw wydaje się na poły realny 
i swojski, a na poły kryjący w sobie pierwiastek nierzeczywistości i obcości. 

W pochodzącym z 1981 roku opowiadaniu Miasto26 werystyczny wręcz opis 
fragmentu nienazwanego z imienia miasta, jego budynków i ulic służy nie tylko 
próbie umocnienia poczucia przynależności do danego miejsca, ale również prze-
konania o prawdziwości własnego „bycia tu”, w tym, a nie innym mieście. 

Początek i koniec opowiadania spina kompozycyjną klamrą widok miasta nocą: 
przestrzeń widziana z okna wysokościowca sprawia wrażenie imitującej rzeczy-
wistość, odbitej jakby na kinowym ekranie: 
   

 אווירה למצו ניתן אלברט המלך לכיכר לנפל המטה הפגודה בניין בין ליבנה, העם- אחד שבין הרחובות במיתחם 23
 נפשות של המינוריים, האנושיים, סיפוריהן נרקמים ושם בלוי, יופי של נחבאות ופינות אדריכליות חמדה- שכיות ייחודית,

 כתיבתה את מאפיינת הרגישות בכלל רבה. וברגישות באמפאתיה לתאר יבלונסקה מיטיבה עותן בעיקר, יותנש שבריריות,
  של לניואנסים והן ,משהו- הנידח המצודד, ההיבט מין בניתהאור ההווייה של לפרטים הן טובה עין לה שיש זו, סופרת של

אישיים- בין יחסים ושל נפש- הילכי  
L. Han, Kijum bejn Lodz, Warsza we'Tel Awiw. Al Kikar ha'melech Albert m’et Renata Jablonska 

[Życie pomiędzy Łodzią, Warszawą a Tel Awiwem. O „Placu króla Alberta” Renaty Jabłońskiej], 
„Achszaw” 1995–1996, nr 63, s. 177; tłumaczenie własne. Na temat próby dostosowania się ocalałych 
do życia w nowych warunkach wspomina ponadto Gil Hochberg w recenzji tejże książki: Chaim al 
saf hitmotetut [Życie na krawędzi], „Ha'arec” 15.12.1993, s. 7. 

24 A. Szymańska, Powrót do życia [rec.: R. Jabłońska, Statyści, Gołdap: Z bliska, 2008], „Przegląd 
Powszechny” 2009, nr 1, s. 131. 

25 W. Ligęza, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Kraków: Wydawnictwo Baran 
i Suszczyński, 1998, s. 115 i nast. 

26 Opublikowane w „Nowinach” w 1983 roku. Przedruk: R. Jabłońska, Miasto (Tel Aviv), 
„Akcenty” 1990, nr 1, s. 92–94; taż, Miasto Tel Aviv, „B1 [Bundesstrasse 1]” 1996, nr 8/9, s. 46–47; 
taż, Miasto, „Tygiel Kultury” 1997, nr 1–2, s. 43–44; hebr. wersja: taż, Ir, przeł. D. Weinfeld, 
„Moznaim” 1999, nr 4, s. 55–56. Opowiadanie to zostało włączone do tomu Niknące twarze…, 
s. 166–169. W prozie Renaty Jabłońskiej Tel Awiw przedstawiany jest, na ogół jako tło, także 
w opowiadaniu Miasto nad morzem, w mikro-powieściach Plac króla Alberta, Białe wielbłądy i Śpiew 
kameleona, w powieści Zimno, ciepło oraz w opowiadaniach z tomu Przed odlotem. 
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Okno jak ekran cinemascope. Widziane z góry, ciemniejące drzewa w rozległym parku. 
Samolot Arkiji nabiera wysokości. Morze na horyzoncie – tajemnicze, przyciągające. Wielki, 
gorejący krąg zatapia się powoli w bezmiarze wody. 

(…) 
Okno jak ekran cinemascope. Naokoło migają światła miasta. Z boku Reading mruga na 

okrągło. 
Po szosach płyną auta – widziane z góry, dalekie. Światła aut. Ludzie w autach. Kim są? 

(NT 166, 169)27. 

Przestrzenny dystans oraz noc zacierają kontury rzeczy, upodabniając miasto do 
wielu innych na świecie. „Perspektywa zza okna”, które otwiera na miejską prze-
strzeń, a jednocześnie od niej separuje, 

uniemożliwia (…) – jak pisze Elżbieta Rybicka – działanie, ewokuje postawy kontemplacyj-
ne lub eskapistyczne. Widok z okna na miasto może prowadzić wtedy do wycofania się 
w prywatność, prowokować ucieczkę przed światem do wnętrza28. 

Narrator w oknie, będący postronnym obserwatorem, należy i zarazem nie należy 
do opisywanego świata: ujęcie panoramiczne podkreśla bowiem nie tylko prze-
strzenny, ale również emocjonalny dystans wobec opisywanej rzeczywistości29. 

W dalszej części opowiadania zmiana perspektywy polegająca na przejściu od 
zewnętrznego punktu widzenia do wewnętrznego, czyli do percepcji doświadcza-
nej przez przechodnia30, stanowi sygnał zakorzenienia w przedstawianej prze-
strzeni. W odróżnieniu bowiem od perspektywy panoramicznej, zakładającej 
ogląd całości z jednego, nieruchomego punktu widzenia i stwarzającej wyobco-
wujący dystans, perspektywa przechodnia „warunkuje ruch i zmienność punktów 
widzenia, zniesienie lub skrócenie dystansu”31, sygnalizuje zatem uczestnictwo    

27 Cytowane w niniejszym artykule fragmenty utworów pochodzą z następujących książek 
R. Jabłońskiej: Niknące twarze… (dalej używam skrótu NT); To co jest, Tel Awiw: Wydawnictwo 
Akcenty, 2000 (TCJ); Statyści, Gołdap: Z bliska, 2008 (St); Dotyk, Tel Awiw: Wydawnictwo 
Akcenty, 2012 (D); Skok, Tel Awiw: Wydawnictwo Akcenty, 2013 (S); Fragmenty. Urywki 
wspomnień 1939–2009, [mps.] (F). Cyfra podana obok skrótu tytułu oznacza numer strony. 

28 Zob. E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w polskiej literatu-
rze nowoczesnej, Kraków: Universitas, 2003, s. 116. 

29 Wyobcowanie określające sytuację osiadłych w Izraelu bohaterek-narratorek opowiadań Renaty 
Jabłońskiej, a będące „ciągłą niemożnością przystosowania się do trudnych warunków, klimatu, 
utożsamienia się z odmienną kulturą”, podkreśla L. Skompska (Wyobcowanie i przynależność…, 
s. 221). W recenzji tomiku Chamsin pisze: „Obcość jest (…) odczuwana stale, na wszystkich pozio-
mach istnienia: we wspomnieniach, w codziennych kontaktach z ludźmi, rzeczami, miastem. Poczucie 
obcości rodzi się już na granicy, która strzeże ciała – na skórze. Nieprzyjazne doznania zmysłowe 
przychodzą najczęściej ze strony powietrza: przykra wilgoć, pył niesiony przez wiatr wdzierają się 
w głąb ciała, w płuca, pokonują naturalne zapory”. L. Skompska, Za ruchomą przegrodą [rec.: 
R. Jabłońska, Chamsin, Olsztyn: SPP Oddział, 2002], „Tygiel Kultury” 2002, nr 7–9, s. 179. 

30 Zob. E. Rybicka, Modernizowanie miasta…, s. 109. 
31 Tamże. 
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w życiu miejskim. Chociaż nienazwane miasto i jego ulice wydają się jakby odar-
te z tożsamości, to przecież narratorka – porte parole autorki – opisuje miejsca 
dobrze jej znane i rozpoznawalne: zabytkowy budynek w kształcie chińskiej 
pagody naprzeciw domu, w którym mieszka32, restauracje na rogu ulic Nahmani 
i Achad Haam oraz pobliski (wielokrotnie opisywany w jej twórczości) Plac króla 
Alberta u zbiegu ulic Melchett, Nahmani, Montefiori i Becalel Jaffe: 

Na skrzyżowaniu dwóch starych ulic biało i jasno. Po jednej stronie odnowiony, duży, pół-
okrągły dom z filarami przy wejściu, po drugiej mniejszy, prosty, z oszklonymi tarasami na 
drugim i trzecim piętrze i z dwiema restauracjami na parterze. Sporo ludzi w tej narożnej, 
rozmowy i śmiech słychać wyraźnie z przeciwnej strony ulicy. Nieco dalej ciemnawy placyk 
– dwa rozłożyste drzewa i ławka pośrodku, a na prawo, przy rozwidleniu ulic, stary i zanie-
dbany dom przypominający od frontu chińską pagodę, a z boku niezgrabny statek parowy 
(NT 166–167). 

Poczuciu obcości, jakie wywołuje widzenie miasta z okna wysokościowca, 
przeciwstawiony zostaje intymny związek z najbliższą przestrzenią. Narratorka 
niczym Baudelaire’owski flâneur33 spaceruje po swej dzielnicy, rejestrując zmia-
ny, jakie czas odcisnął na jej wyglądzie: „Malują stary dom. Ładny. Obok inne, 
odrapane i osypujące się. Podwórza zarzucone stertami śmieci. Dzielnica zesta-
rzała się. Robią jej lifting” (NT 167–168). Opis ulic nie ogranicza się do architek-
tonicznych elementów; równie ważna jest uliczna sytuacyjność, składająca się 
z serii nieraz trywialnych mikrozdarzeń: 

Budują nowy dom. Robotnicy rozmawiają głośno po arabsku, podśpiewują. Śmieją się na 
widok potężnej dziewoi w opiętej na grubych pośladkach minispódniczce (NT 167). 

Przy kiosku w alei tłok. Żołnierz w przepoconym na plecach mundurze, z przewieszonym 
przez ranię karabinem, pije coca-colę z oszronionej butelki, nie odrywając jej od ust aż do 
ostatniej kropli (NT 167). 

Młoda kobieta ze złotym przednim zębem krzyczy, rozdziawiając szeroko usta. Dłonią na 
płask wali po głowie kilkuletniego chłopca. Zabrudził ręce, bo idąc za matką, zabawiał się, 
dotykając zaparkowanych przy chodnikach samochodów (NT 168). 

   
32 Pagoda u zbiegu ulic Nahmani i Montefiore została zaprojektowana (w stylu eklektycznym) 

w 1924 roku przez architekta Aleksandra Leviego. 
33 Na temat flânerie istnieje bogata literatura przedmiotu. Zob. m.in.: „Literatura na Świecie” 2001, 

nr 8/9; A. Nowaczewski, Szlifibruki i flâneurzy. Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku, 
Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2011; K. Szalewska, Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma 
doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim, Kraków: Universitas, 2012. Figura 
flâneura będącego podmiotem bądź narratorem jest, obok poetyki percepcyjnej związanej z tematyką 
miejską, głównym wyznacznikiem pasażu tekstowego – formy, jaka realizuje się w wypowiedziach 
odmiennych pod względem gatunku, a nawet rodzaju literackiego. Pojęcie pasażu tekstowego 
wprowadziła do literaturoznawstwa polskiego Elżbieta Rybicka. Zob. E. Rybicka, Modernizowanie 
miasta…, s. 165 i nast. 
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Nocne miasto za dnia przeistacza się w miejskie sensorium; ciemności rozświe-
tlanej światłem lamp ulicznych przeciwstawione zostaje oślepiające słońce, zaś 
ciszy – nadmiar bodźców akustycznych: 

I zaraz piekielny ruch. Ciężarówki rozwożą towar. Śpieszą się. T r ą b i ą . Szoferzy k l n ą  
na skrzyżowaniu, k r z y c z ą  na przechodniów próbujących przebiec przez jezdnię. 

Na wielką ciężarówkę ładują z  h u k i e m  butle po gazie. K l n ą . Ruszają z r o z k l e k o -
t a n y m  h a ł a s e m . 

Z otwartego okna srebrnej fiesty rozlega się m u z y k a  z kasety – zagłusza w r z a s k  
d z i e c i a r n i  pędzącej na wrotkach ku przerażeniu odskakujących na boki przechodniów 
(NT 168, podkreśl. moje – B.T.). 

Zgiełk i dynamizm prężnego, rozgorączkowanego miasta, które ciężko pracuje, 
a jeszcze chętniej się bawi: 

Z banku wychodzą gromadą strojni w jasne koszule i ciemne krawaty faceci. Wchodzą do 
nowej włoskiej restauracji. (…) 

Kawiarnie przepełnione. Stoliki zajmują część chodnika. Kina kuszą rozdygotanymi świa-
tłami reklam. Tłum. Ludzie idą, stoją grupami, siedzą na ławkach. Śmieją się (NT 168–169). 

kontrastuje z obrazami przemocy, jakie wdzierają się w przestrzeń ulicy z usta-
wionych na sklepowych wystawach telewizorów: 

Na pełnej telewizorów wystawie wielkiego magazynu świeci kilka ekranów. Przerażone 
twarze młodych skośnookich mężczyzn prowadzonych siłą przez facetów w czerwonych 
chustach. Jakaś krwawa rozróba w Libanie. Skręcone ciało arabskiego nauczyciela zamor-
dowanego przez arabskich ekstremistów. Ten sam obraz odbity parokrotnie robi mniejsze 
wrażenie niż pojedynczy… (NT 168) 

To dysonansowe zestawienie nieprzystających do siebie obrazów zgiełku, rozryw-
ki, zabawy i zbrodni rodzi poczucie zagubienia; podobnie jak jednoczesne odczucie 
ducha „europejskości”, który nadaje dzielnicy swojski charakter34, oraz obcego Le-
wantu, manifestującego się nadmiernym zagęszczeniem bodźców sensorycznych35. 

Dialektyka wyobcowania i przynależności, obcości i swojskości pojawia się 
także w poezji Renaty Jabłońskiej. W wierszach z najnowszych tomików Dotyk 
   

34 Jak Jabłońska pisze w autobiografii Fragmenty: „Tel Awiw to moje miasto. Tylko tutaj dobrze 
się czuję »na stałe«. Podobają mi się inne miejsca – Jerozolima, Cfat, Cezarea, hajfski Karmel… Ale 
żyć mogę tylko w Tel Awiwie. I w mojej dzielnicy, która ma inny od reszty miasta charakter, jest 
w jakimś sensie bardziej europejska. Stare budownictwo, dużo drzew, aleja, gdzie wspaniałe fikusy 
i (na jednym odcinku) poncjany” (F 131–132).  

35 Zdaniem Edwarda T. Halla, „silna sensoryczna stymulacja”: „zapach, ścisk i duży hałas” jest 
charakterystyczną cechą kultury Bliskiego Wschodu. Zob. E.T. Hall, Ukryty wymiar, przeł. T. Hołów-
ka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976, s. 219. Na temat wrażeń sensorycznych 
R. Jabłońskiej po jej przyjeździe do Tel Awiwu w 1957 roku zob.: Myśleć po polsku, myśleć po 
hebrajsku. Z Renatą Jabłońską rozmawia Beata Tarnowska, „Fraza” 2008, nr 3/4, s. 46–54. 
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(2012) i Skok (2013), zagubienie ustępuje jednak miejsca pełnej identyfikacji 
z miastem, a ulica staje się okolicą przyjazną i domową: 

siedzimy w kawiarni 
za oknem widać moją ulicę 

jest wczesne przedpołudnie 
spacerują młode matki z wózkami 

na jezdni przeganiają się motocykle 
wyzywająco trąbią samochody 

jest słoneczny suchy dzień 
już pachnie wiosną i chamsinem 

 w kawiarni, S 22 

Afirmacja miejskiej przestrzeni – pomimo wszelkich niedogodności wynikają-
cych z życia w hałaśliwej i nękanej upałem metropolii – przeważa także w wierszu 
lato w mieście, w którym przeciwwagą dla nieprzyjemnych doznań akustycznych 
(„głośna muzyka wyjców z kaset”; „wściekły hałas” motocykli) i termicznych 
(„słońce piecze niemiłosiernie”) są przyjemne wrażenia wizualne (widok kwitną-
cych poncjan, tworzących pomarańczowe parasole nad głowami przechodniów; 
„kolorowe żaglówki w oddali”) oraz taktylne („powiew wiatru od morza”). Tel 
Awiw przywodzi tutaj na myśl miejską wersję pejzażu locus amoeni, którego 
niezbywalnymi elementami pozostają słońce, bujna, dająca cień roślinność, bryza 
od morza, obecność dzieci i młodych ludzi36: 

idę ulicami mojego miasta 
zza szyb chłodzonych samochodów 
przedziera się głośna muzyka wyjców z kaset 
motocykle pędzą z wściekłym hałasem 

dziewczyny i chłopcy w krótkich 
spodenkach i trykotowych koszulkach 
gadają do komórek potrącają przechodniów 
słońce piecze niemiłosiernie 

pomarańczowe dachy kwitnących 
poncjan pozwalają postać chwilę 
w ich cieniu unieść głowę i cieszyć się 
że są takie szczodre 

   
36 Elementami locus amoenus (rozkosznego miejsca), od czasów starożytnych stanowiącego jeden 

z głównych motywów wszystkich opisów przyrody, były przede wszystkim słońce, dające cień drzewa, 
kwiaty, woda w postaci źródła, rzeki lub strumienia, a także śpiew ptaków i łagodne powiewy wiatru. Zob. 
E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowski, Kraków: Universitas, 
1997, s. 202. Na temat klasycznych loci amoeni pisze również Teresa Michałowska w książce Poetyka 
i poezja. Studia i szkice staropolskie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982, s. 302. 
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zbliżam się ku morzu widzę jego 
migotliwy intensywny odcień 
turkusu pod jednostajnie jasnym 
niebem bez śladu choćby jednej chmurki 

palmy na promenadzie zmęczone 
upałem lecz trzymają się prosto ja też 
prostuję plecy wyżej unoszę głowę 
idę pewniejszym krokiem 

para niemłodych turystów w kolorowych 
koszulach i spodniach do kolan 
zaśmiewa się na widok goniących się 
po piasku gołych opalonych dzieci 

kolorowe żaglówki w oddali 
powiew wiatru od morza 
przywołują dobre wspomnienia może mnie 
potrafią natchnąć szczyptą optymizmu 

D 48–49 

*  *  *  

Poczucie zadomowienia w nadmorskim mieście, w „dzielnicy, która jest europejska 
z ducha”, niekiedy przeplata się z odczuciem obcości, zarówno z powodu „Lewantu, 
który nie ustępuje – wręcz przeciwnie – panoszy się” (F 129)37, jak i zmian zachodzą-
cych w wyglądzie miasta oraz mentalności jego mieszkańców. W wierszu dawny 
i nowy Tel Awiw z tomu Skok, „mały i skromny” Tel Awiw lat 50., gdzie 

w piątkowe wieczory ludzie 
siedzieli na balkonach grali 
w karty jedli arbuzy 
rozmawiali z ludźmi z balkonów 
po drugiej stronie ulicy 

młodzi tańczyli horę na placach 
śpiewali przy ogniskach nad morzem 
spacerowali po ulicy Dizengoff dziwiąc się 
wystrojonym kobietom i mężczyznom 
w garniturach za oknami restauracji 

w poniedziałki rano przejeżdżał 
sprzedawca brył lodu 
później sprzedawca nafty 
na koniec sprzedawca szczap drewna 
do kotłów w łazienkach 

   
37 Por.: „Dosyć często z otwartych okien samochodów przedostaje się bardzo głośna muzyka róż-

nych wyjców. Niektórzy wrzeszczą na ulicy do komórek, nawet przeklinają. Do kas w supermarke-
tach przepychanki, kłótnie. Upały źle działają na nerwy” (F 129). 
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mężczyźni w spodniach khaki do kolan 
kobiety w kretonowych sukniach 
na podwórkach małe dzieci 
na golasa dla ochłody oblewały się 
wodą z dużej miski 

przeciwstawiony zostaje nowoczesnej metropolii, z jej kultem konsumpcjonizmu, 
anonimowością i fasadową makroskalą: 

teraz nowe jezdnie mosty tunele 
jak grzyby po deszczu rosną wieżowce 
ludzie już nie siedzą na balkonach 
lecz w klimatyzowanych salonach 
przed wielkimi telewizorami 

w piątki tłum młodych w kusych 
strojach kotłuje się przed wejściem 
do dyskoteki czy baru 
ludzie siedzą w przepełnionych 
kawiarniach i restauracjach 

balkony w nowych domach nazywają 
słonecznymi choć nikt się na nich 
nie opala nie zajada lodów czy zimnego 
arbuza z nowoczesnej lodówki której nie trzeba 
rozpuszczać bo lód jest suchy 

S 33–34 

Metropolii, która odrzucając zwykłą, ludzką skalę, wyobcowuje jednostkę, autorka 
przeciwstawia miasto, gdzie relacje sąsiedzkie były czymś w rodzaju komuny obywa-
jącej się bez telewizorów i innych wynalazków współczesnej cywilizacji; „ludzie byli 
bardziej otwarci, nieraz zupełnie bezceremonialni (…). Mieszkania były skromne, 
ubrania dość »jednolite«. Eleganckie sklepy i lokale – to dla bogatych” (F 45). Tel 
Awiw z dawnych lat, nie przypominający obecnego miasta, które staje się anonimowe 
i odarte z ciepła międzyludzkich więzi, wywołuje nostalgię. Postać mówiąca w wier-
szu, podobnie jak narratorka opowiadania Miasto, pełni rolę „rejestratora znikania”, 
który „nałożywszy okulary s w o j e g o  wspomnienia, będzie uważnie oglądał 
miejski palimpsest, aby wypatrzyć ślady starego miasta i jego historię”38. 

W Tel Awiwie – mieście o zaledwie ponad stuletniej historii, nie tylko zacho-
wane w pamięci obrazy wyburzonych domów prześwitują przez warstwę teraź-
niejszości. Inną, głębszą warstwę wielokulturowego miasta-palimsestu tworzą 
wspomnienia miejsc pozostawionych przez jego mieszkańców w Europie. Impul-
sem wyzwalającym pamięć odległych czasów i przestrzeni stają się często bodźce 
   

38 Zob. A. Hohmann, Flâneur. Pamięć i lustro nowoczesności, przeł. A. Kopacki, „Literatura na 
Świecie” 2001, nr 8/9, s. 358–359. 
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zmysłowe, zwłaszcza zapachy i smaki, które są trwalsze od wspomnień wizual-
nych i słuchowych i – jak zauważa Mădălina Diaconu – „mogą czasem trwać 
przez całe życie”39. 

Percepcja olfaktoryczna, jaka łączy przestrzeń i czas, w poezji Renaty Jabłońskiej 
uruchamia poczucie podwójnego zakorzenienia: zapach „drobnych fioletowych 
kwiatów na drzewie / zwanych obco: izdarechet”, tożsamy z wonią swojskiej cze-
remchy, przywodzi wspomnienia wczesnej młodości: „po tylu latach / i tak daleko / 
jest echem tamtego” (zapach, TCJ 1640). Podobnie pierwszy po upalnym lecie 
zapach deszczu na telawiwskiej ulicy, który odświeża zieleń i przykrywa „przed-
wczorajsze” wyziewy spalin, przenosi podmiot w odległy czas i miejsce: 

każdy dzień ma swój zapach 
wczorajszy pachniał deszczem 
pierwszym po upalnym lecie 
dzisiejszy parującą w słońcu ziemią 
i odświeżoną zielenią 
przedwczorajszy kurzem spalinami 
wyziewami zmęczenia 
zapachy przywołują wspomnienia 
które długo drzemały a teraz wróciły 
wywołane smugą znanej woni 
obraz jasnego dnia i wieczoru 
na werandzie drewnianego domu nad rzeką 
pachnie mokrą trawą mułem maciejką 
światłem księżyca i smakiem 
rozstania 

zapachy, D 8 

Zdaniem socjologów Marka S. Szczepańskiego i Weroniki Ślęzak-Tazbir, zapachy, 
które poprzez rozbudzanie emocji „budują specyficznie intymny związek pomię-
dzy miastem i mieszkańcami” oraz mają „wyjątkowo mocne powiązania z czymś, 
co wyrażamy w słowach »swojska atmosfera«”, powodują, że „jesteśmy u siebie, 
że czujemy się zakorzenieni, że przestrzeń okazuje się dla nas gościnna”41. 

*  *  *  

Dialektyka swojskości i obcości, wyobcowania i przynależności łączy się 
w twórczości Renaty Jabłońskiej z geografią sensoryczną42: zmysły wydają się    

39 M. Diaconu, The Rebellion of the “Lower” Senses: A Phenomenological Aesthetics of Touch, Smell, 
and Taste, http://www.o-p-o.net/essays/DiaconuArticle.pdf, s. 3 [07.07.2013] http://www.google.pl/ - #.  

40 Przedruk: R. Jabłońska, Chamsin…, s. 47. 
41 M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir, Miejskie pachnidło. Fragmentacja i prywatyzacja prze-

strzeni w perspektywie osmosocjologicznej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2008, nr 2 (32), s. 31, 30. 
42 Określenie Paula Rodawaya. Zob.: P. Rodaway, Sensuous Geographies: Body, Sense and Place, 

London–New York: Routledge 1994. 
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bowiem nie tylko jedynym, choć niedoskonałym, narzędziem poznania świata 
i gwarantem jego prawdziwości. Jak zauważa Zbigniew Chojnowski, „Doświad-
czenie sensoryczne nierzadko bywa impulsem budzącym pamięć, rozsądek, 
zmysł realności”43. 

Sensoryczne wspomnienia, z natury nietrwałe i epizodyczne, a odnoszące się 
zarówno do dawnego Tel Awiwu, jak i do rodzinnej Łodzi oraz innych miejsc 
pozostawionych w Polsce, dominują zwłaszcza w najnowszej poezji Renaty Ja-
błońskiej – tak jakby czas pobudzał „rozleniwione zmysły / do intensywnego / 
czucia” (St 24). Współtworząc zbiorową pamięć przybyłych z Europy mieszkań-
ców Tel Awiwu i zakorzeniając to „miasto bez historii” w „czasie zaprzeszłym”, 
czyli historii ich własnych, przełamanych biografii, nie prowadzą jednak do wy-
obcowania: 

Idę ulicami mojego miasta. Jest godzina 10 rano. Denerwują mnie, że sprzątacze zamiatają 
ulice o tej porze, wzniecając kurz prosto w twarze przechodniów. Wyrostki (są letnie ferie) 
biegną, potrącając przechodniów i wrzeszcząc. Słońce parzy. Ale na tarasie kawiarni za-
śmiewają się z czegoś trzy młode śliczne dziewczyny, upał im nie przeszkadza. Obok odna-
wiają duży rogowy dom, prawdziwy okaz Bauhausu. 

Jestem u siebie i czuję to wszystkimi zmysłami. 
Czy gdybym została w Łodzi, mogłabym czuć tak samo? (F 126) 

 
T H E  P O L I S H  L I T E R A T U R E  I N  I S R A E L  –  T H E  D I A L E C T I C S  O F  F A M I L I A R I T Y   

A N D  I S O L A T I O N  I N  T H E  W R I T I N G S  O F  R E N A T A  J A B Ł O Ń S K A  

The subject of this paper is the question of alienation and affiliation in the writings of Renata Jabłońska. 
Jabłońska is a Polish writer who was born in Łódź (1935) and educated in the circle of Polish culture but 
then (at the age of 22) settled in Tel Aviv. Writing about the city where she lives, Jabłońska oscillates be-
tween the feeling of alienation and the feeling of being a member of the local community. With time howev-
er, her alienation is gradually being replaced by the sense of belonging to Tel Aviv. 

Keywords: Polish-Israeli literature, Renata Jabłońska`s works, the image of Tel Aviv in literature, 
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43 Z. Chojnowski, Marzycielka z charakterem… 
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INTERNATIONAL WRITING PROGRAM JEST DZIAŁAJĄCYM PRZY UNIWERSYTECIE IOWA  
projektem zapoczątkowanym w 1967 roku przez Paula Engle’a. Do głównych 
założeń tej inicjatywy należy przyjmowanie zarówno debiutujących, jak i uzna-
nych poetów, pisarzy, dramaturgów oraz eseistów z całego świata na trzymie-
sięczne (lub dłuższe) stypendium, podczas którego biorą oni udział w panelach 
dyskusyjnych, wykładach, odczytach, warsztatach przekładu i kreatywnego pisa-
nia. Na zakończenie większość stypendystów udaje się ponadto we wspólną po-
dróż po najciekawszych zakątkach Ameryki Północnej. Dla debiutujących arty-
stów program ten jest szansą na wstąpienie do międzynarodowej literackiej spo-
łeczności, pisarzom już znanym stwarza natomiast dogodne warunki pracy 
i możliwość wymiany twórczych doświadczeń z innymi stypendystami. Interna-
tional Writing Program wyrósł ze znacznie starszego projektu, jakim były Creative 
Writing Workshops (prowadzone przez popularnych autorów różnych narodowo-
ści warsztaty twórczego pisania, skierowane przede wszystkim do studentów 
University of Iowa) i początkowo miał stanowić jedynie ich rozwinięcie. Niezwykłe 
zaangażowanie Paula Engle’a i jego żony Hualing Nieh, a także wsparcie lokalnych 
sponsorów oraz fundacji (takich, jak: Fullbright, amerykańsko-polska Fundacja 
Kościuszkowska czy – dziś już nieistniejąca – Fundacja Irzykowskiego) sprawiły, 
iż projekt obliczony na krótkie spotkania garstki pisarzy z zagranicy przerodził się 
w coroczne, międzynarodowe zjazdy kilkudziesięciu twórców z całego świata. 

Od początku funkcjonowania programu aż do tej chwili iowański uniwersytet 
odwiedziło ponad pięćdziesięciu polskich stypendystów. Pierwszym z nich był 
Leszek Elektorowicz, którego zaproszono do Iowa na eksperymentalną edycję 
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projektu (pod koniec 1966 roku), ostatnim – Miłosz Biedrzycki. Wśród polskich 
uczestników amerykańskich warsztatów znalazło się wielu wybitnych twórców, 
takich, jak: Julia Hartwig, Hanna Krall, Edward Redliński, Ewa Lipska, Zyta 
Oryszyn, Piotr Sommer czy Janusz Głowacki. Dla niektórych z nich wizyta 
w Iowa była zaledwie początkiem znacznie dłuższej „amerykańskiej przygody”. 
Wyjeżdżający na stypendium w 1982 roku Głowacki wykorzystał tę jedyną 
w swoim rodzaju okazję do opuszczenia Polski, w której trwał wówczas stan 
wojenny i osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych. Julia Hartwig i Artur Mię-
dzyrzecki skorzystali zaś z propozycji ówczesnego dyrektora programu, Paula 
Engle’a, by wynająć dom w Des Moines i podjąć pracę na miejscowym Drake 
University, co pozwoliło im spędzić w Ameryce aż cztery lata. Położony pomię-
dzy jednym a drugim polem kukurydzy, wypełniony stukotem klawiszy dziesią-
tek maszyn do pisania hotel Mayflower, który zgodnie z zamysłem organizatorów 
stanowić miał spokojną przystań, zachęcającą twórców do pisania, dla wielu 
z polskich pisarzy paradoksalnie okazał się być jednak niepokojącą, zamkniętą 
przestrzenią, prowokującą do przemyśleń na temat własnej tożsamości i zajmo-
wanego przez siebie miejsca w świecie. Czasowa translokacja, doświadczenie 
obcości oraz zetknięcie z Innym w owym wielonarodowościowym tyglu stały się 
dla nich okazją do przeorientowania własnego „ja”, zaburzając (zgodnie z auto-
narracją twórców) ciągłość ich tożsamości bądź – przeciwnie – pomagając im 
uzyskać głębszą samoświadomość. 

Adriana Szymańska – poetka i eseistka, która brała udział w International Wri-
ting Program w 1997 roku, opisała swoje doświadczenia w pamiętniku Dziedzice 
i barbarzyńcy. Notatnik amerykański. Zgodnie z relacją autorki już pierwszy 
wieczór w Iowa City był dla niej rodzajem głębokiego wstrząsu. Dręczące Szy-
mańską obawy o jej nienajlepszą (pomimo ćwiczeń) angielszczyznę, które tuż po 
przybyciu na miejsce znalazły potwierdzenie w nieudanej rozmowie z telefonist-
ką, oraz towarzyszące poetce przykre uczucie anonimowości, związane z nagłym 
włączeniem Szymańskiej do dużej grupy pisarzy, unieważniającym przypisywany 
jej podczas poprzednich podróży status „wyjątkowej zagranicznej artystki”, wy-
wołały u niej stan nostalgii połączony z silnym pragnieniem ucieczki. Adaptacji 
nie ułatwiał przydzielony poetce pokój. Jak wspomina: 

przywitał mnie pokój dość obskurny (…). W bok od wejścia rozciągała się wąska ponura 
przestrzeń z denerwująco brzęczącym jarzeniowym oświetleniem nad długim, smutnym bla-
tem. Głęboka szafa sięgająca sufitu oddzielała „studio” od reszty pokoju, w którym (…) 
znajdował się (…) telewizor w pudle i skrzynka klimatyzatora. Ta RZECZ najbardziej mnie 
przeraziła. Blaszana, przerdzewiała miejscami obudowa dałaby się znieść lub zakamuflować, 
gdyby nie ożywiający ją duch iście diabelski. (…) Wiedziałam, że nie prześpię tu spokojnie 
ani jednej nocy1.    

1 A. Szymańska, Dziedzice i barbarzyńcy. Notatnik amerykański, Rzeszów: Podkarpacki Instytut 
Książki i Marketingu, 2007, s. 147. 
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Stworzony przez nią opis przywodzi na myśl więzienną celę. W dalszej części 
tekstu wielokrotnie czyni ona także bezpośrednie porównania hotelu Mayflower 
do więzienia. Opowiadając o zawartych w Iowa przyjaźniach z innymi stypendy-
stami, stwierdza na przykład: „my wszyscy, mieszkańcy ósmego piętra Mayflo-
wer Residence Hall przy Dubouque Street czuliśmy się przez ponad trzy miesiące 
więźniami tego miejsca”2. Trudności z adaptacją zdają się wywoływać u Szymań-
skiej problemy tożsamościowe. Opisując dręczące ją napięcia, poetka dochodzi 
do wniosku, że utraciła wiarę w ciągłość własnej tożsamości. Reakcja ta może 
wydać się czytelnikowi nieco przesadna. Szymańska przyjechała przecież do 
Iowa jako wyróżniona przez Fundację Kościuszkowską reprezentantka polskiego 
środowiska poetyckiego i – z inicjatywy organizatorów Programu – poprowadziła 
tam cykl adresowanych do studentów wykładów na temat współczesnej poezji 
polskiej, co świadczy o zainteresowaniu Amerykanów jej rodzimą kulturą. Za-
kwaterowanie stypendystów różnych narodowości na wspólnej, wydzielonej dla 
nich, bezpiecznej przestrzeni wiązało się z brakiem nacisku ze strony otoczenia 
na ich asymilację, zaś perspektywa spędzenia trzech miesięcy w monotonnym, 
rolniczym miasteczku nie łączyła się z koniecznością przewartościowania uzna-
wanych dotychczas wartości i przyjęcia amerykańskiego stylu życia. Jak się jed-
nak okazuje, nawet pozornie nieistotne czynniki mogą wywierać znaczący wpływ 
na sposób postrzegania własnej tożsamości przez osoby przebywające na czaso-
wej emigracji. Tim Edensor, badający zjawisko konstytuowania się narodowej 
tożsamości jednostki, podkreśla, jak wielką rolę odgrywa w tym procesie co-
dzienny kontakt ze znajomymi, zwykłymi krajobrazami. Fizyczną przestrzeń, na 
którą składają się zarówno przedmioty, tworzące nasz dom, jak i znane nam puby, 
boiska, ulice, a nawet całe miasta, cechuje gęsta intertekstualność. Miejsca te są 
przesiąknięte familiarnością, wynikającą z czynników, takich jak: charaktery-
styczny styl i sposób wykonania, podobny wygląd (np. ogrodów i parków), wy-
stępujące wyłącznie na określonym terenie gatunki zwierząt i roślin czy powta-
rzające się w wielu miastach danego kraju nazwy ulic. Owe stałe elementy są 
przez nas odczytywane i wyczuwane w sposób bezrefleksyjny, a ich seryjna re-
produkcja na przestrzeni całego państwa ustanawia poczucie bycia „u siebie” 
w większości miejsc w jego obrębie. Kiedy więc znajdujemy się nagle w prze-
strzeni pozbawionej znajomych krajobrazów i przesyconej obcymi elementami, 
podświadomie odczuwamy ten akt jako zerwanie pewnej ciągłości. Może to pro-
wadzić do dezorientacji i psychicznego dyskomfortu3. Przyglądając się działa-
niom podejmowanym przez Szymańską tuż po przybyciu do Iowa, można wy-
snuć przypuszczenie, że to właśnie utrata przestrzennego punktu zaczepienia jej 
   

2 Tamże, s. 165–166. 
3 T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. A. Sadza, Kraków: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 71–73. 
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tożsamości stanowi jedną z podstawowych przyczyn dręczącej poetkę nostalgii. 
Parę dni po wprowadzeniu się do hotelu Mayflower autorka konstruuje w nim 
swój nomadyczny dom. Przestawia meble, zakrywa „diabelską” skrzynkę klima-
tyzatora, ustawia na biurku ramkę ze zdjęciem swojej córki, przypina do korko-
wej tablicy zdjęcia i ulubione reprodukcje, łóżko nakrywa zaś barwną hinduską 
narzutą, która (podobnie jak stroje i biżuteria Szymańskiej) odzwierciedla jej 
fascynację orientem. Oceniając efekty dokonanych przez siebie zmian, pisarka 
stwierdza, że dzięki nim czuje się w tym pomieszczeniu o wiele lepiej. Fragmen-
taryczne odtworzenie zapamiętanej przestrzeni prowadzi do reintegracji znajo-
mych, rutynowych czynności. Szymańska chętnie gości w swym pokoju zaprzy-
jaźnionych uczestników Programu i przygotowuje dla nich tradycyjne polskie 
potrawy. Wyznaje, że dzięki tym spotkaniom mogła na chwilę zapomnieć o do-
biegającym zza szyby jazgocie Dobuqe Street i doskwierającej jej samotności. 

Pomimo znaczącej poprawy samopoczucia, wywołanej dokonanymi modyfikacja-
mi, Szymańska aż do końca pobytu w Iowa czuła się jednak jak więzień. Przełom 
nastąpił dopiero podczas jej wizyty w domu Bogdany Carpenter – mieszkającej 
w Ann Arbor profesor literatury słowiańskiej. Kilkudniowy pobyt u Carpenterów 
był dla poetki „rodzajem powrotu do siebie”4 nie tylko ze względu na możliwość 
przebywania w domu pełnym regałów z polskimi książkami oraz ludowych ma-
katek na ścianach, ale przede wszystkim dlatego, że wreszcie mogła porozmawiać 
z kimś w swoim ojczystym języku. Jak wspomina: 

Mogąc używać własnego języka (…) nabrałam znowu wiary w ciągłość własnej tożsamo-
ści, utraconą na skutek iowańskich napięć i frustracji. Właśnie tutaj przypomniałam sobie 
wyznanie Piotra Sommera po jego powrocie z Ameryki i zrozumiałam, co miał na myśli 
mówiąc o powodach radykalnego odrzucenia statusu emigranta. Najzwyczajniej w świecie 
nie zniósłby sytuacji, kiedy spotykając się z tym lub owym, nie mógłby po prostu zagadnąć: 
„Się masz?”, „Jak leci?”, „Grabula!”5. 

Dla ograniczonej językowymi barierami i zdominowanej przez obce krajobrazy 
Szymańskiej pobyt w domu Carpenterów okazał się więc w pewnym sensie drogą 
do odzyskania kontroli, które nie było możliwe wyłącznie poprzez konstrukcję 
nomadycznego domu. Dopiero połączenie odpowiednio wykreowanej przestrzeni 
z nieograniczoną możliwością wyrazu, pomogło poetce pozbyć się kompleksu 
gorszej autorki ze Wschodu. 

Kiedy Szymańska wyrusza w podróż po najpiękniejszych zakątkach Arizony 
i Kalifornii, jej tożsamość zdaje się jednak ponownie ulegać upłynnieniu – tym 
razem w zaprogramowany przez nią sposób. Już podczas wstępnych przygotowań 
do wyjazdu, poetka wyznaje, że jedzie tam nie po płytkie turystyczne doznania, 
   

4 A. Szymańska, Dziedzice i barbarzyńcy…, s. 190. 
5 Tamże, s. 191. 
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ale po cud i prawdziwy duchowy wstrząs. Po powrocie stwierdza: „cud się zda-
rzył”6. Dzikie arizońskie pejzaże, monumentalne skały Wielkiego Kanionu, 
wreszcie ocalałe połacie dzikich rezerwatów Indian Hopi i Navaho, wywarły na 
Szymańskiej tak duże wrażenie, że zaczęła odczuwać niechęć do ekspansywnej, 
współczesnej cywilizacji i zaznała uczucia głębokiej solidarności z pierwotnymi 
mieszkańcami tych ziem. W obliczu potężnych, nieporuszonych skał pojęła wła-
sną efemeryczność i zapragnęła utożsamić się z żyjącymi w harmonii z dziką 
naturą Indianami, którzy po dziś dzień zamieszkują te tereny, trwając przy daw-
nych obyczajach i wierzeniach. Duchowe doznania Szymańskiej znalazły od-
zwierciedlenie nie tylko w jej pamiętniku, ale również w cyklu wierszy zatytuło-
wanym Opowieści przestrzeni. W utworze Nostalgia podmiot liryczny zwraca się 
do Indian z pytaniem: „Co mogę wam powiedzieć w moim obcym, bezradnym 
języku? Wam, którzy znacie siedemdziesiąt imion wiatru i żegnacie się słowami: 
– Niech piękno zostanie z tobą!”7, podkreślając w ten sposób bogactwo oraz 
wyższość ich kultury nad własną, operującą ubogim językiem, który nie potrafi 
już odczytać kodu natury. W wierszu Wiedza tajemna wyznaje natomiast: „I gdy 
tu, w Kalifornii, mówię polski pacierz (…) jakiś milczący świadek najdawniej-
szych zdarzeń wpisuje w moje myśli swoją własną pamięć”8, wskazując na za-
chodzącą w nim wewnętrzną przemianę. Doświadczenie owej przemiany opisane 
zostało również w wierszu o incipicie Niebo opowiedziało mi dziś baśń o mnie 
samej…, w którym bohaterka opowiada o cudownym różowym płomyku, jaki 
wybiegł z obserwowanego przez nią zachodzącego słońca. Płomyk ten przemówił 
i obiecał jej, że pozostanie z nią już na zawsze – w każdej kropli krwi9. 

Zupełnie inne odczucia związane z udziałem w International Writing Program 
utrwalone zostały w wierszach Anny Czekanowicz. Poetka przyjechała do Iowa 
w 1990 roku. Jej pobyt w Stanach zaowocował tomem Śmierć w powietrzu. 21 wier-
szy podróżnych. Zawarte w nim utwory stanowią wyraz rozczarowania Czekanowicz 
tzw. „wielkim światem”, który nie zrobił na niej oczekiwanego wrażenia i w którym 
nie potrafiła znaleźć dla siebie miejsca. O niemożności przekroczenia kulturo-
wych barier opowiada w wierszu Raport z dalekiego miasta: „słuchaj kiedy mó-
wię po angielsku / ma to cudowny smak egzotyki / ale kiedy szepcę po angielsku 
/ jest to po prostu żałośnie śmieszne / nawet w najgłębszej ciemności”10. Podkre-
śla tym samym, że nawet bardzo dobra znajomość obcego języka (Czekanowicz 
jest tłumaczką) nie jest w stanie zmienić kulturowej tożsamości podmiotu, bo 
jeśli tylko spróbuje on wyrazić w tym języku swój własny kod kulturowy, zosta-
   

6 Tamże, s. 183. 
7 A. Szymańska, Opowieści przestrzeni, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999, s. 52–53. 
8 Tamże, s. 51. 
9 Tamże, s. 69. 
10 A. Czekanowicz, Śmierć w powietrzu. 21 wierszy podróżnych, Gdańsk: Tower Press, 2000, s. 13. 
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nie natychmiast zdemaskowany jako obcy. Jest to zgodne ze spostrzeżeniem 
Katarzyny Szyniszewskiej, która badając proces zakorzeniania się imigrantów 
w nowym kraju, zauważyła, że najtrudniej jest pokonać barierę językową, unie-
możliwiającą pełne wzajemne zrozumienie pomiędzy imigrantami a społeczeń-
stwem przyjmującym11. Dla Czekanowicz obcy język stanowi jedynie element 
egzotycznego krajobrazu, kolejne źródło powierzchownego, turystycznego za-
chwytu. Ten sam utwór zawiera ponadto gorzkie stwierdzenie, podsumowujące 
odczuwany przez autorkę zawód: „bary są wszędzie takie same / cuchną winem 
papierosami i potem samotnych w najgłębszych zakamarkach / miasta”12. Podob-
ne refleksje pojawiają się w wielu zamieszczonych w tomie wierszach. Utwór 
Cable car, opowiada np. o wizycie w San Francisco, gdzie bohaterka chciałaby 
„choć popatrzeć na wielki świat”13 (najdroższy hotel świata oraz Katedrę Łaski 
Bożej – Grace Cathedral), lecz widok zasłania jej tramwaj. Jednocześnie obce 
krajobrazy pozwalają poetce przywołać wspomnienia z dzieciństwa. Gdy nie 
udaje się jej dojrzeć słynnych budynków, stwierdza: „co tam największy nawet 
świat / odnaleźć smak dzieciństwa / smak winogron / z gdańskiego tramwaju / i smak 
siedmioletnich łez (…) zrobić jakieś głupstwo / poczuć zawrót głowy”14. Do-
świadczenie obcości budzi tęsknotę za domem i pomaga poetce zdać sobie sprawę 
z własnej przynależności. Podróż w poszukiwaniu nowych wrażeń i krajobrazów 
paradoksalnie uświadamia Czekanowicz, że prawdziwe, głębokie doznania może 
jej zapewnić tylko powrót do tego, co jest jej naprawdę bliskie. Przemyślenia 
poetki doskonale podsumowuje zawarty w tomie wiersz o incipicie W samolocie 
do San Francisco…, w którym podmiot liryczny opisuje pozornie nieistotny epi-
zod – spotkanie stewardessy o twarzy Meryl Streep. Zdarzenie to prowokuje 
bohaterkę do zadania sobie wieloznacznego pytania: „czy wystarczy być czło-
wiekiem w samolocie do San Francisco?”15. Może ono odnosić się zarówno do 
spotkanej kobiety (czy wystarczy być amerykańską stewardessą, by być podobnym 
do Streep?), jak i do samego podmiotu lirycznego (czy wystarczy być człowiekiem 
w samolocie do San Francisco, by zyskać amerykańską twarz?). A może wreszcie 
należy interpretować je jako: „czy wystarczy być c z ł o w i e k i e m  w  s a m o -
l o c i e  d o  S a n  F r a n c i s c o ?” (Czy swoją tożsamość można określić poprzez 
podanie współrzędnych geograficznych miejsca, w jakim się znajduje? A może: 
czy w samolocie – neutralnym „nie-miejscu” – można wreszcie na chwilę prze-
   

11 K. Szyniszewska, W poszukiwaniu swojej tożsamości – drugie pokolenie imigrantów, 
w: Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość: zderzenie kultur we współczesnym świecie, red. D. Lalak, 
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007, s. 249. 

12 A. Czekanowicz, Śmierć w powietrzu…, s. 13. 
13 Tamże, s. 20. 
14 Tamże. 
15 Tamże, s. 19. 
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stać zadawać sobie pytania o wewnętrzne „ja”?). Odpowiedź przychodzi ze stro-
ny podróżujących z bohaterką pisarek z IWP, które nawet w samolocie do San 
Francisco myślą o pozostawionej gdzieś daleko ojczyźnie i które przekonują ją, 
że nigdzie nie da się uciec przed tęsknotą za domem. 

Pytania o tożsamość pojawiają się także w tekście innego stypendysty IWP – 
Grzegorza Musiała. Pierwsze słowa, jakie tuż po przybyciu zapisuje on w swoim 
Dzienniku…, brzmią: „Ja tu? Tu – ja?”16. Owo zestawienie pytań pisarz wykorzy-
stuje jako grę słów i porównuje się do tui – samotnego drzewka na cienkiej nóż-
ce, stojącego pomiędzy dostojnymi drzewami, które dzięki silnemu zakorzenieniu 
pozostają zielone, podczas gdy młoda tuja usycha. Symbol samotnego drzewka 
oddaje towarzyszące Musiałowi odczucia. Z jednej strony zadaje on sobie pyta-
nie: „kim jestem?”17 i wyznaje: „to po odpowiedź na to pytanie tu przyjecha-
łem”18, dodając, że pragnie „wyplątać się z Europy”19. Z drugiej – już od począt-
ku przyjmuje postawę Polaka obciążonego jarzmem cierpiącego narodu, którego 
Amerykanie nigdy nie zrozumieją i który nie będzie w stanie zapuścić tu korzeni. 
Jednego dnia notuje w swym dzienniku: „Tutaj wszystko odbywa się niby tak 
samo – ale na dachu świata”20 i patrząc przez pryzmat Zachodu, krytykuje polską 
politykę, a także katolicką hipokryzję: „złote ornaty i gromkie wieszczenie zasad, 
których nikt ani myśli przestrzegać (…), trąbienie o »najwierniejszym« chrześci-
jaństwie (…), sklepikarskie fety na »Pierwszych Komuniach« – co, jako wsiowy 
nieobyczaj, Zachód już dawno odsunął w kuluary”21. Kiedy indziej, zirytowany 
wydumanymi problemami znajomej Amerykanki, pisze: „Wschodnia Europa we 
mnie zaraz się dopytuje: jak to się ma do sterty trupów Katynia (…), do Jałty, 
w której nas sprzedaliście Stalinowi?”22 i stwierdza z patosem: „moje oczy wi-
działy to, co [Amerykanie] znają tylko z powieści Sołżenicyna lub Hrabala”23. 
Pomimo wyraźnej autokreacji Musiała, przejawiającej się w wielu podobnych 
stwierdzeniach, utrudniających odczytanie prawdziwych odczuć pisarza, tworzo-
ne przez niego, pozornie nieistotne opisy otoczenia wskazują, że wszędzie dręczy 
go jednakowe wewnętrzne rozdarcie. Przyjeżdżając do Iowa, Musiał szuka wokół 
elementów, które zna z bliskich sobie krajobrazów – odczuwa np. wyraźną radość 
na widok drewnianych willi z balkonami rzeźbionymi jak w Otwocku i nazywa je 
„swoimi”. Po pobycie w Stanach przyzwyczaja się zaś do tamtejszego krajobrazu 
   

16 G. Musiał, Dziennik z Iowa. Zapiski z Ameryki, Warszawa: Open, 2000, s. 5. 
17 Tamże, s. 10. 
18 Tamże. 
19 Tamże, s. 11. 
20 Tamże, s. 15. 
21 Tamże, s. 29. 
22 Tamże, s. 26. 
23 Tamże. 
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i kiedy wraca do Polski, pyta ze smutkiem: „gdzie moje wiewiórki?”24. Należy 
jednak zauważyć, że dla Musiała Stany są także „Ojczyzną Wolności” – miej-
scem, w którym nie jest napiętnowany z powodu swojego homoseksualizmu. To 
właśnie spotkania z ukochanym Przemkiem pozwalają mu odnaleźć tam praw-
dziwy dom. Jak wspomina: „gdy [Przemek] zasypia z ciepłym nosem wciśniętym 
w moje ramię, to czuję się u siebie. W ostatecznym domu, który mam wcale nie 
tam, w Polsce wtulonej między Bałtyk i Tatry, ale tu. W sobie”25. Wewnętrzne 
rozdarcie, które pisarz odczuwa tuż po powrocie do Warszawy i które manifestuje 
w zdaniu: „Ameryko – patrz, jak mi z tobą było źle. Polsko – patrz, jak mi z tobą 
jeszcze gorzej”26, wynika więc najprawdopodobniej z faktu, iż choć w Stanach 
nie udało mu się zrealizować pisarskiego American dream, mógł tam otwarcie 
określać swoją tożsamość seksualną. Ograniczenie wolności w tym zakresie po 
powrocie do kraju akcentuje przerwana telefoniczna rozmowa z Przemkiem, 
w czasie której Musiał odkłada słuchawkę, ponieważ zdaje sobie sprawę, że wraz 
z powrotem do Polski ich miłość straciła rację bytu. 

Polscy stypendyści przyjeżdżają do Ameryki po odpowiedź na pytanie o to, 
kim są, lub wręcz po prawdziwy duchowy wstrząs, który ma im pomóc przeorien-
tować własne „ja”. Przyglądając się zapisanym przez nich wspomnieniom, można 
jednak odnieść wrażenie, że tylko Czekanowicz udaje się tam odnaleźć własną 
tożsamość. Rozczarowana „wielkim światem”, na który można „jedynie popa-
trzeć”, gdyż wejście do niego blokują nieprzekraczalne kulturowe bariery, uświa-
damia sobie własną przynależność i zaczyna rozumieć, że żaden wyjazd nie do-
starczy jej tak silnych wrażeń jak rodzinny Gdańsk, na każdym kroku przywołu-
jący wspomnienia z dzieciństwa. Zafascynowana pięknem dzikiej, amerykańskiej 
przyrody oraz kulturą Indian Szymańska twierdzi, że podróż do Arizony wywoła-
ła u niej głęboki wstrząs i przyczyniła się do prawdziwej wewnętrznej przemiany. 
Biorąc pod uwagę wcześniejsze trudności poetki z adaptacją, jej skłonność do 
całkowitego zamykania się przed wpływami Innego, a także fakt, iż autorka wy-
ruszyła w podróż już z nastawieniem na to, że spotka ją „cud”, jej przemiana 
wydaje się jednak sztucznie „zaprogramowana”, a przez to mało wiarygodna. 
Przypomina raczej tymczasową fascynację egzotycznymi krajobrazami i niezwy-
kłą, pradawną kulturą – tym bardziej, że doświadczenie to nie wpłynęło na zmia-
nę stylu życia autorki. Musiałowi wyjazd do Stanów uświadomił natomiast nie to, 
kim jest, ale raczej kim mógłby być, gdyby w Polsce panowała taka otwartość 
i tolerancja, jaka panuje w Ameryce. Niemożność mentalnego porozumienia 
z Amerykanami, połączona z jednoczesnym umiłowaniem amerykańskiej wolno-
   

24 Tamże, s. 293. 
25 Tamże, s. 24. 
26 Tamże, s. 295. 
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ści, wywołała w nim wewnętrzne rozdarcie. Jak zatem pokazują doświadczenia 
polskich stypendystów IWP, nie wystarczy być człowiekiem w samolocie do San 
Francisco, by zyskać nową, amerykańską twarz. 

 
I D E N T I T Y  F O U N D  O N  A N  A I R P L A N E  T O  S A N  F R A N C I S C O .   

T H E  C R E A T I V E  “ I ”  I N  P O E M S  A N D  D I A R I E S  W R I T T E N  B Y  P O L I S H  A U T H O R S   
P A R T I C I P A T I N G  I N  I N T E R N A T I O N A L  W R I T I N G  P R O G R A M .  

The International Writing Program is a project conducted by the University of Iowa. The program 
invites writers from all over the world for a min. 3-month scholarship. Encountering “the Other” in a 
multicultural melting pot becomes an opportunity for the writers to alter their own identity. Tempo-
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the ‘90s, created their creative “I” in poems and diaries. I present to what extent the way of perceiving 
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U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  
P o l s k a  

WR A C AĆ  C Z Y  N I E  W R Ó C IĆ? 
W O K ÓŁ  W I E R S Z A  P O W R Ó T  H A M L E T A  A N D R Z E J A  B U S Z Y  

 

WRACAĆ CZY NIE WRACAĆ? TEN DYLEMAT NIE TYLKO OSOBIŚCIE DOTKNĄŁ ZA- 
pewne większość egzulów, lecz również na dobre zagościł na kartach literatury 
emigracyjnej. Stał się niemal jej znakiem firmowym, przez jednych autorów 
przeklinanym i wyszydzanym, przez innych bezustannie pielęgnowanym w mie-
niącej się różnymi odmianami sentymentalizmu nostalgicznej scenerii. Niewąt-
pliwie jest to pytanie, które w rzeczy samej nie odnosi się do prostej zmiany 
miejsca pobytu, ale w istocie staje się problemem tożsamościowym i egzysten-
cjalnym na miarę hamletowskiego „być albo nie być”. Często też, ewoluując 
w przestrzeni jednostkowego istnienia, przekształca się ono z formy „wracać czy 
nie wracać” we „wciąż wracać czy już nie wrócić”. Wydawać by się mogło, że to 
jedynie subtelna różnica gramatyczna, jednak zmiana aspektu z niedokonanego 
na dokonany wymaga rzetelnych przemyśleń, implikuje cały szereg transformacji 
nie tylko w perspektywie literackiej, ale przede wszystkim ontologicznej, epistemo-
logicznej, psychologicznej czy egzystencjalnej wreszcie i bynajmniej nie zażegnuje 
definitywnie tego tak banalnie przecież postawionego, a de facto fundamentalne-
go dylematu, który, zazwyczaj przybierając co rusz inną postać, wypływa ciągle 
w przestrzeni tekstów emigracyjnych. 

I choć ani biografia, ani dorobek literacki Andrzeja Buszy nie poddają się pro-
stej schematyzacji rozciągającej się pomiędzy binarnie ukształtowaną przestrze-
nią „obecnego / emigracyjnego tu” oraz „utraconego i opłakiwanego krajowego 
tam”, to także i w przypadku tego nietuzinkowego życiorysu i oryginalnej arty-
stycznie twórczości1, która niestety docierając z różnych względów tylko do 
   

1 Janusz Pasterski tak ją między innymi scharakteryzował: „To liryka intelektualna o korzeniach 
awangardowych i lingwistycznych, świadomie czerpiąca z różnych źródeł tradycji, estetycznie 
wysublimowana”. Zob. J. Pasterski, Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy 
w perspektywie dwukulturowości, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 199. 
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nielicznej grupy odbiorców, pozostaje wciąż poza głównym nurtem literatury, 
uwidacznia się skomplikowana istota szeroko rozumianej tytułowej antytezy. 

Andrzej Busza − poeta, prozaik, tłumacz, historyk literatury, krytyk literacki, 
znany konradysta, urodzony 17 listopada 1938 roku w Krakowie − bez wątpienia 
nie jest typowym emigrantem tęskniącym bezustannie za ojczyzną. Jego życiorys 
wypełniony zmianami i często przymusowymi, szczególnie w okresie dzieciń-
stwa, podróżami jest, jak to określiła Maria Danilewicz-Zielińska, myśląc 
o wszystkich członkach grupy „Kontynenty”, „niemal powieściowy”2. Andrzej 
Busza3 w 1939 roku jako niemowlę opuścił wraz z rodzicami Polskę, nie pamięta 
więc zupełnie kraju urodzenia z okresu dzieciństwa. W czasie II wojny światowej 
przebywał na Bliskim Wschodzie i to właśnie „krajobraz i realia” Palestyny są 
mu bliższe niż Kraków, choć jak podkreśla, nigdy nie stały się dla niego suroga-
tem ojczyzny, bo wychowywał się „w bańce polskości, w polskim języku”4. 
W listopadzie 1947 roku wyjechał do Anglii, gdzie uczęszczał do szkoły z inter-
natem St. Joseph’s College (1948−1956), a następnie studiował anglistykę na 
University College w Londynie (1956–1963). W 1959 roku uzyskał tytuł Bache-
lor of Arts, a w 1963 Master of Arts. Później pracował jako nauczyciel w londyń-
skich szkołach: Gregg Grammar School (1963–1964) oraz Henry Thornton 
Grammar School (1964–1965). W latach 1958–1962 należał do zespołu redak-
cyjnego londyńskiego miesięcznika „Kontynenty-Nowy Merkuriusz”, na którego 
łamach w 1959 roku (nr 2) debiutował jako krytyk literacki recenzją książki Je-
rzego Pietrkiewicza oraz tworzył wraz z Bogdanem Czaykowskim, Adamem 
Czerniawskim, Florianem Śmieją, Bolesławem Taborskim, Januszem Arturem 
Ihnatowiczem i Janem Darowskim (by wymienić tylko najważniejszych człon-
ków) grupę poetycką skupioną wokół tego czasopisma. Od 1965 roku mieszka 
w Kanadzie, gdzie do 2003 roku, kiedy przeszedł na emeryturę, wykładał literatu-
rę współczesną oraz prowadził zajęcia z zakresu komparatystyki na wydziale 
anglistyki University of British Columbia w Vancouver. 

Wydał dotąd siedem tomów poetyckich – debiutanckie Znaki wodne. Poezje 
(Paryż: Instytut Literacki, 1969), następnie książki dwujęzyczne polsko-
-angielskie: Astrologer in the Underground / Astrolog w metrze (przeł. z polskie-   

2 M. Danilewicz-Zielinska, Ryby na piasku, w: tejże, Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 317. 

3 Zob. na ten temat między innymi: J. Pasterski, „Ojczyzna składana w worku” albo o trzech 
etapach biografii, w: tegoż, Inne wyzwania…, s. 201–224; B. Tarnowska, „Należę wszędzie 
i nigdzie”. Rozmowa z Andrzejem Buszą, w: tejże, Wokół „Kontynentów”. Szkice i rozmowy 
z poetami, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011, s. 232–248. Część 
informacji dotyczących biografii Andrzeja Buszy została zredagowana na podstawie ankiety 
autorskiej sporządzonej na potrzeby przygotowywanej przeze mnie antologii poezji polskiej 
w Kanadzie. 

4 Zob. B. Tarnowska, „Należę wszędzie i nigdzie”…, s. 234.  
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go J. Boraks, M. Bullock, Athens (Ohio): University of Ohio Press, 1970), Glosy 
i refrakcje (przeł. z angielskiego B. Czaykowski, Mordellus Press i Polski Fun-
dusz Wydawniczy w Kanadzie. Berlin-Toronto 2001), Obrazy z życia Laquedema 
/ Scenes from the Life of Laquedem (przeł. z ang. B. Czaykowski, Berlin-Toronto: 
Mordellus Press, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 2003), wspólnie 
z Bogdanem Czaykowskim Pełnia i przesilenie. Full Moon and Summer Solstice 
(tłumaczenie wierszy B. Czaykowskiego z języka polskiego na angielski 
A. Busza; tłumaczenie wierszy A. Buszy z języka angielskiego na polski 
B. Czaykowski, Toronto – Rzeszów: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2008), poemat Kohelet (oprac. 
i posł. B. Tarnowska, Toronto – Rzeszów: Polski Fundusz Wydawniczy w Kana-
dzie i Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2008) oraz Niepewność 
(przekład z ang. B. Tarnowska i R. Sabo, Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy 
w Kanadzie, 2013). W przygotowaniu znajduje się tom wierszy zebranych ory-
ginalnych polskich i polskich przekładów napisanych pierwotnie po angielsku 
Atol. Wiersze polskie i angielskie 1958–2006, który być może przybliży pol-
skiemu czytelnikowi twórczość polskiego poety piszącego od dłuższego czasu 
po angielsku. 

W artystycznym życiorysie Andrzeja Buszy zapisana jest bowiem cezura istot-
niejsza niż daty kolejnych zmian miejsca zamieszkania, to decyzja o podjęciu 
twórczości poetyckiej w języku angielskim. Pierwszy polskojęzyczny okres dzia-
łalności poetyckiej autora zamyka opublikowany na łamach paryskiej „Kultury” 
w roku 1975 poemat Kohelet, później następują lata milczenia, transformacji, 
przemyśleń na temat utraty kontaktu zarówno z polską rzeczywistością, jak i z ojczy-
stym językiem i w końcu w 2001 roku ukazuje się tom Glosy i refrakcje, a dwa 
lata później Obrazy z życia Laqedema. Oba tomy zostały napisane już po angiel-
sku i przetłumaczone przez Bogdana Czaykowskiego5. 
   

5 Wyczerpująco na ten temat pisze J. Pasterski, Melancholia i wędrówka. Formuły uniwersalizmu 
i niezadomowienia w poezji Andrzeja Buszy, w: tegoż: Innne wyzwania…, s. 198–309. O poezji 
Andrzeja Buszy pisali także między innymi: M.M. Rudiuk, Między marnością świata a niemarnością 
pragnień – poezja Andrzeja Buszy, „Fraza” 2005, nr 3, s. 16–32; B. Tarnowska, Andrzej Busza – poeta 
między światami, w: Materiały V Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Kraków, 22–23 września 2000, 
wstęp A. Judycka i in., Lublin: Wydawnictwo Czelej, 2000, s. 386–395; B. Tarnowska, „Et In 
Arcadia Ego”. Obraz i słowo w angielskiej poezji Andrzeja Buszy, w: tejże, Między światami. 
Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy „Kontynenty”, 
Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004, s. 188–213; B. Tarnowska, 
Bezdomność i wykorzenienie. O motywie Ahaswera w poezji Andrzeja Buszy, w: tejże, Między 
światami…, s. 214–247; B. Tarnowska, „Tam gdzie bochenki chleba są nadziewane ładunkiem 
eksplozji”. Obraz Bliskiego Wschodu w twórczości Andrzeja Buszy, w: Literatura polska w Kanadzie. 
Studia i szkice, red. B. Szałasta-Rogowska, Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2010, 
s. 99–111. 
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W jednym z wywiadów6 na pytanie: „Czy możliwy jest jeszcze Pański powrót 
do polszczyzny jako medium artystycznego?” Andrzej Busza odpowiedział na-
stępująco: 

– W tej chwili nie przewiduję powrotu do polszczyzny, co nie oznacza, że nic po polsku 
nie będę pisał. Ale jeśli będę pisał, będą to zapewne prace krytyczne, a może jakaś proza. 
Quien sabe? 

Odwiedziłem Polskę w 1981 roku, potem dopiero w 1997. Paradoksalnie, przemiany 
ustrojowe, które doprowadziły do normalizacji życia społecznego spowodowały, że mój kon-
takt z Polską się rozluźnił. W mojej świadomości Polska miała bowiem raczej charakter okre-
su wcześniejszego, gdyż zawsze czułem porozumienie z ludźmi tego pokolenia, co Herbert, 
Różewicz, Białoszewski, Kołakowski, Najder – nieco starszych ode mnie. Ci ludzie mogli 
mieć jeszcze poczucie przynależności do Polski przedwojennej, a ja – poprzez moją rodzinę 
− jestem jednak „produktem” okresu międzywojennego. 

Po przejściu na uniwersytecką emeryturę (więc przeszło dekadę temu) Andrzej 
Busza napisał po angielsku, moim zdaniem, jeden z najciekawszych swoich wier-
szy Hamlet Returns, w którym idea powrotu została potraktowana bardziej uni-
wersalnie. Utwór ten ukazał się po raz pierwszy w tłumaczeniu Bogdana Czay-
kowskiego na łamach rzeszowskiej „Frazy” w 2005 roku, później został zamiesz-
czony w dwujęzycznym tomie z 2008 roku, zredagowanym już po śmierci 
Bogdana Czaykowskiego przez Andrzeja Buszę, zatytułowanym Pełnia i przesi-
lenie. Full Moon and Summer Solstice, a zawierającym wzajemne tłumaczenia 
wierszy obu vancouverskich poetów. 

Przedmiotem mojej uwagi czynię w tym miejscu polski przekład wiersza Andrze-
ja Buszy Hamlet Returns, tym samym odsuwam na bok badania komparatystycz-
ne obu tekstów – oryginału i tłumaczenia przede wszystkim z powodu obszerno-
ści i subtelności takich porównań, ale także ze względu na specyfikę tandemu 
poetycko-translacyjnego, jakim byli Bogdan Czaykowski i Andrzej Busza, para 
oddanych przyjaciół, rozumiejących się jak mało kto, połączonych podobień-
stwem doświadczeń życiowych (przeżycie II wojny światowej w dzieciństwie, 
tułaczka, emigracja do Wielkiej Brytanii, przynależność do londyńskiej grupy 
poetyckiej „Kontynenty”, wyjazd do Kanady) i zawodowych (pełnienie funkcji 
wykładowcy literatury na tym samym uniwersytecie w Vancouver, zainteresowa-
nia literackie, translacyjne). 

Andrzej Busza, charakteryzując proces przekładowy swych wierszy, podkreślał 
także, że dając całkowicie wolną rękę tłumaczowi, jednocześnie konsultował 
z nim niuanse, umykające sensy i konteksty, więc niejako autoryzował przekład. 
Wiersz Hamlet Returns, podobnie zresztą jak pozostałe wiersze angielskie, 
w zamyśle twórcy, choć napisany po angielsku, nie był paradoksalnie przezna-
   

6 B. Tarnowska, „Należę wszędzie i nigdzie”. Rozmowa z Andrzejem Buszą…, s. 245. 
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czony dla czytelnika anglojęzycznego, choć oczywiście go nie wykluczał, a wła-
śnie dla polskojęzycznego. Tym samym tekst angielski staje się w przypadku 
poezji Andrzeja Buszy jednocześnie samodzielnym utworem literackim, ale także 
czymś w rodzaju stadium pośredniego w procesie twórczym, fundamentem, na któ-
rym nadbudowywane są kolejne sensy, wynikające ze zmiany materiału językowego. 
Ostatecznie tekst polski, co oczywiste, zyskuje w osobie tłumacza poniekąd współau-
tora, który wieńczy proces tworzenia dzieła. Wiersz Powrót Hamleta brzmi tak: 

Mgła jak szara wata na głazach osiada 
gdzie nadbrzeżne ogniska ciemno płoną 
i lufy armat ślepo lustrują zatokę 
Przy biciu zegarów zwiastujących północ 
Hamlet wstępuje na zamek 
Trójka strażników grzeje się przy ogniu 
bijąc się dłońmi po bokach bo ziąb 
Wspominają krwawy dzień 
po którym król Fortynbras ze swym wojskiem 
zdobył tron Danii 
Hamlet jest naturalnie niewidoczny 
Winien być konsekwentny – czyż 
nie powiedział kiedyś że żaden podróżny 
nie wraca stamtąd gdzie więzione jest nawet światło 
Po długiej nieobecności chce odwiedzić życie 
A ponieważ w Wittenberdze uczono go logiki 
będzie to robił systematycznie 
Idzie więc wzdłuż milczących galerii 
Gdzie często czytywał za dnia 
albo rozmawiał z Ofelią w aksamitach zmierzchu 
Przez zamknięte drzwi wchodzi do dziecinnego pokoju 
w którym od lat nie było dzieci 
a wszystko pokrywa gruba warstwa kurzu 
W kącie stoi pstrokaty koń na biegunach 
na którym gonił Polactwo na płozach 
Obok na popielato-błękitnych kaflach 
leży ułomek drewnianego miecza 
często się tu fechtowali 
on i smagły porywczy Laertes 
a sędziował Yorick 
Potem rozgrzani i mokrzy od potu 
pili sok jagodowy z pucharów 
Na dole na lewo jest sala szkolna 
Ta też ostatnio bywa zwykle pusta 
Hamlet pamięta gładki podbródek dra Saxo 
który go uczył retoryki i gramatyki 
Zwięzłość ablatiwów Cezara 
Muskulaturę supinum Tacyta 
Na kredensie sekstant 
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Na stole spleśniała kopia 
De Nova Stella Tycho Brache 
Samotną stronę Il Principe 
zwiało pod orzechową ławę 
Hamlet przechodzi teraz przez pustą salę bankietową 
gdzie rzędy bladych świec 
wyglądają wzdłuż stołów jak stalagmity 
Ze złoconego tronu na podniesieniu 
zdaje się mu uważnie przypatrywać 
mysz o oczach jak czarne paciorki 
a potem znika wzdłuż podłokietnika 
Jej pisk i chrobot to jedyne głosy 
które przerywają ciszę pod drewnianą powałą 
Fortynbrasa nie bawią zabawy 
Sala tronowa rozbrzmiewa gwarem 
tylko w dni świąt lub gdy trzeba posłów 
wprawić w podziw i udobruchać 
Cienki pas światła jak żółty jedwab 
przesuwa się po marmurowej balustradzie 
W pokoju na górze ktoś czuwa 
Hamlet dostrzega Horacja 
który z głową na dłoni pomarszczonej i żylastej 
czyta Montaigne’a przy świecy 
Tak się przyzwyczaiłem 
być we wszystkim nim drugim 
że teraz się sobie wydaję 
nie więcej niż pół-człowiekiem 
Gdy Horacjo zasypia 
książka pada cicho na podłogę 
Teraz Hamlet schodzi do krypty 
Tyle tu wspaniałych sarkofagów 
matki i ojca i dziadka i nawet jego własny 
podczas gdy Ofelia i Yorick 
leżą w spokoju pochowani 
przy zewnętrznym okopie 
w cieniu cisów 
Puchacz pohukuje pieje kogut 
Księżyc i gwiazdy zaciągnięte ciągle mgłą 
Hamlet szykuje się do odejścia 
Już chyba więcej nie wróci7. 

Powrót Hamleta na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo zręczną liryką opiso-
wą, odnoszącą się w oryginalny sposób do znanej tragedii Wiliama Szekspira, 
wzbogaconą mnóstwem nawiązań i aluzji literackich, zza których wyłania się    

7 A. Busza, Powrót Hamleta, w: A. Busza, B. Czaykowski, Pełnia i przesilenie. Full Moon and 
Summer Solistice, Toronto – Rzeszów: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie 
Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2008, s. 38–39. 
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cień samego autora8, jednakże w efekcie końcowym zarówno postać księcia duń-
skiego, jak i sama tragedia okazują się tylko pretekstem, swoistą maską i kataliza-
torem myśli, a wiersz staje się wielowymiarową wykładnią idei kompleksowo 
rozumianych powrotów i zawoalowanym zapisem introspekcji bohatera liryczne-
go, który zdaje się być alter ego Andrzeja Buszy. 

Powrót Hamleta to – poprzez wyzyskanie konotacji osoby głównego bohatera 
– ponowne zjawienie się jednej z najpopularniejszych tragedii Szekspira w prze-
strzeni polskiej tradycji literackiej, ale też odrodzenie się tego motywu w twór-
czości samego Andrzeja Buszy, który w 1961 roku opublikował na łamach pary-
skiej „Odnowy” wiersz Hamlet9 oraz literacki dialog poety z Vancouver ze Zbi-
gniewem Herbertem jako autorem Trenu Frtynbrasa (wiersz pochodzi z tomu 
Studium przedmiotu z 1961 roku), w którym zaradny książę norweski przeciw-
stawiony został Hamletowi – niezdolnemu do czynu rycerzowi w „miękkich 
pantoflach”10. Andrzej Busza, pisząc Powrót Hamleta11, staje więc w szeregu 
wielu twórców, których zafascynowała historia duńskiego księcia. Spośród naj-
ważniejszych literackich referencji hamletycznych warto przypomnieć choćby 
Georga Gordona Byrona Manfreda i Don Juana, Fiodora Dostojewskiego Idiotę, 
Biesy oraz Braci Karamazow, Romaina Rollanda Jana Krzysztofa, Jamesa Joy-
ce’a Ulissesa, Thomasa Stearnsa Eliota Ziemię jałową, Borysa Pasternaka Dokto-
ra Żywago czy Ivo Bresana Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna. Cie-
kawe są też nawiązania do Hamleta w innych dziedzinach sztuki, na przykład 
opery Luigiego Caruso Hamlet i Ambroise’a Thomasa o tym samym tytule, uwer-
tury koncertowe Hectora Berlioza Śmierć Ofelii oraz Marsz żałobny do ostatniej 
sceny „Hamleta”, obrazy Eugène’a Delacroix Autoportret jako Hamlet, Hamlet 
i Horacy na cmentarzu, Hamlet i Ofelia, Śmierć Ofelii, płótna Johna Everetta 
Millaisa Ofelia, Odilona Redona Ofelia pod kwiatami, Jacka Malczewskiego 
Hamlet polski, filmy Laurence’a Oliviera, Grigorija Kozincewa, Franco Zeffirel-
lego zatytułowane Hamlet oraz film Claude’a Chabrola Ofelia. 
   

8 Zob. J. Pasterski, „Ja” uniwersalne, w: tegoż, Inne wyzwania…, s. 304. 
9 A. Busza, Hamlet, „Odnowa” [Paris, London, New York] 1961, nr 12, s. 14. 
10 Zob. Z. Herbert, Tren Fortynbrasa, w: Współcześni poeci polscy. Poezja polska od roku 1956, 

wyb. K. Karasek, Warszawa: Iskry, 1997, s. 85–86.  
11 Hamlet zdaje się być postacią bardzo ważną w literackim życiorysie Andrzeja Buszy, pojawił się 

nawet w jego Mowie torontońskiej wygłoszonej przez autora w 2008 roku podczas wręczenia mu 
Nagrody Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich: „(…) Sytuacja poezji, w ogóle sztuki, uległa 
radykalnej zmianie z chwilą, kiedy technologia zaczęła odgrywać coraz większą rolę prawie we 
wszystkich dziedzinach życia, łącznie ze sferą tworzenia świata fikcji oraz dostarczania przeżyć 
estetycznych. Kluczową rolę języka mówionego − tego najbardziej subtelnego systemu przekazu 
myśli, uczuć, wyobrażeń – przejął technologicznie wyprodukowany obraz. (…) jest więc oczywiste, 
że w takich okolicznościach poezja staje się formą marginesową, a w każdym razie, jak wyraził to 
Hamlet, »kawiorem dla ogółu«”, zob. A. Busza, Mowa torontońska, „Fraza” 2008, nr 304, s. 316; 
http://fraza.univ.rzeszow.pl/numer/nr61-62-kronika_1.php [1.10.2013]. 
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Już sam tytuł Powrót Hamleta inicjuje wielorakość interpretacji zarówno 
w planie recepcji literatury, jak i relacji intertekstualnych czy obficie intersemio-
tycznych. Andrzej Busza, poeta, z różną siłą oczywiście, umocowany w dwu, 
a nawet trzech kulturach: polskiej, angielskiej i kanadyjskiej, żongluje bowiem 
kontekstami, miesza porządki, czerpie całymi garściami z przeróżnych tradycji 
kultury, wykorzystuje rozliczne techniki literackie, sięga do wielu dziedzin sztuki, 
w tym utworze łączy zaś przede wszystkim tradycję szekspirowską z polską. 
Narrator wiersza niczym operator kamery, zatrzymujący obiektyw na kolejnych 
scenach, układających się w sekwencję filmową, czy może malarz ilustrujący 
obrazem przedstawianą opowieść, buduje słowem nastrój jednocześnie melancho-
lijny niczym młodopolskie pejzaże i budzący niepokój rodem z romantycznej 
powieści poetyckiej: 

Mgła jak szara wata na głazach osiada 
gdzie nadbrzeżne ogniska ciemno płoną 
i lufy armat ślepo lustrują zatokę 

Początkowe wersy utworu to werbalna wizualizacja ponowionej po latach 
pierwszej sceny tragedii Szekspira, w której o północy następuje zmiana warty na 
zamku w Elsynorze, gdzie rozgrywa się akcja dramatu, a Marcellus, Bernardo 
i Horacjo oczekują na przyjście ducha ojca Hamleta. Andrzej Busza, wyzyskując 
szekspirowski motyw zjawy starego króla, powracającego po śmierci do domu, 
aby ujawnić synowi okrutne okoliczności swej śmierci i nakazać mu zemstę, 
świadomie modyfikuje ten wątek, wykorzystując identyczność imion ojca i syna, 
ale też nakładając na utrwalony w tradycji plan wydarzeń („Trójka strażników 
grzeje się przy ogniu / bijąc się dłońmi po bokach bo ziąb”) nowy kontekst. Po-
mysłowość zabiegu literackiego, na którym zasadza się utwór poetycki Buszy, 
polega na podwójnym powtórzeniu – duch młodego Hamleta, kopiując gest ojca, 
staje się tym samym kolejnym widmem egzystującym na zamku. Powrót Hamle-
ta to bowiem niby sequel tragedii Szekspira, dopowiadający przede wszystkim 
dalsze, pośmiertne losy głównego bohatera, który w końcowych scenach dramatu 
w wyniku podstępnego pojedynku ginie ugodzony zatrutym przez Laertesa mie-
czem. Wraz z nim umiera także brat Ofelii, wcześniej wyzionie ducha królowa 
Gertruda, wypiwszy zatruty napój przeznaczony dla syna, i w końcu ginie Klau-
diusz zabity przez konającego Hamleta, a na tron Danii wstępuje książę norweski 
Fortynbras. Busza w Powrocie Hamleta, odwołując się do znajomości tych fak-
tów, umiejscawia jednak swój utwór po długim czasie od zakończenia akcji dra-
matu Szekspira – trzej, tu niewymienieni z imienia, strażnicy „Wspominają 
[przecież] krwawy dzień / po którym król Fortynbras ze swym wojskiem / zdobył 
tron Danii”, a duch młodego Hamleta „wstępuje” na zamek, bowiem „Po długiej 
nieobecności chce odwiedzić życie”. Cel jego wizyty jest więc, jakby się mogło 
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wydawać, dość prozaiczny i na pewno nie tak jasno sprecyzowany jak w przy-
padku zjawienia się ducha-ojca. Dwuznaczność i niekonsekwencja są w tym 
wierszu chwytami formalnymi, semantycznymi, ale i stylizacyjnymi. Busza to 
przecież doskonały znawca literatury angielskiej12, świadomy niuansów interpre-
tacyjnych postaci Hamleta. 

Powrót Hamleta to oryginalna reinterpretacja tragedii Szekspira, przynosząca 
niekompletny, otwarty na egzegezę i objaśnianie, czasem tylko prawdopodobny 
portret głównego bohatera i jego epoki oraz wynurzające się zza nich wspomnie-
nia, analizy, refleksje osobiste, którym w zasadzie podporządkowany jest tok 
narracyjny utworu. 

Wiadomości na temat Hamleta rozsiane są w przestrzeni całego tekstu, zgodnie 
bowiem z poglądami Andrzeja Buszy, sformułowanymi po angielsku w dotąd 
niepublikowanych Uwagach w stronę poetyckiego credo [Notes towards a Poetic 
Credo]13, „wiersz ma być spójną całością opartą na konstrukcji symbolicznej 
i zbudowaną z użyciem innych niż dotąd środków kompozycyjnych. Może być 
»mozaiką obrazów«, odzwierciedlających chaos świata i chaos wewnętrzny jed-
nostki, może być zlepkiem »rzeczy znalezionych«, ale ułożonych w znaczącą 
konstrukcję, wreszcie może być też »krajobrazem wewnętrznym« z własnym 
systemem znaków i symboli”. 

I tak przede wszystkim „Hamlet jest naturalnie niewidoczny” – duch ojca Ham-
leta był widoczny dla swego syna, strażników i Horacja, nie widziała go już jed-
nak Gertruda – matka Hamleta. W wierszu Buszy duch młodego Hamleta jest dla 
wszystkich żyjących niewidoczny „naturalnie”, czyli podążając za dwuznaczno-
ścią przysłówka, jest „bezwzględnie / z całą pewnością” niewidoczny oraz „nie-
widoczny” ze względu na swą naturę – ducha14. Andrzej Busza w swoim wierszu 
skłania się bowiem ku tym z rozlicznych interpretacji postaci Hamleta, które 
dostrzegają w nim człowieka tylko pozorującego szaleństwo, a więc skrywające-
go swą prawdziwą naturę. Jego Hamlet jest „konsekwentny”, czyli rozważny, 
logiczny, postępuje racjonalnie („Po długiej nieobecności chce odwiedzić życie / 
a ponieważ w Wittenberdze uczono go logiki / będzie to robił systematycznie”), za-
chowując po śmierci pamięć wydarzeń życiowych, swych myśli i czynów („Idzie 
więc wzdłuż milczących galerii / gdzie często czytywał za dnia / albo rozmawiał 
z Ofelią w aksamitach zmierzchu”). Niewidzialność Hamleta jest więc wynikiem nie 
tylko jego natury (jest przecież zjawą), ale także jego „świadomego działania”. 
   

12 W dyskusji Różnice między pokoleniami w literaturze na emigracji dwudziestodwuletni wówczas 
Andrzej Busza powiedział: „Szekspir jest mi bliższy od Słowackiego, Conrad od Żeromskiego, a Eliot 
od – powiedzmy Tuwima”. Zob. na ten temat „Kontynenty – Nowy Merkuriusz” 1960, nr 18/19, s. 9. 

13 Przytaczam na podstawie książki Janusza Pasterskiego. Zob. J. Pasterski, „Ja” niezakorzenione, 
w: tegoż, Inne wyzwania…, s. 245. 

14 W tekście angielskim pojawia się w tym miejscu słowo „of course” – oczywiście. 
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Trawestacja wersów zaczerpniętych ze słynnego monologu z aktu III (scena I) 
zaczynającego się od słów „Być czy też nie być”, przyjmująca w wierszu nastę-
pujący kształt: „− czyż / nie powiedział kiedyś że żaden podróżny / nie wraca 
stamtąd gdzie więzione jest nawet światło”15, sugeruje, że objawienie się Hamleta 
choć możliwe, naraziłoby nie tylko jego rację na szwank, ale jednocześnie naruszyło-
by porządek rzeczy świata żywych, niedoświadczonych jeszcze śmiercią, zachwiało-
by regułami życia, które „odwiedza po długiej nieobecności”, a które nie może 
czy raczej nie powinno posiąść wiedzy jemu – umarłemu – już dostępnej. 

Busza buduje sensy wielopoziomowe, modyfikuje postać Hamleta, dopowiada 
zarówno jego dzieje pośmiertne, jak też młodzieńcze i dziecięce (to tak jakby 
w sequel wpisany został prequel, jeżeli można tak rzec, trzymając się filmowej 
terminologii zasugerowanej formą tekstu), interpretując i rozszerzając tym samym 
dramat Szekspira. Kreując Hamleta na człowieka melancholijnego, wrażliwego, 
konsekwentnego i rozsądnego, zdaje się opowiadać po stronie psychologicznej 
i egzystencjalnej wykładni tej postaci, która widziała w bohaterze człowieka 
postawionego w obliczu tragicznego wyboru, jednostkę głęboko moralną, która 
nie potrafiła ze względu na opór natury etycznej dokonać zemsty na stryju. Psy-
chologiczny portret Hamleta zawarty w wierszu Buszy zbudowany jest z elemen-
tów fabuły szekspirowskiej, oryginalnych dopowiedzeń jego losów pośmiertnych, 
ale także z również nieobecnych w tekście sztuki reminiscencji dzieciństwa tej 
postaci. W przestrzeni tekstu Buszy odnosi się wrażenie, że bez sięgnięcia, nieja-
ko po freudowsku, do pokładów tkwiących w wieku dziecięcym rys osobowo-
ściowy bohatera szekspirowskiego byłby niepełny, ale gest ten jest także ko-
nieczny ze względu na zawoalowaną egzegezę autorską. 

Dominujący w utworze opis przestrzeni i wędrówki, a nie bezpośrednie wyzna-
nie liryczne, sprawiając wrażenie autentycznego, doskonale udokumentowanego 
i fachowo osadzonego w epoce, uwodzi czytelnika erudycją. Tymczasem nie 
wszystkie fakty czy postacie są zgodne z realiami epoki, czyli XVI wiekiem, 
w czasie którego najprawdopodobniej rozgrywa się akcja Hamleta. Znaczenia 
nakładają się tu palimpsestowo16, opalizują, dookreślają się wzajemnie, czasem 
   

15 U Szekspira czytamy „(…) Któż by dźwigał ciężar / Nudnego życia i pocił się nad nim / Gdyby 
obawa czegoś poza grobem, / Obawa tego obcego nam kraju, / Skąd nikt nie wraca, nie wątliła woli / 
I nie kazała nam pędzić dni raczej / W złem już wiadomym niż uchodząc przed nim / Popadać w inne, 
którego nie znamy”. Zob. W. Szekspir, Hamlet, przeł. J. Paszkowski, [b.m.w.] 1984, s. 90. W innym 
przekładzie ten fragment brzmi następująco: „Kto dźwigałby brzemiona, w pocie czoła / Wzdychał 
pod trudem życia, gdyby nie to, / Że strach przed czymś po śmierci, że nieznany / Ów kraj, z którego 
nie powrócił żaden / Wędrowiec, źle kieruje naszą wolę, / Każąc nam raczej znosić zło zwyczajne / 
Niźli uciekać ku złu nieznanemu”. Zob. W. Szekspir, Hamlet, przeł. W. Tarnawski, Wrocław: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1966, s. 117. 

16 Janusz Pasterski słusznie wiąże palimpsestowość w poezji Andrzeja Buszy z melancholią. Pisze 
tak: „Melancholijny styl zachowań pisarza ujawnia się w predylekcji do wprowadzania cytatów, 
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przez jedną konotację wychynie inna wcześniej niezauważona. Taki zabieg ma na 
celu przede wszystkim obiektywizację, ale też i uniwersalizację sensów. 

Prosty i banalny nawet obrazek dziecięcego pokoju, w którym stoi koń na biegu-
nach (notabene w czasach Hamleta najprawdopodobniej nie znano takiej zabawki), 
na którym Hamlet „gonił Polactwo na plozach”, implikuje interesujące różnowek-
torowe znaczenia w obrębie wewnątrztekstowym i zewnątrztekstowym. Niewinne 
zabawy dziecięce („często się tu fechtowali / on i smagły Laertes / a sędziował 
Yorick”) są tu niejako projekcją późniejszego tragicznego pojedynku dorosłych 
już bohaterów, a picie napoju jagodowego („Potem rozgrzani i mokrzy od potu / 
pili sok jagodowy z pucharów”) zapowiedzią śmierci Gertrudy i Klaudiusza, ale 
też być może są ewokacją powrotu do własnego szczęśliwego i tragicznego rów-
nocześnie dzieciństwa. Z kolei dostrzeżony w zakurzonym pokoju dziecięcym 
„pstrokaty koń na biegunach”, na którym bohater „gonił Polactwo na plozach”, 
implikuje wojny, prowadzone przez starego Hamleta z Polakami17, może się też 
subtelnie poprzez stworzenie formy augmentatywnej (Polacy – Polactwo) odnosić 
do krytyki polrealizmu, czyli doktryny politycznej i światopoglądowej orientacji 
literatury emigracyjnej kręgu londyńskich „Wiadomości”18, tak charakterystycz-
nego dla grupowego okresu kontynentczyków. 

Hamlet Buszy „pamięta gładki podbródek dra Saxo / Który go uczył retoryki 
i gramatyki”, choć w rzeczywistości szekspirowski Hamlet nie mógł spotkać 
Saxo Gramiticusa – mnicha na dworze Absaloma, biskupa Lundu w Szwecji, 
żyjącego na przełomie XII i XIII wieku, który w swojej kronice umieścił w roz-
dziale Historia Danica opowieść o Amlethcie19. Bohater wspomina też swoją 
   
enumeracji i alegorii. Dlatego często dzieła takie posiadają strukturę palimpsestu, w którym znaczenia 
układają się wielowarstwowo, dopisywane do tekstów już istniejących”. Zob. J. Pasterski: 
Melancholia jako odpowiedź poetyckiego „ja”. Od „Znaków wodnych” do „Kohelata”, w: tegoż, 
Inne wyzwania…, s. 239. 

17 U Szekspira (akt I, scena I) czytamy: Marcellus: „Nie jestże to widmo / Podobne, powiedz, do 
zmarłego króla? Horacy: „Jak ty do siebie. Taką właśnie zbroję / Miał wtedy, kiedy Norweżczyka 
pobił: / Tak samo, pomnę, marszczył czoło wtedy, / Kiedy po bitwie zaciętej na lodach / rozbił tabory 
Polaków. Rzecz dziwna!”. W przypisie można znaleźć następujące dopowiedzenie Włodzimierza 
Lewika: „Współcześni Szekspirowi kronikarze angielscy i francuscy opisywali Polskę jako kraj 
wiecznej zimy. Stąd może wzmianka o bitwie na lodach. Słynny zwrot oryginału „the sledded Pollex” 
– Polacy walczący na saniach czy nartach – jest do dziś przedmiotem sporu niektórych komentatorów. 
Są i tacy, którzy tłumaczą go: okute siekiery „pole-axe”. Zob. W. Szekspir, Hamlet, przeł. J. Paszkowski, 
[b.m.w.] 1961, s. 26. 

18 Zob. na ten temat między innymi: M. Kisiel, Z historii współczesnych doktryn literackich. 
Polrealizm, w: Literatura emigracyjna 1939–1989, t. 2, red. M. Pytasz, Katowice: Wydawnictwo 
Śląsk, 1996, 231–240; M. Kisiel, Bunt i satyra. Poeci z Kontynentów wobec fantazmatów polskości – 
zarys, w: Mity, stereotypy, konwencje. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Wójcikowi, red. B. Gutkowska, 
M. Kisiel, E. Tutaj, Katowice: Uniwersytet Śląski, 1995, s. 72–90. 

19 Zob. na ten temat S. Helsztyński, Wstęp, w: W. Szekspir, Hamlet, przeł. W. Tarnawski…, s. 3–4. 
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edukację szkolną „Zwięzłość ablatiwów Cezara / Muskulaturę supinum Tacyta”, 
zauważa „Na kredensie sekstant” (kątomierz lusterkowy, optyczny przyrząd na-
wigacyjny wynaleziony dopiero w 1730 roku przez Johna Hadleya20), leżącą „na 
stole spleśniał[ą] / De Nova Stella Tycho Brache” – książkę, w której autor, duński 
astronom, opisał w 1573 roku odkrytą przez siebie supernową w gwiazdozbiorze 
Kasjopei21, dzieło świadczące więc o nowatorstwie dworu duńskiego za czasów 
Hamleta. Podążając za wzrokiem księcia duńskiego natrafiamy na „Samotną 
stronę Il Principe / [którą]” zwiało pod orzechową ławę”. Czytelnikiem Księcia Ma-
chiavellego był zapewne Klaudiusz, dla którego zdobycie władzy było celem nad-
rzędnym niezależnie od poniesionych kosztów. Obie księgi De Nova Stella i Il Prin-
cipe, nadgryzione zębem czasu, zdają się już nieaktualne na dworze duńskim za 
panowania Fortynbrasa. Oznaczałoby to być może złagodzenie rządów nowego 
władcy, uspokojenie obyczajów na zamku tętniącym kiedyś gwarnym i hulasz-
czym życiem towarzyskim („Fortynbrasa nie bawią zabawy / sala tronowa roz-
brzmiewa gwarem / tylko w dni świąt lub gdy trzeba posłów / wprawić w podziw 
i udobruchać”). Obraz Fortynbrasa w wierszu Buszy także nie jest jednak jedno-
znaczny. Hamletowi „Ze złoconego tronu na podniesieniu / zdaje się [mu] uważ-
nie przypatrywać / mysz o oczach jak czarne paciorki / a potem znika wzdłuż 
podłokietnika”. Obraz myszy spoglądającej z wysokości tronu ewokuje legendę 
o okrutnym królu Popielu, którego zjadły myszy, wymierzające mu niejako spra-
wiedliwość, po podstępnym otruciu przez niego swych stryjów. I w tym wypadku 
rządzi bowiem paradoks i wieloznaczność. Deprecjacja roli władcy, spadek po-
ziomu intelektualnego dworu i jednocześnie chwalebne pomszczenie zła oraz 
odnowa moralności mogą jednak zaskakująco dopełniać się w osobie Fortynbra-
sa, który był przecież bezpośrednim następcą Klaudiusza – pokonał więc pośred-
nio zachłannego intryganta, ale też był niedościgłym sukcesorem tronu idealizo-
wanego przez Hamleta ojca22. 

Wędrujący po zamku Hamlet, wpisujący się w figurę flâneura tak charaktery-
styczną dla późnej twórczości Andrzeja Buszy, „dostrzega Horacja / który z gło-
wą na dłoni pomarszczonej i żylastej / czyta Montaigne’a przy świecy”. Zazna-
czona kursywą sentencja w obrębie tekstu Buszy, stylizowana na formę Prób 
Montaigne’a23 i wprowadzona na zasadzie mowy pozornie zależnej, aby zazna-
   

20 Zob. John Hadley, w: Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/ 
251171/John-Hadley, [1.10.2013]. 

21 Zob. Tycho Brahe, w: Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic 
/77001/Tycho-Brahe, [1.10.2013]. 

22 Idealizację widać szczególnie w rozmowie Hamleta z Gertrudą w akcie III, scenie IV.  
23 Warto w tym miejscu wspomnieć też o eseju Tomasa Stearnsa Eliota Hamlet, w którym autor, 

snując rozważania o motywach postępowania bohatera, pisze: „Musimy po prostu powiedzieć, że 
Szekspir tu jął się problemu ponad siły. Czemu jął się takiej rzeczy to nierozwiązalna zagadka; pod 
naciskiem jakiego przeżycia pokusił się wyrazić coś tak niewyrażalnie wstrętnego, nigdy się nie 
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czyć, że są to słowa Horacja: „Tak się przyzwyczaiłem / być we wszystkim nim drugim 
/ że teraz się sobie wydaję / nie więcej niż pół-człowiekiem”, odsyła zapewne do rela-
cji Horacja i Hamleta (odczuć zrozpaczonego po śmierci przyjaciela dworzanina), ale 
także może wiązać się z pozycją Andrzeja Buszy w grupie Kontynenty czy w „ukła-
dzie” Czaykowski – Busza, gdzie ze względu na wiek zawsze był wymieniany jako 
najmłodszy w grupie czy po prostu jako drugi24. Sam autor w wywiadzie udzielonym 
Beacie Tarnowskiej o tej sytuacji mówił z dojrzałym ironicznym dystansem: „Zawsze 
widzę siebie ze smoczkiem i w pieluszkach”25. 

Niekonsekwencje, kontrast i paradoks pojawiają się w przestrzeni całego tek-
stu, ale Andrzej Busza nie pisze przecież dokumentarnej relacji z podróży / wizy-
ty ducha Hamleta w Elsynorze, ale utwór poetycki, w który z jednej strony jest 
interpretacją czy powrotem właśnie dzieła Szekspira, ukłonem złożonym mi-
strzowi teatru elżbietańskiego, z drugiej postać Hamleta jest rolą, zza której wy-
chyla się postać samego autora. Liryka maski ma tu za zadanie obiektywizację, 
może też ośmielenie sądów, ale przede wszystkim uniwersalizację. 

Wiersz ujęty jest w wyraźną ramę kompozycyjną, powtarzającą motyw mgły – 
zasłony, przeszkody w widzeniu, określającą upływający w przestrzeni tekstu 
czas – od północy (tę godzinę biją zegary) do świtu (kiedy „pieje kogut”) – oraz 
akcentującą nadejście i odejście Hamleta, dla którego czas jest wieczny, kolisty, 
odwrotnie niż dla odwiedzanych żyjących, dla których płynie nieubłaganie: 

Mgła jak szara wata na głazach osiada 
gdzie nadbrzeżne ogniska ciemno płoną 
i lufy armat ślepo lustrują zatokę 
Przy biciu zegarów zwiastujących północ 
Hamlet wstępuje na zamek 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Puchacz pohukuje pieje kogut 
Księżyc i gwiazdy zaciągnięte ciągle mgłą 
Hamlet szykuje się do odejścia 
Już chyba więcej nie wróci 

   
dowiemy. Potrzebowalibyśmy wielu faktów z jego biografii. Dobrze byłoby wiedzieć, czy i kiedy, czy 
po tym, czy też w czasie tego osobistego przeżycia czytał Montaigne’a część II rozdział XII Obrony 
Rajmunda Sèbond (Apologie de Raymond Sèbond). Musielibyśmy w rezultacie poznać coś, co już 
z założenia jest niepoznawalne, gdyż przypuszczamy, że przeżycie tu było, co, jak wyżej 
powiedziałem, przewyższało fakty. Musielibyśmy zrozumieć pewne rzeczy, których Szekspir sam nie 
rozumiał”. Zob. T.S. Eliot, Hamlet, w: tegoż, Szkice literackie, red. wybór, przedmowa i przypisy 
W. Chwalewik, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1963, s. 19–20.  

24 Oczywiście o żadnej aluzji do śmierci Bogdana Czaykowskiego w tym miejscu mowy być nie 
może, wiersz bowiem powstał za życia autora Jakiegoś ogromnego szczęścia i był przecież przez 
niego przetłumaczony.  

25 B. Tarnowska, „Należę wszędzie i nigdzie”. Rozmowa z Andrzejem Buszą, w: tejże, Wokół „Konty-
nentów”…, s. 240. 



268     Literatura polska w świecie 

 

Podobieństwo opisu okoliczności początku i końca pośmiertnych odwiedzin 
Hamleta ma być może wprowadzać pozory ładu i stabilności, uspokajać zdezo-
rientowanego czytelnika. Jednakże analogia opisu nagłosu i wygłosu tekstu jest 
złudna, zbudowana na zasadzie klepsydry / odbicia, które znacząco zmienia se-
mantykę. Przybywający „odwiedzić życie” Hamlet wkracza na zamek dostojnie, 
„wstępuje” bowiem na zamek, porusza się więc ku górze, odchodząc „schodzi do 
krypty”. Anabaza i zapewne ponowna już katabaza Hamleta konotują przemianę 
bohatera. Hamlet, wstępując na zamek, widzi w dole zasnute mgłą ogniska, które 
„ciemno płoną”, imitują nocny nieboskłon, odbiciem tego obrazu są „Księżyc 
i gwiazdy zaciągnięte ciągle mgłą” z końcowego fragmentu wiersza, w którym 
„Hamlet szykuje się do odejścia / Już chyba więcej nie wróci”. Zmiana perspek-
tywy oglądu zamglonego, a więc niewidocznego firmamentu, pseudonimującego 
być może zgodnie ze słynną Kantowską maksymą „niebo gwiaździste nade mną, 
prawo moralne we mnie” imperatyw kategoryczny, konstatację zmiany etycznej 
świata zewnętrznego, ale też niepoznawalność „rzeczy samych w sobie” (Boga, 
materii), oraz niejednoznaczna deklaracja bezpowrotnego odejścia symbolizują 
zapewne agnostycyzm poznawczy, niezmienny fundament moralny oraz przekre-
ślają ideę jakiegokolwiek powrotu. 

Mieszanie tradycji, kodów, elementów kultury, dokumentaryzm i brak wierno-
ści realiom epoki – to wszystko jest uzasadnione w wierszu ze względu na stosu-
nek Andrzeja Buszy do kultury, z której czerpie całymi garściami, aby w nowym 
kontekście zaowocowała świeżą jakością. I tak Powrót Hamleta można czytać 
jako sięgniecie do korzeni literatury, reinterpretację czy po prostu powrót do 
tragedii Szekspira. Jednakże „Hamlet chyba już więcej nie wróci”, bo niemożliwe 
jest przecież czyste zanurzenie w źródle, wychowała nas inna epoka i nią jeste-
śmy przesiąknięci, to przez nią patrzymy na dzieło Szekspira. Powrót Hamleta 
metaforyzuje też „relację poety z Polską i Anglią”26, symboliczny powrót do 
dzieciństwa i młodości literackiej może również szyfrować odwiedziny na uni-
wersytecie po przejściu na emeryturę czy wreszcie wątpliwość w możliwość 
jakichkolwiek powrotów czy to z emigracji, czy do poprzedniego / dawnego 
życia, czy do życia po śmierci. 

U Buszy idea powrotu jest iluzją, nie ma do czego wrócić, repetycja jest „chy-
ba”, jak powiada Hamlet, niemożliwa. Dlatego pojawia się gest odwrócenia od 
nieprzeniknionego, niepoddającego się racjonalnemu opisowi świata nie do ogar-
nięcia i melancholijna świadomość przemijania, na którą remedium może być 
zakorzenienie się w kulturze. 

Powrót Hamleta, niejako wedle tradycji Elliotowskiej, jest zbiorem osobistych 
refleksów, ujętych zgodnie z koncepcją „obiektywnego korelatu” nie bezpośred-
nio, ale za pomocą ich przedmiotowych odpowiedników, konglomeratem subiek-   

26 J. Pasterski, „Ja” uniwersalne, w: tegoż, Inne wyzwania…, s. 304.  
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tywnych sądów, które muszą być wyłuskiwane zza gęstej zasłony symbolicznych 
znaczeń, kodów kulturowych, aluzji nawiązań, często kontrastowych, niejasnych. 
Erudycja i intelektualizm pozwala na uniwersalizujące uogólnienie, z wielo-
znacznego piętra osobistego przechodzi się tu na równie bogaty w znaczenia 
poziom uniwersalny. Bo przecież każde pokolenie ma swojego Hamleta, bo każ-
dy z nas ma swojego Hamleta, bo indywidualna prawda nie może zostać zbadana 
i zwerbalizowana do kresu, to zawsze będą to tylko „słowa, słowa, słowa”, bo 
„reszta jest milczeniem”… 

 
T O  R E T U R N  O R  N O T  T O  R E T U R N ?   

O N  A N D R Z E J  B U S Z A ’ S  P O E M  H A M L E T  R E T U R N S  

The article „To return or not to return? On Andrzej Busza’s poem Hamlet Returns” offers an analysis 
and a reading of one of the most important and interesting Polish poems written in Canada at the turn 
of the 20th and 21st century.  Bożena Szałasta-Rogowska argues that Busza’s erudite dramatic lyric is 
not only a metaphorical, multilevelled treatment of the theme of repetition, but also a disclosing of 
certain autobiographical motifs. Drawing on Shakespeare’s tragedy,  Busza exploits and expands on 
details of the Shakespearian original, underscoring its pessimism as well as its univeralist implica-
tions, in order to objectify and  interpret his own experience. 

Keywords: Andrzej Busza, William Shakespeare, Hamlet, poetry, interpretation 

Bożena Szałasta-Rogowska – adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersy-
tetu Śląskiego, wcześniej pracowała w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literatu-
rze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się przede 
wszystkim: polska poezja współczesna, literatura polska poza granicami kraju, teoria recepcji i odbio-
ru, glottodydaktyka oraz metodyka nauczania literatury polskiej cudzoziemców. W latach 2002–2003 
wykładała język i literaturę polską na University of Toronto w Kanadzie. Jest autorką monografii 
Urodzony z piołunów. O poezji Bogdana Czaykowskiego (Katowice-Toronto 2005) oraz Zbioru testów 
do podręcznika „Dzień dobry” (Katowice 2006). Dzięki jej staraniom w 2007 roku wydano wybór 
wierszy poety emigracyjnego Bogdana Czaykowskiego Jakieś ogromne szczęście: wiersze wybrane 
z lat 1956–2006. Jest redaktorką tomu zbiorowego Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice 
(Katowice 2010). 
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U n i w e r s y t e t  R z e s z o w s k i  
P o l s k a  

„JE S T E M  P O D W Ó J N A” 
W I O L E T T Y  G R Z E G O R Z E W S K I E J  D OŚW I A D C Z A N I E  E M I G R A C J I  

 

WYOBRAŹNIA POETYCKA WIOLETTY GRZEGORZEWSKIEJ
1
 UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ  

w warunkach współczesności. Trudno, aby było inaczej, jednak warto podkreślić, 
że to taka poezja, która tworzy się w ścisłym kontakcie z rzeczywistością, a nie 
jako sposób uciekania od niej. Koncentracja uwagi na sprawach powszednich, 
przynosi wyraźne i widoczne efekty. Swoistość tej poezji, jej rangę zauważali 
krytycy nieomal od początku i wypowiadali się na jej temat co najmniej z sympa-
tią. Karol Maliszewski pisał na przykład o tomie Orinoko: 

Tutaj nie zostawia się czytelnika tylko mądrzejszym, bowiem wychodzi się z założenia, że 
musi ponadto zostać poruszony. Tacy poeci to prawdziwe błogosławieństwo dla poezji. Nie chcę 
w tym miejscu uchybić autorom pokroju Sosnowskiego czy Sendeckiego, gdyż bez nich poezja 
(w sensie technicznym) stałaby w miejscu, jednak gdybym miał wybierać, to wybrałbym powie-
trze, światło i prawdę, jakie oferuje mi swobodny i naturalny gest poetycki Grzegorzewskiej2. 

Arkadiusz Frania z kolei, recenzując tom Parantele, podkreślał, że Grzegorzew-
ska to: „poetka konceptu, racjonalnie buszująca w przestrzeni własnej wyobraźni 
oraz w polskiej i światowej klasyce literackiej”, uznawał, że jej wiersze to „po-
   

1 Wioletta Grzegorzewska, rocznik 1974, urodziła się w Koziegłowach. Pochodzi z Rzeniszowa. 
Ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie i to właśnie nakładem 
tamtejszego wydawnictwa ukazał się jej debiut książkowy, tom wierszy zatytułowany Wyobraźnia 
kontrolowana (1998), następnie wyszły Parantele (2003). W 2006 roku wyjechała z kraju i zamiesz-
kała w wiktoriańskim miasteczku Ryde na Wyspie Wight. Później ukazały się kolejne tomy wierszy: 
Orinoko (2008), Inne obroty (2010) oraz arkusz poetycki Ruchy Browna (2011) i dwujęzyczny zbiór 
w przekładzie Marka Kazmierskiego Pamięć Smieny / Smena’s Memory (2011). Rok 2012 przyniósł 
jej dziennik opatrzony tytułem Notatnik z wyspy (2012). Publikowała także w tomach zbiorowych. Tu 
należy wymienić książki: Solistki. Antologia poezji kobiet 1989–2009 (2009), Na końcu świata napi-
sane. Autoportret współczesnej polskiej emigracji (2008), Free over blood (2011). Jej wiersze ukazują 
się także na łamach wielu czasopism. Prowadzi również blog literacki Pamięć Smieny.  

2 Karol Maliszewski, Wisi w powietrzu i wchodzi do gardła, „Tyski Magazyn Kulturalny” 2008, nr 5(44). 
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dróże w głąb pamięci w poszukiwaniu więzi z drugim człowiekiem i przyrodą 
oraz próba scalenia w jedną całość tożsamości ludzkiej i poetyckiej”, akcentował 
znaczenie przeszłości w jej poezji, bo jest to „dominująca sfera odwołań, podmiot 
niejako zanurza się w nią. Z pamięci wyłaniają się osoby bliskie i dalekie, znane 
z imienia oraz anonimowe”. Ponadto: „W centrum poezji Grzegorzewskiej znaj-
duje się przestrzeń wiejska z przyrodą, obrzędami”, a poetka „snuje baśń o przy-
rodzie” i jednocześnie w jej twórczości „[u]rzeka irracjonalizm rzeczywistości, 
obrazy z pogranicza snu i jawy, gdzie pojawiają się też elementy wierzeń pogań-
skich i śmierci”. Całą zaś książkę określa jako: „zbiór dojrzały i mądry, który 
z pewnością umocni pozycję Grzegorzewskiej wśród poetek częstochowskich 
i krajowych zaliczanych do »roczników siedemdziesiątych«”3. 

Mamy więc do czynienia z twórczością ukształtowaną i odznaczającą się ory-
ginalną poetyką. Ponieważ los, a raczej spontaniczna, przypadkowa decyzja4 
spowodowały, że od roku 2006 Grzegorzewska mieszka na angielskiej wyspie 
Wight w miasteczku Ryde, warto prześledzić jej dokonania literackie pod kątem 
zagadnienia i tematu, a także bezpośredniego doznawania, stanu emigracji. Au-
torka sama bowiem dostarcza w tej mierze bogatego materiału do badań. 

Mimo upływu lat i zmienionej, ale także wciąż zmieniającej się sytuacji, poja-
wieniu się nowych okoliczności, swojej praktycznej przydatności nie traci prze-
słanka sformułowana na początku lat 90. XX wieku przez Bolesława Klimaszew-
skiego i Wojciecha Ligęzę, którzy uważali, że „ułożenie syntezy najnowszych 
dziejów naszej literatury wymaga gromadzenia aktów pojedynczych, ustalenia 
relacji między nimi oraz nieustannych przewartościowań tez pozornie niedysku-
syjnych. Tylko szczegółowa wiedza o twórcach oraz książkach może stać się 
podstawą całościowej konstrukcji porządkującej”5. 

Przypadek poetki Wioletty Grzegorzewskiej zda się tu takim przykładem twórcy 
przebywającego poza Polską, przedstawicielki rocznika, dla którego dorosłe i twórcze 
życie toczy się już w nowej epoce po cezurze roku 1989. Pisze ona we własnym    

3 Arkadiusz Frania, Grążele, przylaszczki, śnieguliczki i sporysz, „ArtPapier” 2004, nr 7(18), 
http://artpapier.com/pliki/archiwum_lipiec_04/literatura/paralele.html [17.02.2014]. 

4 W rozmowie z Jakubem Winiarskim powiedziała: „Nie planowałam wyjazdu za granicę. Zawsze 
lubiłam się włóczyć, ale nie zamierzałam się wyprowadzać z Częstochowy. (…) Jednak kilka osobi-
stych spraw zmusiło mnie do emigracji. Decyzja była spontaniczna. Pewnego dnia spaliłam listy 
i notatki, stare dokumenty, zapakowałam książki do pudeł i znalazłam się w samolocie nad Kanałem 
La Manche. Obudziłam się w Wootton Bridge na wyspie Wight. Teraz mieszkam w miasteczku nad 
Cieśniną Solent. Niedawno w trakcie pisania listu do znajomego przyszło mi coś do głowy – Te moje 
ciągłe przeprowadzki sama podświadomie aranżuję – pomyślałam”. Cyt. za: W. Grzegorzewska, Nie 
mam mistrzów, rozm. przepr. J. Winiarski, http://www.literatura jestsexy.pl /nie-mam-mistrzow-
-rozmowa-z-wioletta-grzegorzewska/ [12.04.2013] http://pl.wikipedia.org/wiki/International_Standard 
_Serial_Number.  

5 B. Klimaszewski, W. Ligęza, Literatura emigracyjna: zmiana perspektywy, w: Pisarze 
emigracyjni. Sylwetki, Kraków: 193, s. 9. 
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imieniu, ale jej głos uznać można także za głos pokolenia, przynajmniej w tej jego 
części, która dotyczy osób decydujących się na zamieszkanie za granicą. Jej teksty 
ujawniają – ale jest to tylko jeden z ich aspektów – postawę kogoś, kto kształtuje je 
w warunkach obcej rzeczywistości, w tym konkretnym przypadku: angielskiej. 

Wolno przypuszczać, że postawa wobec otoczenia, wobec kultury, poglądy 
związane z oceną i przełamywaniem barier, na jakie Grzegorzewska natknęła się 
w Polsce, odcisnęły piętno i wpłynęły na charakter jej twórczości. Być może taka 
zmiana perspektywy kieruje – albo jej sprzyja – uwagę poetki do skupiania się na 
sprawach bardziej uniwersalnych. Wyrazy tego doświadczenia pojawiają się w jej 
twórczości w różnej formie. 

Kiedy Marek Pytasz analizował definicje pisarza emigracyjnego, wyróżnił 
między innymi stan „egzystencjalnego rozumienia wygnania”6. W przypadku 
Grzegorzewskiej nie ma mowy o wygnaniu, ale znamienny jest fakt częstego 
pojawiania się w jej twórczości słowa „emigracja”, który stanowi też dla niej 
jeden z istotnych punktów odniesienia, zarówno w dziele lirycznym, jak i dzien-
niku. Trafne i produktywne zda się też sytuowanie jej właśnie w kontekście do-
świadczeń egzystencjalnych. 

Obserwacje czynione w angielskim, a więc obcym otoczeniu, autentyczne do-
znania, są podporządkowane celowi artystycznemu, bo stanowią materiał i two-
rzywo utworów literackich. Być może wykorzystywane są w taki właśnie sposób 
z tego względu, że doznawanie innego kraju, kultury, języka zazwyczaj poszerza 
skalę doznań. Grzegorzewska świadomie korzysta z możliwości, które przyniósł jej 
los i które pod pewnymi względami sama kreuje. Przedstawia warunki, w jakich 
przychodzi jej adaptować się w nowym otoczeniu. Bywają to sytuacje skompliko-
wane, ale raczej – w przeciwieństwie do poprzednich fal emigracji – nie odczuwa 
tego stanu jako klęski, przekleństwa czy przymusu. Mocną stroną jej ujęć jest umie-
jętność bystrej obserwacji otoczenia, ale też i uważnego wsłuchiwania się w swój 
głos wewnętrzny. Różne perspektywy konfrontują się w dwóch obszarach kultur, co 
powoduje, że w szczególny sposób patrzy na siebie i na sprawy polskie, ale też na 
te uniwersalne, odnoszące się do człowieka w ogóle. Jest w tym ujęciu coś, co 
fascynuje, skłania do refleksji, zdumiewa, zaskakuje oryginalnością rozwiązań. 
Poetka sięga po to, co „obce” w sposób, który przypomina opisane przez Bernarda 
Waldenfelsa „bycie poza sobą”, kontrastowane z tym, co swojskie, znane, gdzie 
dotychczasowemu porządkowi narzucony zostaje porządek nowy, z innym języ-
kiem, zwyczajami, wymogami administracyjnymi, rytuałami. Na poczucie obcości 
składają się aspekty odczuwania obcego miejsca, własności, rodzaju7. 
   

6 M. Pytasz, Wygnanie – emigracja – diaspora. Poeta w poszukiwaniu czytelnika, Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998, s. 19. 

7 Zob. B. Waldenfels, Topografia obcego. Studium z fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, 
Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002. 
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Dzisiaj „osobliwość” twórczości emigracyjnej, bo wciąż mamy z nią do czy-
nienia, należałoby raczej widzieć przede wszystkim jako paradygmat socjolo-
giczny. To w obszarze tej dziedziny używa się pojęcia „migracji”. Na pewno nie 
ma dzisiaj, oczywiście w polskim przypadku, fundamentu politycznej decyzji 
o emigrowaniu. Współczesna dynamika wędrówek, duża mobilność ludzi w skali 
globu, są ogromne. Zofia Kawczyńska-Butrym z punktu widzenia socjologa mó-
wi o „osobach przemieszczających się”, które są cudzoziemcami, obcokrajowca-
mi, poruszającymi się pomiędzy krajami, które są jednocześnie emigrantami 
(w kraju pochodzenia) oraz imigrantami (w kraju przyjmującym). Cechują się 
pewną „równoległością”, bo są osobami nieobecnymi w kraju pochodzenia 
i „obcymi” (czyli cudzoziemcami) w miejscu aktualnego życia i pracy8. Badaczka 
formułuje także precyzyjną definicję migracji wraz ze specyfiką tego zjawiska9. 

Dzisiaj mówimy raczej o „doświadczeniu migracyjnym”10 niż tradycyjnym po-
dziale na literaturę krajową i emigracyjną. Znamienne jest nastawienie i autoin-
terpretacja własnego statusu Grzegorzewskiej, która indagowana na okoliczność 
uznawania siebie – lub nie – za emigrantkę, tak odpowiedziała: 

Tak, nazwałabym siebie emigrantką. Przyczyna mojego wyjazdu była złożona. Do tej pory 
nie potrafię podać konkretnego powodu emigracji. Na moje wychodźstwo miały wpływ za-
wirowania zawodowe, emocjonalne, rodzinne. Pamiętam, że już jako studentka pierwszego 
roku starałam się o kilkuletni wyjazd do Niemiec, ale nie udało mi się na czas zorganizować 
potrzebnych dokumentów. Dziś myślę, że chciałam na jakiś czas „odbić” od monolitycznego 
(pod względem religii, ras i kultur) społeczeństwa, doświadczyć życia w zachodnim państwie 
kosmopolitycznym. Chyba każdy pisarz potrzebuje takiej odmiany. Nie przypuszczałam jed-
nak, że wsiąknę w Anglię aż na tyle lat. Emigrację odczuwam najgłębiej w języku, na wyspie 
rozmawiam po polsku tylko z dziećmi, mam i pomimo tego, że czytam dużo polskich ksią-
żek, coraz więcej problemów z komunikacją, moja głowa napompowana jest językiem Pon-
glish, a „język moich myśli rozpada się i kruszy” (Leo Lipski)11. 

Podobne głosy kojarzące twórczość Grzegorzewskiej z emigracją, odnotuje-
my, śledząc reakcje prasy, choćby notę Elżbiety Wierzyńskiej zatytułowaną    

8 Zofia Kawczyńska-Butryn, Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 15. 

9 Por.: „Migracje, zwane też wędrówką ludów, charakteryzowały dzieje człowieka od zawsze. 
Obejmowały kolejne zmiany miejsc zamieszkania całych lub części ludów i rodzin poszukujących dla 
siebie lepszej, bardziej przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni życia”. „Migracje zewnętrzne to 
przemieszczanie się ludzi między poszczególnymi krajami, łączące się z przekroczeniem granicy 
państwowej. Emigracja najogólniej rzecz biorąc, oznacza wyjazd z kraju pochodzenia do innego 
kraju, zwanego krajem przyjmującym, goszczącym, lub krajem pobytu. Emigrant to osoba 
opuszczająca kraj pochodzenia, zwany tez krajem wypychającym, rodzinnym”. Cyt. za: Z. Kawczyńska-
-Butryn, Migracje…, s. 15. 

10 Zob. np.: B. Karwowska, Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści 
powojennych pisarek polskich, Kraków: Universitas, 2013 czy Narracje migracyjne w literaturze 
polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, Kraków: Universitas, 2012. 

11 Cyt. z e-maila do autora szkicu z 3.06.2013. 
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Emigracja według Grzegorzewskiej12 czy Michała Wilka Opowieść pewnej 
emigrantki13. 

Można zatem śmiało powiedzieć, że dotychczasowe modele refleksji nad za-
gadnieniem emigracyjności nie przystają już do aktualnej sytuacji społecznej. 
Trzeba zrealizować postulat Bożeny Karwowskiej i wyjść poza „stereotyp emi-
gracyjny”, aby „wprowadzić nowe sposoby literackiego i badawczego uwierzy-
telniania opisywanego doświadczenia”14. Utwory Grzegorzewskiej należałoby 
odczytywać jako osobiste opowieści, które biorą pod uwagę i uwzględniają róż-
norodne procesy oswajana nowej rzeczywistości kraju osiedlenia, mentalności, 
zwyczajów, form wypowiedzi. 

Wiersze i inne utwory Grzegorzewskiej obejmują zróżnicowane tematy przed-
stawiane w różnorodnych tonacjach. Posiadają przy tym pewną charakterystyczną 
indywidualną wymowę, a koncentracja uwagi następuje w obszarze refleksji 
egzystencjalnej. Mieści się w nim także doznawanie emigracyjnego wyobcowa-
nia. Budują one obszary doświadczeń człowieka uwikłanego w problemy swego 
czasu. Autorka mierzy się z nimi w sposób poetycki, nie inspirując się (przy-
najmniej świadomie) jakimiś konkretnymi systemami myślowymi, raczej podej-
muje trud zmagań z tym, co ludzi nurtowało od zawsze. Generalnie rzecz ujmu-
jąc, zastanawia się nad swoją ludzką kondycją, koncentruje na poszukiwaniu 
punktów oparcia, sensu życia, zamyśla się nad przygodnością spraw i rzeczy, nad 
tajemnicami istnienia. 

Tka swoje wiersze z pojęć i określeń, które odzwierciedlają sytuację Polaka za 
granicą, w obcym kraju. Są przy tym nacechowane emocjonalnie, co można do-
strzec w takich przykładach, jak: Bigos w klubach emigrantów, Forget-me-not. 
Bezsenność w Ryde (z tomu Orinoko, 2008), Mapa emigrantki (z antologii Na 
końcu świata napisane, 2008) albo Czas mew, Kołysanka, Raz, dwa, trzy – król 
patrzy (z tomu Inne obroty, 2010), oddających stany świadomości bohaterów. 
Druga warstwa sytuuje je w świecie psychicznych odniesień, interpretacji, po-
zwala na kształtowanie wizji. 

Aby zjawisko to zilustrować, odwołajmy się do jednego tylko przykładu, mia-
nowicie wiersza Bigos w klubach emigrantów: 

Po nabożeństwie spotkanie opłatkowe, 
kolędy jak złapane przez mróz sukienki, 
mer wyspy Wight udaje wzruszenie, 
Uciekam na kurs angielskiego (ziewania). 
Praca w grupach, miętolenie słówek, 

   
12 E. Wierzyńska, Emigracja według Grzegorzewskiej, „Kurier 365”, http://www.kurier365.pl 

/kultura /literatura/emigracja-wed%C5%82ug-grzegorzewskiej.html [21.04.2013]. 
13 M. Wilk, Opowieść pewnej emigrantki, „Tygodnik Regionalny 7 dni” 27.09.2013. 
14 B. Karwowska, Druga płeć na wygnaniu …, s. 11. 
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w przerwach skręcanie papierosów 
Skrzydełka tytoniu wynoszę we włosach 
na George Street, aby je zgubić na dworcu. 
W autobusie słyszę polskie zwierzenia: 
„Nie potrafię się rozstać tylko z nokią”. 

z tomu Orinoko, s. 38 

By ochronić się przed degenerującą mocą codzienności, czyli przed czymś, co 
jest nieuniknioną koniecznością – bywa, że trudno akceptowalną – by ożywić 
mity nawiązujące do lepszej przyszłości (wspomnę, że poetka brała udział 
w losowaniu tzw. zielonej karty, choć wyjeżdżać do USA nie zamierzała15), 
uchronić to, co jest cenne i ma wartość, trzeba sięgać poza obszary doświadczeń 
aktualnych. Trzeba budować pamięć poprzez weryfikowanie teraźniejszości, co 
polega na utrwalaniu chwili bieżącej. Bo to pamięć odświeża i przedłuża istnienie, 
stanowi jakby kartotekę spraw już załatwionych, ale też problemów, które czekają 
na rozwiązanie, wpływają lub wpływać mogą na przyszłe postawy i działania. 

Pamięć jest w istnieniu człowieka wartością niezastąpioną i nie do przecenie-
nia. To ona, jak również codzienność (którą można też nazwać egzystencją) są 
tematami nadającymi dominujący ton poezji Grzegorzewskiej. To dość częsta 
sytuacja wśród emigrantów, którzy wyjątkowo intensywnie odczuwają potrzebę 
ożywienia świata minionego lub tylko oddalonego. 

To jest ta płaszczyzna, na której obserwowane zjawiska świata są porządkowa-
ne, gdzie łagodzony jest ból przemijania, poczucie obcości, a to, co przeżyte nie 
zatraca się bezpowrotnie, lecz staje się wciąż od nowa częścią naszego życia. 

Takie przypominanie chwil to nie tyle cel, co środek, przy którego pomocy wypeł-
niamy sensem życie, może jest to także rodzaj terapii albo odskoczni od codzien-
ności, w którą trudno się wpasować z racji jej obcości, wówczas rekonstruowanie 
realiów „małej ojczyzny” pozwala przywołać osoby i zdarzenia poetce bliskie, 
wówczas także można sobie pozwolić na bezpieczną nostalgię. 

Wspominanie rodzinnych stron, ludzi, relacjonowanie lub odwoływanie się do 
zapamiętanych faktów z codziennego życia, analizowanie spraw ujawnianych 
z perspektywy emigrantki, czyli kogoś w chwili bieżącej oddalonego fizycznie od 
opisywanych zdarzeń i doznań, ujawniają szczególne emocje poetki i wyczulenie 
jej świadomości na drobiazgi. 

Twórczość ta ma duży ładunek myślowy, rodzi się z doświadczeń i zadumy nad 
sprawami człowieka, jego miejscem w świecie, nad ograniczeniami egzystencji,    

15 W cytowanej już rozmowie z Jakubem Winiarskim Grzegorzewska powiedziała: „Jakaś nieznana 
mi i niespokojna cząstka mojej osobowości gna mnie w świat. Pewnie dlatego niedawno wysłałam 
moje dane do urzędu, który losuje zieloną kartę do USA. Możliwe, że to »syndrom Kandyda«”. 
I dalej: „Nigdzie się nie wybieram. Nie lubię podróżować nawet do sąsiedniego miasta. Cierpię na 
chorobę lokomocyjną i nawet jazda na rowerze nie bardzo mi wychodzi”. Cyt. za: W. Grzegorzewska, 
Nie mam mistrzów… 



276     Literatura polska w świecie 

 

zapatrzenia w zasób spraw o charakterze prywatnym. Być może należałoby 
w tym widzieć także rodzaj strategii twórczej, bo rzecz nie odnosi się tylko do 
rozliczeń z własnym życiem, nie chodzi tylko o wspominanie czy rozpamiętywa-
nie przeszłości. Utwory Grzegorzewskiej przepełnione są refleksją intelektualną, 
poprzez swą indywidualność i jednostkowość ujawniają wymiar uniwersalny. 

Przyjrzyjmy się zatem, jak poetka postrzega emigrację, jakie są jej z tym sta-
nem relacje, jak je opisuje i interpretuje. Materii do obserwacji nie brak. Szcze-
gólnie obfituje w nią wydany w 2012 roku Notatnik z wyspy. Obejmuje on zapisy 
z lat 2006–2012, czyli od początku przebywania za granicą. Proces zawierania 
znajomości z nowym miejscem zamieszkania w obcym kraju rozpoczyna się od 
bezpiecznego dystansu: „Wyspa Wight jest miejscem, które się do mnie przywią-
zuje. (…) Obserwuję – kręcę się wolno” [zapis z 9.08.2006]16. Narratorka ma 
silne poczucie obcości, ale też typowe dla emigrantów wrażenie ulatniania się 
dotychczasowej tożsamości, a ponadto swoistą „nieprzystawalność” do otoczenia 
związaną z traceniem – choćby tylko pozornie – tego, co dotychczas stanowiło 
o jej podmiotowości: „Jestem podwójna. Choruję na przewlekłe tygodnie. (…) 
Zabierz mnie z tego »raju«, gdzie czuję się mdło jak herbata z mlekiem. Zabierz 
mnie, bo wyparuję” [zapis z 10.09.2006]. 

Stan ten nasila się, by przejść w jakąś formę egzystencji podwójnej czy dwudziel-
nej, w jakimś obszarze niepewności: „Życie pomiędzy światami. (…) W głębi języka 
polskiego i w zarodku języka obcego. (…) Na autonomicznej wyspie i w zjednoczo-
nej Europie, na krawędzi” [zapis z 10.04.2007]. Następują powolne rozpoznania 
i konstatacje, które mogą być niekiedy zaskakujące, jak choćby wtedy, gdy spotkaw-
szy przypadkiem rodaka, („nieznajomy Polak”), narratorka uświadamia sobie, że 
czynnikiem łączącym ją z nim jest wspólny język. Wrastanie w nowe otoczenie wiąże 
się z procesem jego poznawania, nazywanym tu „uczeniem się na pamięć”: 

– Jak łazisz angielska dupo? – zwraca się do mnie jakiś nieznajomy Polak na pchlim targu, 
nieświadomy, że jesteśmy ulepieni z tego samego języka [zapis z 15.09.2007]. 

Powoli uczę się ulic w Ryde na pamięć. Zakamarki tego wiktoriańskiego miasta wchodzą 
pod moją skórę i w tęczówki. (…) Wydaje mi się, że słyszę polskie głosy dobiegające z ulicy 
[zapis z 21.09.2007]. 

Problem języka jest tu podstawowym doznaniem i centrum refleksji nad obec-
nym życiem. Poza wspomnianym uświadomieniem sobie poczucia wspólnotowej 
w nim przynależności autorka dziennika używa sformułowań o charakterze tech-
nicznym, jak na przykład: „Uruchamia przekładnię języka” [zapis z 30.09.2007]. 
Albo używa pojęć abstrakcyjnych, jak choćby to: „Obok w siłowni angielskie 
rozmowy. – Ja nigdy nie zatańczę w tym języku” [zapis z 3.10.2007]. 
   

16 Wszystkie cytaty za: W. Grzegorzewska, Notatnik z wyspy, Częstochowa: Wydawnictwo „e media”, 
2012.  
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Snuje także rozważania i notuje swoje własne obserwacje w szerszym wymia-
rze związanym z funkcjonowaniem w obcym, choć coraz bardziej oswajanym 
kraju, a przede wszystkim w obrębie języka. To on jawi się jako podstawowy 
wehikuł komunikacyjny, zarazem służący budowaniu, czy może lepszemu po-
znawaniu własnej tożsamości. 

Myślałam dzisiaj o tym, jak zmieniła się moja wizja świata po zrobieniu dwóch kroków na 
zachód i jaki to przesunięcie w przestrzeni miało wpływ na pisanie. Wyczuwam, że mój we-
wnętrzny język się niepokoi, waha się pomiędzy idiomami, pęka. Coraz częściej wertuję 
słowniki frazeologiczne w poszukiwaniu poprawnych związków, oglądam polskie programy, 
czytam prasę, ale czy to zastąpi kontakt z żywym językiem? Niedawno w rozmowie z kole-
żanką nie pamiętałam, jak się nazywa po polsku salmon (łosoś). Prawie dwadzieścia lat uczy-
łam się mówić poprawnie w ojczystym języku, ponieważ moja rodzina porozumiewała się 
lokalną gwarą. W międzyczasie (kilka lat) wałkowałam język rosyjski i cztery lata niemiecki, 
na studiach filologicznych przysłuchiwałam się sztucznej odmianie języka polonistów, a teraz 
męczę się w następnym obcym języku i rośnie we mnie niechęć tak wielka, że najchętniej 
milczę. Dwa kroki na zachód? Przesunięcie tam, gdzie „wirus bezsensu sieje zarazę w moim 
sensie” [zapis z 3.02.2008]. 

Język bywa też postrzegany jako coś materialnie konkretnego, doznawanego 
fizycznie: 

Mięso angielskiego języka, które będę smażyć, abym oswoiła się z codzienną składnią, 
z idiomami, które podawane na gorąco, każą mi przełykać trzy dni w tygodniu, żuć, otwierać 
i zamykać w pamięci. Powszedni chleb wpychany na siłę do gardła, bo przecież trzeba żyć 
[zapis z 24.01.2010]. 

Grzegorzewska jest świadoma swej odmienności w otaczającym świecie. Ma 
niewątpliwie poczucie bycia emigrantką i ciekawe jest to, z jaką swobodą, 
w sposób naturalny posługuje się tym terminem. On sam nie stanowi problemu, 
bo jest przyjmowany jako składnik rzeczywistości. Stąd koncentrowanie uwagi 
na codziennych bezpośrednich doznaniach i doświadczeniach, choćby tych zwią-
zanych z poszukiwaniem pracy, kiedy narratorka zauważa: „1.12.2009 (…) lite-
rowanie mojego polskiego nazwiska, które wydaje mi się teraz obce”. 

Głębokie rozpoznanie emigracji jako doświadczenia własnego, znajduje się 
w zapisie z 23.01.2010. Autorka nadała mu nawet osobny tytuł, który brzmi Mój 
przewodnik emigranta; warto zapis ten przytoczyć w całości: 

Mój przewodnik emigranta: 
Pisz jedynkę bez daszka w oficjalnych dokumentach. 
Możesz używać gniazdka trzybolcowego jako dwubolcowe, wciskając koniec deserowej 

łyżeczki do górnej dziurki. 
Nawet po siedmiu Najderach warto chodzić prawą stroną ulicy. 
Zachodnie biurokratyczne systemy mogą cię skasować każdej chwili, a payroll number 

wrzyna się w skórę jak twoja ciasna obrączka ślubna. 
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Z artykułów o polskich emigrantach dowiesz się, że pożeranie łabędzi jest karalne, a płyn 
do dezynfekcji rąk zawierający etanol nie nadaje się jednak do spożycia. 

Wybierając emigrację, skazujesz się na życie w iluzorycznym państwie, między jednym 
a drugim światem, w którym nawroty wspomnień mamią cię w nocy, a mit rodzinnego kraju 
rozrasta się jak teściowa. 

Słowa i zwroty wkuwane w National Express w języku „ponglish” nie wystarczą, aby 
funkcjonować w anglojęzycznych krajach. 

Anglicy raczej nie wiedzą, co oznaczają przerywniki kurwa mać i ja pierdolę, a twoje 
zwierzenia na karbutach, w marketach i na przystankach mogą być słyszane przez innych 
ulepionych z tego samego języka. 

Kwefy, czarczafy, jaszmaki na głowach muzułmańskich kobiet są tak zwyczajne jak chust-
ki twojej prababki i czapka z rebooka. 

Następuje naturalny, jak można przypuszczać, proces wrastania w nowe oto-
czenie i stałe luzowanie związków z krajem. Owszem, bywa to dokuczliwe, nu-
żące, odbierające pewność siebie, ale nie ma w tym dramatyzmu radykalnych, 
opartych zazwyczaj na politycznych rozstrzygnięciach decyzji, pozbawionych 
niuansów i światłocieni. Przecież w każdej chwili można wrócić lub przenieść się 
do jeszcze innego kraju. Chociaż zdarzają się konstatacje, można rzec, o charak-
terze nie tyle dramatycznym, co pozbawionym pewności lub jednoznacznego 
motywowania. Zwróćmy uwagę na zapis z 27.10.2010: 

Nie pytaj mnie dlaczego nie wróciłam do Polski. 
Dlaczego nie wracasz do kraju? 
Nie wiedziałam, co odpowiadać. 
(…) moje obecne uwięzienie na wyspie … 
Nie pytajcie mnie dlaczego nie wróciła do Polski. Nie mieszkam w Ryde na wyspie Wight 

ani w miasteczku o tej samej nazwie w Nowej Południowej Walii. Zawsze znajdziecie mnie 
w widomym domu mojego ojca, który latami budował na łące, gdzie zakwitają dziewięćsiły 
bezłodygowe. 

Zanika, oczywiście do pewnych granic, rzeczywistość pozostawiona w kraju. 
Obecność jego spraw jest wciąż obecna. Może nawet z racji dystansu czasowego 
i przestrzennego, bardziej intensywna: „Myślę o Polsce. Mój kraj to zbiór ludzi, 
których poznałam do roku 2006 i którzy w mojej pamięci tworzą ojczyznę. Miej-
sca zacierają się. Pozostają tylko błysk przedmiotów (…) Ludzie pozostali wciąż 
intensywni, nawet jeśli umarli: ich prywatne języki, gesty, fobie, emocje” [zapis 
z 1.03.2011]. 

Bożena Karwowska, biorąc pod uwagę doświadczenia różnych pisarzy, twierdzi, 
że pobyt w obcym kraju składa się z kilku faz17. Pierwsza dotyczy „wytworzenia 
tożsamości emigracyjnej”, co wiąże się z poszukiwaniem własnego miejsca 
w środowiskach twórców emigracyjnych i pozwala na jego odnalezienie. 
   

17 B. Karwowska, Druga płeć na wygnaniu…, s. 31–41. 
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W dzisiejszym krajobrazie literatury polskiej na terenie Wysp Brytyjskich moż-
na zauważyć kilka środowisk, które raczej nie próbują ze sobą współpracować. 
Są to: grupa starszych wiekowo twórców skupionych symbolicznie wokół POSK-
-u; grupa dość aktywnych, lecz początkujących twórców związanych z klubem 
literackim Adama Siemieńczyka „Poezja Londyn” oraz środowisko aktywnych, 
młodych „lewicujących” autorów, skupionych wokół wydawnictwa Off-Press, 
z którym współdziała Grzegorzewska. 

Inną fazą doświadczeń jest czas „zmagania się z przyziemnościami codzienne-
go życia i definiowaniem nowej sytuacji”, rozpoznawaniem jej znaczenia dla 
sytuacji twórczej, a także formowanie wyborów lojalności w stosunku do kraju, 
z którego się wyszło i do którego się przybywa. Kolejną i raczej trudną fazą jest 
etap „zwątpienia, samotności”. Wreszcie faza czwarta, która oznacza „odnajdy-
wanie domu (w sensie własnej tożsamości) w języku – ojczystym, bądź kraju 
osiedlenia”. Proces ten zamyka faza końcowa polegająca na „powolnym godzeniu 
się z rzeczywistością (również twórczą), z faktami i pytanie o możliwy powrót”. 

Dwie ostatnie fazy w przypadku Grzegorzewskiej pozostaną na razie bez dookre-
ślenia. Za wcześnie też, aby zastanawiać się nad tym, czy poetka wróci do Polski. 
Jednak pewne symptomy ich istnienia i krystalizowania dają się zauważyć. Po-
nadto warto pamiętać, że nie brakuje świadectw innych autorów potwierdzają-
cych fakty rozczarowań związanych z próbami powrotu. Chociaż, dodajmy, tak 
było jeszcze do niedawna. Obecna sytuacja jest zupełnie inna i być może powroty 
się powiodą. Na pewno łatwiej funkcjonować, już teraz, między krajami, być 
kimś na kształt niespiesznego turysty, wojażera między kulturami i między języ-
kami. Śledząc przebieg zapisów dziennika dokonanych na przestrzeni siedmiu lat, 
można zauważyć rozpoznania, oceny, stany, które znakomicie mieszczą się 
w „fazowym modelu emigranta”, zaproponowanym przez Bożenę Karwowską. 

Przebywanie w obcym kraju, odmiennej rzeczywistości społecznej i językowej, 
stanowić może znakomity impuls dla twórczości. Pozostaje więc mieć nadzieję, 
że Wioletta Grzegorzewska dobrze wykorzysta swój czas, wzbogaci doznania, 
skorzysta z dystansu do polskich spraw, jaki daje jej emigracja i lepiej, wielowy-
miarowo, opisze nasz / nasze świat / światy. Bowiem, jak zauważyła Dubrawka 
Ugrešić w bardzo ciekawym i instruktywnym eseju zatytułowanym Pisarz na 
wygnaniu18, wychodźstwo jest stanem trudnym do zdefiniowania, zmiennym, 
humorzastym, schizofrenicznym, euforycznym, melancholijnym, stymulującym. 
Twórczość Wioletty Grzegorzewskiej, w jej części dotyczącej bycia za granicą, 
w innym kraju, daje asumpt do współczesnego opisywania i definiowania czy 
redefiniowania doświadczenia emigracji, do pogłębienia naszych polskich, boga-
tych doświadczeń w tym zakresie. 
   

18 D. Ugresić, Pisarz na wygnaniu, w: tejże, Czytanie wzbronione, przeł. D.J. Ćirlić, Izabelin: Świat 
Literacki, 2004. 
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‘ I  A M  T W O - S I D E D ’ .   

W I O L E T T A  G R Z E G O R Z E W S K A ' S  E X P E R I E N C E  O F  E M I G R A T I O N  

The aim of the article is to present the type of poetic imagination revealed in Wioletta Grzegorzew-
ska's poetry describing the experience of emigration (the author has been living on the Isle of Wight 
since 2006). Different emotional states expireinced by an emigrant are being analysed here. Such 
elements are characteristic for the author's creativity. Strategies applied by the author in particular 
poems are being analysed in the article. The analyses lead to the conclusion that the artistic material 
and scale of experiences have been enriched in Grzegorzewska's creativity. Reflections on Grzego-
rzewska's writing may help in redefining the fenomenon of emigration. 

Keywords: Wioletta Grzegorzewska, emigration 
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T W Ó R C Z OŚĆ  A R T U R A  B E C K E R A  

 

DLA ARTURA BECKERA, URODZONEGO W 1968 ROKU W BARTOSZYCACH NA MA- 
zurach, Polska skończyła się w roku 1989, gdyż po upadku komunizmu, po trans-
formacjach politycznych i społecznych po tej stronie Odry jego ojczyzna nie jest 
już tym samym krajem, który utrwalił się w jego pamięci, z którym się identyfi-
kuje. Wydarzenia przełomu politycznego w Polsce tworzą jednocześnie ważną 
cezurę w jego emigracyjnym życiu. Oto kraj jego dzieciństwa przestaje istnieć, 
staje się skamieliną1, osobistą, sentymentalną historią, którą należy ocalić od 
zapomnienia. 

Twórczość Beckera to nieustająca podróż wspomnień do małej mazurskiej oj-
czyzny, której centralnym punktem, zarówno pod względem topograficznym, jak 
i emocjonalnym jest Jezioro Dadaj. To tutaj powracają postaci Beckera, by od-
czuć siłę swych korzeni, by zrozumieć sens swej drogi do emigracji i docenić 
smak tęsknoty za domem. 

Czytając jego teksty, nie sposób pominąć kontekst interkulturowy skupiający 
się wokół najnowszych stosunków polsko-niemieckich, wokół recepcji najnow-
szej historii Polski i Niemiec. Występujące w jego utworach postaci emigrantów 
(o mocno zarysowanym podłożu autobiograficznym) poddawane są – tak jak sam 
autor – nieustannej konfrontacji z obcym krajem, językiem i kulturą. Dla badacza 
zainteresowanego imagologią twórczość Beckera stanowi bardzo rozległy i róż-
norodny teren – przebywający w Niemczech polscy emigranci próbują na różne 
sposoby znaleźć swoje miejsce pomiędzy dwoma krajami, językami i dwiema 
kulturami. Dzieląc emigracyjny los swoich postaci, Becker odnosi się w licznych 
wypowiedziach do swej własnej pozycji między Polską a Niemcami, określa 
   

1 Por. K. Großmann, Ich habe schon eine Krise überlebt, Interview mit A. Becker, „Sächsische 
Zeitung”, 1.11.2008. Wszystkie tłumaczenia niemieckich tekstów są mojego autorstwa  – E.M. 
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precyzyjnie swój stosunek do języka ojczystego i niemieckiego, do problemu 
emigracji i historii. Jednym z najważniejszych elementów jego tożsamości jest 
jasno zarysowana granica między tym, co w nim samym polskie, a tym, co nie-
mieckie. Jak podkreśla, jest polskim pisarzem tworzącym w języku niemieckim, 
a nie Niemcem polskiego pochodzenia. 

Do Niemiec wyjechał w roku 1985, rok po wyjeździe swoich rodziców, którzy 
wyemigrowali z powodów politycznych; osiedlił się w Verden, nad rzeką Aller. 
Poza kilkoma słowami w języku niemieckim, zasłyszanymi od babci, siedemna-
stolatek nie znał języka niemieckiego. We wczesnej młodości pisał wiersze 
w języku polskim, a po wyjeździe do Niemiec zmienił nie tylko język, lecz także 
formę literacką, zajmował się odtąd pisaniem prozy w języku niemieckim. Jak 
sam przyznał, było to bolesne rozstanie z literaturą polską i językiem polskim – 
przynajmniej w sensie zawodowym. W Bremie Becker studiował kulturoznaw-
stwo, literaturoznawstwo i językoznawstwo, w tym czasie publikował również 
w niemieckich czasopismach wiersze i fragmenty prozy. Debiut prozatorski Der 
Dadajsee (Jezioro Dadaj) ukazał się w 1997 roku i przyniósł autorowi stypen-
dium Fundacji Heinricha Böella oraz wyróżnienie Związku Pisarzy Niemiec-
kich. Za swoją działalność literacką Becker otrzymał m.in. stypendium Stowa-
rzyszenia Willa Decjusza w Krakowie w roku 1998, stypendium Deutsches 
Haus w Nowym Jorku (2000) oraz prestiżową nagrodę im. Adalberta von Cha-
misso (2009), przyznawaną przez Fundację Roberta Boscha obcokrajowcom 
piszącym w języku niemieckim i mającym znaczący wkład w rozwój kultury 
niemieckiej i europejskiej ponad podziałami językowymi i etnicznymi, to na-
groda przyznawana pisarzom tworzącym na granicy różnych kultur. Ważną 
nagrodą jest także wyróżnienie czasopisma „DIALOG” przyznane przez Towa-
rzystwo Polsko-Niemieckie (2012) za wkład w porozumienie polsko-
-niemieckie. Becker jest również postacią rozpoznawalną w niemieckich me-
diach jako komentator wydarzeń związanych z Polską oraz autor esejów i arty-
kułów prasowych dla takich pism, jak: „Rheinischer Merkur”, „Frankfurter 
Rundschau” czy „DIALOG”. „Jestem dyżurnym ekspertem od Polski, etato-
wym Polakiem w Niemczech” – stwierdza2. 

Teksty Beckera mają wyraźne podłoże autobiograficzne, postaci przemieszcza-
ją się przeważnie między Bremą a Mazurami, co pisarz uzasadnia swoim zobo-
wiązaniem wobec własnej przeszłości: „Nie mogę sobie wyobrazić, że istnieje 
coś ważniejszego niż autobiografia”3. Zarzut, iż jako twórca przywiązany jest 
ciągle do tego samego miejsca, odpiera argumentem odnoszącym się do strategii 
autotematyzmu: w proces twórczy wpisana jest autoterapia, autor nie tylko opo-
   

2 I. Reichel, Kraft der Erinnerung aus der Kindheit, Interview mit A. Becker, „etcetera” 2009, Nr 35. 
3 Oryg.: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas Wichtigeres geben könnte als die 

Autobiographie”. Cyt. za: http://www. arturbecker.de [14.02.2014]. 
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wiada czytelnikowi swoją własną historię, lecz przede wszystkim wydobywa ją 
z podświadomości, z zapomnianej przestrzeni, dla siebie, aby ocalić ją od zapo-
mnienia, pisanie o własnej przeszłości, o historii własnego kraju pełni więc funk-
cję terapeutyczną. Wyrwany ze swej ojczyzny i jej kontekstu autor potrzebuje 
dystansu, by znów się do niej zbliżyć, odnaleźć ponownie własną tożsamość 
i wrócić do korzeni. Czyni to przy okazji pisania kolejnej powieści. Silna po-
trzeba rozprawienia się z własną przeszłością oraz ciągłe odniesienia do mazur-
skich pejzaży i klimatów nie pozostają bez wpływu na emigracyjne życie Bec-
kera. Tkwi on ciągle w polskiej historii i w polskiej rzeczywistości; po wielu 
latach spędzonych w Niemczech postrzega siebie tam ciągle jako gościa, mimo 
perfekcyjnego opanowania języka oraz pewnego, częściowego zadomowienia, 
nie da się wyeliminować poczucia obcości. Becker jest i pozostanie „polskim 
autorem piszącym po niemiecku”4. Wyraźne rozgraniczenie przestrzeni polskiej 
i niemieckiej daje się zauważyć zarówno w jego życiu prywatnym, jak i zawo-
dowym. Niemiecki jest jego językiem „służbowym”, w domu z żoną rozmawia 
po polsku, między innymi dlatego, że również w życiu zawodowym potrzebuje 
języka polskiego jako narzędzia i chce nadal sprawnie się nim posługiwać. 

Zarówno Becker, jak i stworzone w jego książkach postaci postrzegają rzeczywi-
stość z podwójnej perspektywy, prowadzą podwójne życie graniczące ze schizofrenią 
– jako Niemcy i Polacy: „Pisząc nie da się pozbyć tej zaburzonej tożsamości. Ten 
proces nigdy się nie skończy”5. 

Jako pisarza nie interesuje go niemiecka bieżąca rzeczywistość, brak mu w tym 
względzie tak niezbędnego dystansu – bezwzględnym warunkiem funkcjonowa-
nia jego strategii pisarskiej jest bowiem długi okres inkubacji, potrzebny do prze-
tworzenia dojrzewających w nim treści, zanim zostaną wydobyte z podświado-
mości i przetworzone przez warsztat twórczy. Taka strategia pisarska nie pozwala 
mu więc zajmować się aktualnymi problemami niemieckiego życia społecznego. 
Poza tym niemiecka rzeczywistość nie wydaje mu się godna uwagi, ponieważ nie 
ma on jako autor do niej osobistego stosunku. Ważnymi czynnikami są dla niego 
jako pisarza przede wszystkim nostalgia i melancholia, to one napędzają proces 
twórczy, są jego motorem. 

Nawiązując do mazurskich stron rodzinnych, Becker podkreśla swoje duchowe 
powinowactwo z pochodzącym z Ełku niemieckojęzycznym pisarzem Siegfrie-
dem Lenzem, który w swoich utworach, choćby takich, jak Lekcja niemieckiego 
czy Słodkie Sulejki kreśli obrazy i postaci z krainy swego dzieciństwa. 
   

4 Oryg.: „polnischer Autor deutscher Sprache”. V. Balzer, Zwischen den Welten. Der Schriftsteller 
und Musiker Artur Becker, Interview mit A. Becker, „Deutschlandradio Kultur“ [Rundfunksendung], 
05.03.2009. 

5 Oryg.: „Schreibend kommt man aus dieser gebrochenen Identität nicht raus. Der Prozess wird nie 
abgeschlossen sein”. K. Großmann, Ich habe schon eine Krise überlebt… 
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Becker sam przyznaje, iż żyje w pewnym dualizmie między dwoma językami 
i dwoma narodami, ten dualizm – zarówno w sensie pozytywnym, jak i w jego 
negatywnych przejawach – przenosi też na swoich bohaterów. Rozdarci między 
Wschodem a Zachodem odnajdują oni swoje miejsce pomiędzy, na pograniczu 
dwóch światów i kultur, jednego mentalnie nie opuszczając, nie mogąc osiedlić 
i zadomowić się w drugim. Podobne doświadczenia przeżywają postaci z utwo-
rów innych autorów emigracyjnych w Niemczech, wspomnę tu choćby Radka 
Knappa i Wladimira Kaminera. Próbują oni wyzwolić się ze Wschodu, Zachód 
pozostaje dla nich jednak ciągle obcy i niedostępny. Nieustanne przeciwieństwa, 
tarcia, skrajne emocje i doświadczenia Beckerowskich outsiderów widoczne są na 
każdej płaszczyźnie tekstu, zarówno w treści, jak i w formie. Bohaterowie podda-
ni są ciągłym wahaniom, balansują między skrajnymi emocjami: poczuciem 
szczęścia i depresją, bliskością i dystansem, towarzyszy im jednocześnie Eros 
i Tanatos. Również, odgrywająca tu kluczową rolę, mazurska natura ukazana jest 
na zasadzie kontrapunktu – z jednej strony Becker podkreśla jej idylliczne piękno 
na tle wszechobecnej peerelowskiej socrealistycznej brzydoty, z drugiej natura 
u autora Jeziora Dadaj przywodzi na myśl wzory romantycznego opisu – jest ona 
jednocześnie piękna i groźna, oddziałuje na opisywane postaci zarówno w sposób 
pozytywny, inspirujący, twórczy, jak i negatywny, destruktywny. 

Ze swej podwójnej perspektywy Becker spogląda również na obydwa bliskie 
mu kraje, ich historię i teraźniejszość, przy czym, jak sam podkreśla, nie da się 
uniknąć pewnej konfrontacji i porównań. Życie z dala od ojczyzny umożliwia mu 
odniesienie się z dystansem do jej polityki i historii, pozwala jednocześnie z bli-
ska obserwować bieżącą rzeczywistość państwa, w którym osiadł. Niemiecka 
historia pozostaje mu jednak wciąż obca, gdyż, jak twierdzi, nie jest jej częścią, 
nie ma do niej emocjonalnego stosunku. Różnice kulturowe między Polską 
a Niemcami dostrzega przede wszystkim na obszarze egzystencji: „Życie na Za-
chodzie odbywa się z dala od wielkich tematów, śmierć na przykład jest takim 
tabu, że chce mi się krzyczeć”6. Urodziwszy się w katolickim kraju, w którym 
kondukt pogrzebowy jest nie tylko wyrazem wiary i religii, lecz również pewne-
go folkloru, wychowawszy się w środowisku, gdzie starszym ludziom okazuje się 
szacunek7, autor z wielkim dystansem i nieufnością odnosi się do przemian cywi-
lizacyjnych w zsekularyzowanym niemieckim społeczeństwie. 

Mimo iż Becker odnosi się w swoich tekstach przeważnie do własnej przeszło-
ści i do historii sprzed roku 1989, dostrzega i komentuje także aktualne problemy 
   

6 Oryg.: „Das Leben im Westen vollzieht sich weit entfernt von den großen Themen, der Tod etwa 
ist ein solches Tabu, dass ich nur aufschreien kann…”. Tamże. 

7 Przywołując najbardziej, jego zdaniem, chrakterystyczne przykłady polskich obyczajów, prakty-
kowanych zwłaszcza na prowincji, którą opisuje w swej twórczości, Becker podkreśla wyraźne kon-
trasty i różnice między dwiema kulturami, będącymi przedmiotem jego rozważań.  
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i wydarzenia w Polsce. Zarówno w powieściach, jak i wypowiedziach prywat-
nych i wywiadach znaleźć można opinie na temat przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej, porównujące to związanie się ojczyzny z Brukselą z wcześniejszą 
zależnością Polski od Moskwy: „Poprzez Unię Europejską Polska znów otrzyma-
ła coś w rodzaju rządu centralnego, znanego nam z czasów socjalistycznych. 
Niektórzy żartują: kiedyś jeździło się po rozkazy do Moskwy, dziś jeździ się do 
Brukseli i Waszyngtonu”8. Z drugiej strony Becker wspomina mroczne czasy 
komunizmu w Polsce, podkreślając, iż wyciągnął z tamtej epoki ważne wnioski: 
po doświadczeniu i pokonaniu reżimu można tylko z optymizmem spoglądać 
w przyszłość, nawet jeśli w dzisiejszych czasach musimy zmierzyć się z kryzy-
sem gospodarczym i moralnym – po przeżyciu socjalizmu można być pewnym, 
że po każdym niżu następuje wyż. W jego wypowiedziach znaleźć można zdecy-
dowanie negatywne stanowisko wobec zaangażowania polskiej armii w Iraku 
oraz wobec całej amerykańskiej inicjatywy na Bliskim Wschodzie. 

Wiele odniesień zarówno do polskiej przeszłości, jak i do aktualnych wydarzeń 
pojawia się w opublikowanej w 2008 roku powieści Wodka und Messer. Lied vom 
Ertrinken; wydanie polskie z roku 2013 nosi tytuł Nóż w wódzie. Pieśń o topiel-
cach (inna powieść przełożona na języka polski to Kino Muza z 2003 roku). 
W książce tej poruszone są bolączki współczesnej Polski – pojawia się tu pełniący 
aktualnie funkcję burmistrza były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, a zara-
zem morderca jednej z postaci, będący emblematem problemów z „rozliczeniem 
przeszłości”. Godna uwagi jest też dwuznaczna postać nawróconego na katoli-
cyzm Rabina, która staje się przyczynkiem do zasygnalizowania problemu anty-
semityzmu w Polsce, nie bez ironii przedstawiony zostaje wizerunek Polski jako 
nowego członka Unii Europejskiej. 

Główny bohater, Kuba, odzwierciedla natomiast w najbardziej wyrazisty spo-
sób spośród wszystkich Beckerowskich postaci wspomniany już dualizm, ową 
wpisaną w los emigranta podwójną perspektywę i podwójną tożsamość – nosi on 
przydomek Dwupępek, gdyż w jego brzuchu lekarze odkryli ciało brata bliźniaka, 
który komunikuje się z nim jako drugie ja. Becker doskonale łączy problematykę 
polskiego komunizmu, katolicyzmu i postkomunizmu z formą tzw. realizmu 
magicznego, co wielokrotnie podkreślali krytycy, nazywając autora przedstawi-
cielem słowiańskiego realizmu magicznego. 

Jako jeden z nielicznych bohaterów Beckera, Kuba należy do tej grupy emi-
grantów, którzy zadomowili się na dobre w Niemczech, zakłada rodzinę, ma 
dobra pracę, jednak pewnego dnia zaczyna odczuwać wezwanie ojczystego Jeziora 
Dadaj – przeszłość wzywa go z powrotem do krainy mazurskiej, gdzie pozostawił    

8 Oryg.: „Durch die EU haben wir eine Art Zentralregierung bekommen, die uns Polen bekannt ist 
aus sozialistischer Zeit. Manche spotten: Früher fuhr man nach Moskau, um Befehle zu holen, jetzt 
fährt man nach Brüssel oder Washington…”. Tamże. 
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dzieciństwo, swoją historię i wspomnienia. W ten sposób rozpoczyna się jego 
częściowo radosna, częściowo bolesna podróż do przeszłości, ale także do zupeł-
nie mu obcych, współczesnych polskich realiów. Kuba poddany zostaje konfron-
tacji z dwoma światami – z jednej strony poszukuje śladów własnego dzieciństwa 
i młodości, z drugiej odkrywa Polskę w jej nowym wcieleniu, z aktualnymi pro-
blemami. Jednak najważniejszą rolę ma tu, tak jak w większości powieści Becke-
ra, Jezioro Dadaj – jako symbol dzieciństwa, tęsknoty za krajem mazurskim. 
Wszystkie jego postaci wracają choć na chwilę z emigracji – dobrowolnie lub pod 
wpływem przymusu okoliczności – nad Jezioro Dadaj, do ludzi tam żyjących, 
aby poczuć siłę korzeni, odnaleźć i zrozumieć własną tożsamość bądź wyrównać 
rachunki – z innymi, ale także z samym sobą. Dopiero nad brzegiem tego ma-
gicznego, symbolicznego jeziora, ukochanego lub znienawidzonego, ale nigdy im 
obojętnego, dochodzą do przekonania, że ich emigracyjny los, to balansowanie 
między Wschodem a Zachodem sprawia, że nie mają swojego miejsca w życiu, 
nie są nigdzie zakotwiczeni, jak te łodzie na Jeziorze Dadaj poruszające się nieu-
stannie między dwoma brzegami. 

Mimo iż bohaterowie Beckera często nie potrafią odnaleźć się w niemieckiej 
rzeczywistości i nie znajdują tam pełni swojego szczęścia, ich stosunki z Niem-
cami wolne są od wszelkich stereotypów, antagonizmów czy ksenofobii. Za nie-
powodzenia i porażki nie odpowiadają trudne kontakty z Niemcami, lecz ich 
indywidualne niedopasowanie i nieumiejętność znalezienia swojego miejsca 
zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Uwaga Beckera skupia się zazwyczaj na 
polskim emigrancie – outsiderze, problemem jest przeważnie jego osobowość 
sama w sobie, marginalizująca siebie na tle otoczenia. Polacy i Niemcy jawią się 
w tych tekstach jako ludzie chcący po prostu cieszyć się życiem, żyjący z dnia na 
dzień, nieaspirujący do wielkich karier i dóbr materialnych. Rzadko znaleźć moż-
na u Beckera tzw. typowego Niemca, znanego ze stereotypowych opisów, zamoż-
nego, uporządkowanego, powściągliwego. Autor wydaje się świadomie unikać 
tworzenia stereotypizujących klisz narodowościowych, postrzega on bowiem 
emigrację jako „dobrą formę stania się człowiekiem uniwersalnym, po prostu 
obywatelem świata”9. Każde przyporządkowywanie emigrantów do ich narodo-
wości wpływa, zdaniem Beckera, negatywnie na komunikację międzyludzką, 
gdyż przede wszystkim jest się człowiekiem, dopiero w obszarze przynależności 
narodowościowej powstają klisze i stereotypy, które utrudniają funkcjonowanie 
w społeczeństwie wielokulturowym, jakim są Niemcy. 

Bez wątpienia jeden z najciekawszych pejzaży na styku dwóch kultur i naro-
dów Becker nakreślił w powieści Der Dadajsee (Jezioro Dadaj, 1997). Akcja 
   

9 Oryg.: „eine gute Form, um zu einem kosmischen oder eben universellen Menschen zu werden. 
Also zu einem `Erdling”. I. Reichel, Kraft der Erinnerung aus der Kindheit… 
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tekstu napisanego zaledwie kilka lat po dokonaniu się polityczno-społecznych 
transformacji w Polsce rozgrywa się w roku 1990 w niemieckiej Bremie i na 
Mazurach. Ten ważny dla Europy Środkowo-Wschodniej przełom nie jest tu 
jednak prawie w ogóle zauważalny, problematyka koncentruje się na ludziach 
w Polsce i w Niemczech, żyjących z dala od aktualnych wydarzeń politycznych 
czy ekonomicznych, których egzystencja usytuowana jest pomiędzy ludźmi, ich 
bezpośrednim otoczeniem i naturą. Główna postać – Jurek – emigruje do Niemiec 
tuż po wprowadzeniu stanu wojennego. Czas jego ucieczki jest przypadkowy, nie 
opuszcza on kraju z powodów politycznych ani ekonomicznych, lecz manifestuje 
w ten sposób swój bunt przeciw ojcu, który – chcąc zatrzymać syna w rodzimym 
gospodarstwie – zakazuje mu podjęcia studiów. Pełen nienawiści wobec ojca 
opuszcza dom rodzinny i zamieszkuje w Bremie, nie dając przez kilka lat żadne-
go znaku życia. Akcja początkowo rozgrywa się równolegle w Polsce i w Niem-
czech – aż do kulminacyjnego momentu, kiedy zostaje zmuszony przez los do 
odwiedzenia domu rodzinnego. Jurek nie odczuwa tęsknoty za krajem rodzinnym 
jak wielu innych bohaterów twórczości Beckera, przeciwnie – musi przezwycię-
żyć swoją niechęć i nienawiść, by na wiadomość o śmierci ojca podjąć decyzję 
o powrocie do miejsca, z którym, w swoim mniemaniu, ostatecznie się pożegnał 
i chce wymazać je z pamięci. Po porzuceniu stron ojczystych i próbie wyparcia 
ich ze świadomości, Jurek nie potrafi jednak znaleźć swojego stałego miejsca na 
emigracji, cała jego egzystencja wydaje się tymczasowa. Na swoje mieszkanie 
wybiera przyczepę kempingową w ogródku niemieckiego przyjaciela – bogatego 
psychiatry Harriego, mimo iż ten proponuje mu lokum w swojej willi. „Ale Jurek 
woli wolność, wolne powietrze. Najchętniej zamieszkałby w namiocie, w lesie, 
nad jeziorem, bez prysznica i kuchni. W centrum miasta, w pasażach handlo-
wych, odpinał zawsze koszulę aż po brzuch, i trzymał się za szyję, bo wydawało 
mu się, że się dusi”(113)10. Osiedlając się w mieście, Jurek próbuje zagłuszyć 
głos człowieka natury znad Jeziora Dadaj, instynktownie szuka jednak miejsc, 
które dadzą mu namiastkę dzikiej wolności i zrekompensują mazurską naturę. 
Wspomniana przyczepa jest też symbolem tymczasowości, chwilowego przy-
stanku w poszukiwaniu dalszej drogi. Młodzieniec nie zakotwicza się na stałe, nie 
czuje się u siebie, jest zawieszony gdzieś pomiędzy Polską a Niemcami. Wyjechał 
już z Polski, ale jeszcze nie znalazł swojego miejsca na emigracji. Także jego 
fikcyjne małżeństwo z Niemką Kornelią, zawarte w celu otrzymania stałego po-
zwolenia na pobyt, nosi znamiona tymczasowości: jest to luźny związek bez 
   

10 Oryg.: „aber Jurek liebte die Freiheit, das Freie, die Luft. Am liebsten würde er in einem Zelt 
leben, im Wald, am See, ohne Dusche und Küche. Im Zentrum der Stadt, in den Einkaufspassagen 
knöpfte er immer das Hemd bis zum Bauch auf und betastete seinen Hals, weil er sich einbildete zu 
ersticken”. A. Becker, Der Dadajsee, Bremen: Stint Verlag, 1997. Wszystkie cytaty z niniejszego 
tekstu opatrzone są numerem strony, który umieszczony jest po cudzysłowie.  
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zobowiązań. Podjęte w Niemczech studia socjologiczne Jurek przerywa tuż przed 
ich zakończeniem, by podjąć dorywczą pracę. Po odważnym, wręcz brawurowym 
wyrwaniu się z ojczyzny, Jurek postrzega siebie jako nieudacznika, który nie 
potrafi odnaleźć się w obcym kraju, z drugiej strony wyklucza powrót na stałe do 
Polski. Perspektywa ponownej konfrontacji z rodzinną historią wywołuje w nim 
lęk i niepokój, a z jego podświadomości wydobywają się na pozór wyparte 
wspomnienia z dzieciństwa i młodości. Mimo bolesnych przeżyć, nie potrafi 
wymazać przeszłości ze swojej pamięci. 

Jurek wyrusza w podróż w rodzinne strony nie w celu pojednania się z rodzi-
cami, ale rozliczenia się z nimi – mimo śmierci ojca. Chce tego dokonać przez 
obcięcie mu głowy: „Wykopię zwłoki ojca i obetnę jego przeklętą głowę” (147)11. 
Konflikt z ojcem wydaje się więc tak silnie utrwalony w jego psychice, że jego 
zakończenie jest możliwe tylko przez rytualną zbrodnię na trupie. 

Podróż do Polski jeszcze wyraźniej ukazuje rozdarcie bohatera – uczucie towa-
rzyszące mu zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Obudziwszy się w domu 
rodzinnym, zadaje sobie pytanie, czy to miejsce może nazwać jeszcze domem? 
Gdzie jest jego dom? Tego nie jest już pewien. 

Właściwą konfrontacją ze światem dzieciństwa i młodości staje się bliskie spo-
tkanie z symbolem przeszłości – Jeziorem Dadaj. Jurek zanurza się w nim 
w świetle księżyca, jak to robił kiedyś, jakby z nadzieją, że czar tego miejsca 
powróci. Tak się jednak nie dzieje. Czar nie działa, to miejsce stało się mu zupeł-
nie obce, „nie rozumiał już nawet jego brzmienia, obce słowo, Jezioro Dadaj” 
(150)12. Nie potrafi już utożsamić się z krajem swoich rodziców. „Jaki głos do-
biega z jeziora Dadaj? Nie mój głos, nienawidzę tego jeziora, ponieważ zrobiło ze 
mnie słabeusza, jestem zbyt słaby, by przeżyć w tym świecie” (176)13. To gorzkie 
oczyszczenie, katharsis, przypieczętowane aktem zanurzenia ściętej głowy ojca 
w Jeziorze Dadaj pozwala zamknąć ów traumatyczny rozdział życia i daje na-
dzieję na znalezienie swojego właściwego miejsca w życiu. 
Życie Jurka w Niemczech jest tylko w niewielkim stopniu przywiązane do 

miejsca, w zachodnim świecie nie szuka on wysokiego statusu materialnego ani 
azylu politycznego – tak jak to odbywało się jeszcze dekadę wcześniej w przy-
padku polskich emigrantów i dysydentów udających się do Niemiec. Becker 
tworzy w kontekście polsko-niemieckim nowy typ bohatera, wolnego od stereo-
   

11 Oryg.: „Ich werde die Leiche meines Vaters ausgraben, ich werde seinen verdammten Kopf 
abschneiden”. 

12 Oryg.: „Er verstand diesen Namen nicht mehr, der Klang dieses Wortes war für ihn fremd 
geworden, ein fremdes Wort, der Dadajsee”. 

13 Oryg.: „welche Stimme ruft aus dem Dadajsee? Nicht meine Stimme, ich hasse diesen See, kam 
ihm plötzlich in den Sinn, ich hasse ihn, weil er mich zum Schwächling hat werden lassen, ich bin zu 
schwach, um in der Welt zu überleben”. 
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typowych cech gastarbeitera wzbudzającego u Niemców niechęć i politowanie, 
stawiającego go już na starcie najniżej w hierarchii społecznej. Jurek znajduje 
autentyczną przyjaźń i szczere wsparcie właśnie ze strony Niemców, którzy pro-
wadzą podobny, niezależny tryb życia. W gronie podobnie myślących ludzi – 
życiowych outsiderów – Jurek nie musi nic udowadniać, we wzajemnych rela-
cjach z Niemcami jest ich równorzędnym partnerem, przede wszystkim takim 
samym człowiekiem, jego pochodzenie jest tutaj zupełnie nieistotne. U Harriego, 
bogatego psychiatry zamieszkującego luksusową willę znajduje nie tylko dom, 
lecz także prawdziwą przyjaźń. Mężczyźni spędzają razem wolne chwile przy 
winie, jointach i muzyce, ich idole to przede wszystkim Keith Jarett, Pink Floyd 
i Miles Davis. To właśnie między innymi muzyka, która towarzyszy wszystkim 
spotkaniom w gronie przyjaciół – należących do pokolenia lat 60. – staje się 
elementem łączącym ich ponad wszelkimi podziałami politycznymi i kulturowy-
mi. Ta zgrana grupa przyjaciół, do której należą Jurek, Harri, Moogi i Kornelia, 
żyje w latach 90. na wzór hippisowskiej komuny czy też artystycznej bohemy 
(Kornelia jest z zawodu aktorką), która z wyboru prowadzi swobodne życie we-
dług zasady Sex, Drugs and Rock'n Roll. Nie są to przy tym ludzie zepchnięci na 
margines społeczny, pozostający tam z przymusu, lecz w większości intelektuali-
ści świadomie wybierający miejsce dla siebie poza społeczeństwem konsumpcyj-
nym, skoncentrowanym na materialnych dobrach i karierze, permanentni adole-
scenci. Jurek nie znajduje na emigracji swego miejsca, ale też nie dąży do stabili-
zacji, wybiera, jak wielu innych, chciałoby się powiedzieć – antybohaterów – 
życie pomiędzy Wschodem a Zachodem, już nie tu, a wciąż jeszcze nie tam. 

Mimo wyraźnych odniesień do kwestii interkulturowych Artur Becker nie jest 
jednak, nie chce być, jak to ma miejsce u wielu innych pisarzy emigracyjnych, 
„budowniczym mostów” między dwoma krajami i kulturami. Wszystkie jego 
powieści, jak sam przyznaje, są przede wszystkim wyrazem tęsknoty za utraconą 
krainą, rajem z dzieciństwa, jego osobistą Atlantydą. Element łączący jego posta-
ci stanowi również ich konfrontacja z pięknem i siłą natury – z mazurskimi jezio-
rami, pełniącymi funkcję pejzażu wspomnień. 

 
L I V I N G  B E T W E E N  T W O  C U L T U R E S .  T H E  W O R K S  O F  A R T U R  B E C K E R  

The present paper discusses contemporary Polish-German relations from an intercultural perspective 
exemplified by the works of Artur Becker, a Polish author writing in German. His autobiographical 
novels, set between German Bremen and his native Masuria, touch upon questions of contemporary 
emigration, of an “escape to paradise” and then return to one’s own homeland. Becker’s characters 
mirror his own fate and experience the life on the crossroads of languages, cultures and histories of the 
two nations. Their lives are dominated by a growing awareness of dual identity and of being lost and 
suspended between two worlds, the East and the West. Becker’s hero often returns to his native soil 
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by the Masurian Lake Dadaj to re-establish his missing identity and to restore forgotten ties with 
people and nature. 

Keywords: Artur Becker, Polish-German relations, intercultural literature, dual identity 
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BOGDAN CZAYKOWSKI I ANDRZEJ BUSZA PRZYBYLI DO VANCOUVER, NA ZACHODNIM  
wybrzeżu Kanady, w latach 60. ubiegłego stulecia – „szlakiem szalbierzy drwali 
lemingów”1, jak powiada Busza w poemacie Kohelet. 

W biografiach obu poetów bez trudu odnaleźć można wiele wątków pokrew-
nych, jak chociażby doświadczenie współtworzenia londyńskiej grupy poetyckiej 
„Kontynenty” na początku lat 60. – między innymi z Florianem Śmieją, Adamem 
Czerniawskim, Bolesławem Taborskim, Januszem A. Ihnatowiczem, Zygmuntem 
Ławrynowiczem, Janem Darowskim i Jerzym Stanisławem Sitą. Jednak w sposób 
szczególny te dwie wyjątkowe biografie łączy wpisany w nie tułaczy los, powią-
zany z motywem podróży, przestrzennej dyslokacji, a co za tym idzie – poszuki-
wania swojego miejsca realnego, jak w przypadku Bogdana Czaykowskiego, ale 
i symbolicznego sensu largo, które obaj poeci stawiali ponad ideą geograficznie 
określonej przestrzeni. 

Czaykowski i Busza współpracowali ze sobą również na niwie naukowej, pia-
stując profesorskie posady na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, 
gdzie wykładali literaturę i historię polską (Bogdan Czaykowski) oraz literaturę 
angielską i komparatystykę (Andrzej Busza). Tworzyli wspaniały duet tłumaczy 
poezji polskiej na język angielski i angielskiej na język polski, który zaowocował 
również wzajemnymi przekładami swych wierszy w tych dwóch językach2. 
Śmierć Bogdana Czaykowskiego w roku 2007 przerwała intelektualny i translato-   

1 A. Busza, Kohelet, oprac. i posł. B. Tarnowska, Toronto – Rzeszów: Polski Fundusz Wydawniczy 
w Kanadzie – Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2008, s. 20. W kolejnych przypisach 
Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie oznaczam skrótem PFWK, a Stowarzyszenie Literacko-
-Artystyczne „Fraza” – SLA „Fraza”. 

2 A. Busza, B. Czaykowski, Pełnia i przesilenie. Full Moon and Summer Solstice, Toronto–
Rzeszów: PFWK – SLA „Fraza”, 2008.  
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logiczny dialog poetów. Można jednak ostrożnie zakładać, że anglojęzyczne 
wiersze Andrzeja Buszy, jakie powstały na przestrzeni ostatnich kilku lat, symbo-
licznie nawiązują do osoby Bogdana Czaykowskiego, choć ich filozoficzna 
i metafizyczna osnowa kieruje czytelnika bezpośrednio w stronę pytań o czas, 
istnienie / nieistnienie, wszechświat, w końcu Absolut. 

R E F L E K S J E  N A D  C Z A S E M  D Z I W N Y M ,  T R U D N Y M  I  C I E K AW Y M  

Zarówno Bogdan Czaykowski, jak i Andrzej Busza w swych poetyckich zapi-
sach w sposób szczególny podkreślają znaczenie czasu, wartości, którą autor 
Ziemioskłonu stawia ponad ideą miejsca, a która u Andrzeja Buszy wyrażana jest 
dosłownie bądź symbolicznie w całej twórczości. Koncepcja czasu w wierszach 
Czaykowskiego bliska była typowi refleksji uprawianej przez świętego Augusty-
na, dla którego podstawą było założenie o trójpodzielności i rozciągłości czasu. 
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w ujęciu filozofa miały się przenikać, ale 
jedynie teraźniejszość zyskiwała tu cechy dominujące, gdyż właśnie ta sfera cza-
sowa determinowała istnienie dwóch pozostałych. 

Triada czasów pojawia się również u Buszy, jednak w tym przypadku jej źródeł 
należałoby szukać w filozofii egzystencjalnej Jean-Paula Sartre’a3, który wskazu-
je na dwa porządki czasowe: „obiektywny porządkujący świat rzeczy”4 oraz su-
biektywny, „przebiegający stany świadomości na obszarze ludzkiej egzystencji 
[i prowadzący – J.B.] (…) do jej temporalizacji – bycia świadomego w czasie”5. 
Dzięki wskazanemu procesowi temporalizacji możliwe staje się przechodzenie od 
przeszłości do przyszłości poprzez teraźniejszość. Możemy wówczas mówić 
o egzystencji ludzkiej, określanej przez Sartre’a mianem bytu liniowo-
-dynamicznego, otwartego w czasie6. Istotą takiego spojrzenia jest przekonanie 
o ciągłości egzystencji (co do pewnego stopnia może być utożsamiane z augu-
stiańską „rozciągłością czasową”). Takie postrzeganie czasu, w który wpisany jest 
ludzki byt, nadaje naszemu życiu „jednoczący charakter (…) unifikuje je w per-
spektywie liniowej, której nie ograniczają żadne punkty zwrotne”7. 

Zwłaszcza ostatnie angielskie wiersze poety można traktować jako medytacje 
o rozumieniu istoty czasu. Z jednej strony, jak chciałby Sartre, może to mieć 
   

3 W rozmowie, jaką przeprowadziłam z poetą 20.05.2009, wyznał on, że filozofia egzystencjalna 
w pewnym sensie wpłynęła na jego przemyślenia (w tym przede wszystkim pisma Sartre’a i Camusa). 

4 I.S. Fiut, Człowiek według Alberta Camusa. Studium antropologii egzystencjalnej, Kraków: 
Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1993, s. 101. 

5 Tamże. 
6 Tamże. 
7 Tamże. 
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związek z byciem świadomym w świecie (z uważną obserwacją rzeczywistości), 
z drugiej – z próbą wykształcenia mechanizmów pozwalających nie tylko reje-
strować znaki teraźniejszości, ale również coraz lepiej je rozumieć i stopniowo 
oswajać. Warto podkreślić, że podobnie jak w Obrazach z życia Laquedema, tak 
w wierszach ostatnich ogląd rzeczywistości jest bardzo szeroki. Dodajmy, że 
perspektywa historiozoficzna zostaje przekroczona i w konsekwencji wypowiedź 
poetycka zostaje sprowadzona do dwóch planów czasowych – teraźniejszego 
i przyszłego. Niejednokrotnie obserwowana z dużego dystansu teraźniejszość 
wprowadza jej świadka w zdumienie i, co ważne, na nowo ustalają się tutaj rela-
cje podmiot – przedmiot obserwowany. Staje się to możliwe wyłącznie z pewnej 
odległości, wówczas wszystko sprowadza się do rozmiarów „mikro”. O spojrze-
niu z kosmicznego oddalenia Busza pisze w wierszu Voyage to the Great Attrac-
tor (Podróż, przeł. R. Sabo)8. Z tak dużej odległości codzienność, wraz z wpisa-
nymi w nią sprawami małej i wielkiej wagi, traci swoją intensywność, natomiast 
zyskuje zupełnie inny wymiar. Dystans jest jednym z psychologicznych mechani-
zmów samoobrony, niezbędnych w świecie, w którym trudno się odnaleźć i jesz-
cze trudniej zadomowić. 

Inną formą obrony, którą poeta postrzega w kategoriach filozofii życiowej9, jest 
ironia powiązana z potrzebą dystansu i traktowana jako krytyczne, osobne ujęcie 
rejestrowanych zmian w świecie, które obejmują wrażliwość człowieka, społecz-
ne aspiracje oraz odkrycia nauki. Siłą napędową mechanizmów kreujących obec-
ną rzeczywistość, jak powiada Busza w wierszu The Dogs of Manhattan (Psy 
Manhattanu, przeł. J.B.), jest wciąż rosnące pragnienie pieniądza i władzy, zdo-
bywanych we wzrastającym tempie. Twórca posługuje się w tym miejscu formułą 
„przyśpieszając po stokroć” („accelerating a hundredfold”). By nie tracić czasu, 
należy zrezygnować z czynności pozornie zbędnych. Poeta sprowadza do absurdu 
regułę absolutnego pragmatyzmu: 

na Manhattanie 
psom nie wolno 
się obwąchiwać 
(zabiera to zbyt dużo czasu) 

Psy Manhattanu, M10 

Poetycka diagnoza współczesności, mimo iż racjonalnie zdystansowana i wy-
ważona, zawiera również nostalgiczną konstatację: 
   

8 Wiersze: Podróż, Martwi, Letnia elegia, druga ukazały się w tłumaczeniu R. Saby w kwartalniku 
literackim „Fraza”, 2010, nr 1 (67), s. 52–55. 

9 Z rozmowy z A. Buszą przeprowadzonej przeze mnie 20.05.2009. 
10 Anglojęzyczne wiersze poety, jeśli nie podaję inaczej, cytuję we własnych przekładach, zgodnie 

z maszynopisem udostępnionym mi przez A. Buszę, i oznaczam je skrótem M. 
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ale cóż wszystko, wszystko 
się zmieniło 

Indianin na przystani, M 

– przywodzącą na myśl sentencję, którą Guillaume Apollinaire wypowiada dwu-
krotnie w utworze Podróżny: „Życie jest zmienne tak samo jak nurt Eurypu”11. 

To chyba jeden z nielicznych przykładów w twórczości Andrzeja Buszy, gdzie 
obok egzystencjalnego niepokoju i lęku pojawia się wyraźnie wyczuwalny osobi-
sty smutek autora towarzyszący refleksji nad czasem dziwnym, być może trud-
nym, ale i – paradoksalnie – ciekawym. 

Zmiana perspektywy oglądu rzeczywistości może być również efektem coraz 
większej fascynacji osiągnięciami współczesnej nauki, obserwowanymi zarówno 
w dziedzinie fizyki, jak i astronomii, dzięki czemu możliwe staje się eksplorowa-
nie sfer pozaziemskich. Busza potwierdza te spostrzeżenia między innymi we 
wspomnianej już Podróży, w której podmiot liryczny, porte parole autora, wy-
mienia osiągnięcia współczesnej astrofizyki, takie jak teleskop Hubble’a, wspo-
mina też o niektórych zjawiskach obserwowanych w kosmosie (potrójna mgławica, 
obecność innych galaktyk). 

Bogdan Czaykowski postrzegał świat w dwóch wymiarach, horyzontalnym 
i wertykalnym, które korespondowały z dwoma odmiennymi porządkami – ziem-
skim i transcendentym. W każdym z nich poeta szukał swojego miejsca, próbując 
poznać smak zakorzenienia. W filozofii poetyckiej Czaykowskiego zadomowie-
nie odnosi się do dwóch wymiarów – ziemskiego i mistycznego. Natomiast 
w przypadku twórczości Buszy trudno mówić o przenikaniu się sfery sacrum 
i profanum jako wyznacznikach procesu zakorzenienia. 

Niewątpliwie można tu jednak wyróżnić szczególny stan świadomości, która 
rejestruje dwa odrębne porządki ludzkiej egzystencji. Jednakże w przemyśleniach 
tego poety nie znajdziemy wielu jednoznacznych przesłanek, które pozwoliłyby 
sądzić, że istnienie sfer pozaziemskich ma związek z istnieniem Boga. Ta kwestia 
rysuje się odmiennie u Czaykowskiego, który – zwłaszcza w poemacie Ziemio-
skłon – daje do zrozumienia, że owo mistyczne przejście oraz istnienie poza tym, 
co dotykalne, bliskie empirii, może kierować myśl w stronę Istoty Boskiej. 
W poezji Buszy ten symboliczny ruch ku górze ma co najmniej dwa znaczenia. 
Jedno dotyczy śmierci, drugie wyraża fascynacje autora przestrzenią kosmiczną. 
Przy czym możliwe są przedstawienia ironiczne, takie jak w Podróży, w której 
człowiek symbolicznie opuszcza Ziemię w rakiecie międzyplanetarnej. Prawdo-
podobnie Buszy nie chodzi tutaj wyłącznie o odpowiedź na pytanie, jakie miejsce 
zajmuje w przestrzeni pozaziemskiej indywidualny ludzki byt, lecz o to, co kryje 
   

11 G. Apollinaire, Wybór wierszy, przeł. J. Hartwig, A. Ważyk, A. Międzyrzecki i in., wybór i posł. 
J. Hartwig, Warszawa: Świat Książki, 2010, s. 60. 
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ona w sobie i czy można ostrożnie zakładać, że panuje tam „absolutna cisza”, 
której tajemnica łączy się w jakiś sposób z mistyczną kontemplacją. 

Andrzej Busza zastanawia się nad konstrukcją wszechświata jako przestrzeni 
do końca niezbadanej, nieprzeniknionej. Łączy się z tym pytanie, do jakiego 
stopnia Bóg jest obecny w świecie tej poezji? Stwórca pojawia się w przemyśle-
niach poety rzadko, nie oznacza to jednak, że w ten sposób przejawia się negacja 
Jego istnienia. Podmiot wielu utworów Andrzeja Buszy z niepokojem patrzy na 
rzeczywistość, która go otacza, przede wszystkim dlatego, że zanikają w niej 
wysokie wartości, a człowiek skazuje siebie na życie w próżni moralnej, intelek-
tualnej i emocjonalnej. Ta pesymistyczna diagnoza może mieć również związek 
z wiarą w istnienie Instancji Najwyższej. Andrzej Busza zauważa, że współczesne 
społeczeństwa ulegają coraz większej laicyzacji, a człowiek nie tylko odrzuca 
wiarę w Boga, ale sam tworzy „trzeci testament”, w którym najważniejszy jest 
Nietzscheański zapis, że Bóg umarł: 

Radujmy się więc radujmy 
gaudeamus 
igitur 
bo teraz już nie ma 
ni góry ni dołu 
[ . . . . . . . . . . . ] 

I nie ma obawy 
żeby się nam śniły 
sny złe albo sny dobre 
skoro Bóg umarł 
Amen Alleluja12 

Problematyka, jaką poeta porusza w wierszu, wywołuje oczywiste skojarzenia 
z jednym z wątków filozofii Nietzschego, związanym ze śmiercią Boga, o czym 
przeczytamy w Wiedzy radosnej i w Tako rzecze Zaratustra. W pierwotnej, an-
gielskiej wersji językowej wiersza The Third Testament (Trzeci testament) Busza 
– poeta doctus cytuje fragmenty dzieła niemieckiego filozofa, poprzedzając wers 
zaczynający się od słów „Let us rejoyce then” („Radujmy się więc radujmy”) 
mottem „Gott ist tot” („Bóg umarł”). Człowiek desperacko poszukujący Boga 
wypowiada tę sentencję w Wiedzy radosnej, gdy okazuje się, że w Najwyższego 
nikt już nie wierzy. Wówczas mówi on: „Bóg umarł! Bóg nie żyje! Myśmy go 
zabili! Jakże się pocieszymy mordercy nad mordercami? Najświętsze i najmoż-
niejsze, co świat dotąd posiadał, krwią spłynęło pod naszymi nożami – kto zetrze 
z nas tę krew?”13. 
   

12 A. Busza, B. Czaykowski, Pełnia i przesilenie. Full Moon and Summer Solstice…, s. 46–47. 
13 F. Nietzsche, Wiedza radosna, przeł. L. Staff, posł. K. Matuszewski, t. III, Kraków: Zielona 

Sowa, 2003, s. 111. 
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Jak zauważa Tadeusz Gadacz, „śmierć Boga nie została ogłoszona jako fakt ra-
dosny, lecz jako fakt tragiczny”14. Jednak rozważania na temat życia człowieka, 
w którym nie ma już żadnej ingerencji boskiej, przedstawiane są w dziele Tako 
rzecze Zaratustra z zupełnie innej perspektywy. Śmierć Boga jest tutaj traktowa-
na jak wybawienie od zakazów i ograniczeń. Okazuje się, że z chwilą Jego odej-
ścia człowiek odzyskał wolność oraz wyłączną kontrolę nad swoim życiem. Roz-
poczyna się więc „nowa era” w dziejach ludzkości, czas, w którym człowiek 
nareszcie sam może „rozstrzygać o prawdzie i fałszu, dobru i złu”15, a przede 
wszystkim może przestać się już lękać i żyć jak chce – według słów Andrzeja 
Buszy – „bez wyższych mąk ducha / bez lęków, bez sorge”16. Znajdziemy tu 
pogłos słynnej frazy z Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego: „Jeśli Boga 
nie ma, to wszystko wolno”17. 

W Nietzscheańskim ujęciu odejście Boga stwarza dla człowieka nowe możli-
wości: „Teraz dopiero zbliża się wielkie południe, teraz dopiero człowiek wyższy 
staje się – panem. (…) Bóg umarł; niechże za naszą wolą – nadczłowiek teraz 
żyje”18. Stanowisko, jakie w kwestii śmierci Boga prezentuje filozof, odbiega od 
sposobu postrzegania tego samego problemu przez Tadeusza Różewicza. Świa-
domość śmierci Stwórcy w poezji autora Płaskorzeźby ani nie uszczęśliwia, ani 
nie eliminuje potrzeby poszukiwania transcendencji. „Życie bez boga jest możli-
we / życie bez Boga jest niemożliwe”19 – to jedno z najbardziej znanych zdań 
w poezji Różewicza. 

U Nietzschego śmierć Stwórcy – według Tadeusza Gadacza – zespolona zostaje 
z „przezwyciężeniem moralności”20. Zupełnie inaczej odczuwa ten problem Ta-
deusz Różewicz, u którego człowiek bez Boga czuje się osamotniony, zagubiony 
w świecie. Jak pisze poeta: 

człowiek współczesny 
spada we wszystkich kierunkach równocześnie 
w dół w górę na boki na kształt róży wiatrów21 

   
14 T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku: nurty, t. I, Kraków: Znak, 2009, s. 101. 
15 Tamże, s. 102. 
16 A. Busza, B. Czaykowski, Pełnia i przesilenie. Full Moon and Summer Solstice…, s. 46–47. Die 

Sorge – z niem. ‘troska, kłopot’.  
17 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, t. 2, przeł. A. Wat, Warszawa: Państwowy Instytut 

Wydawniczy, 1978, s. 534. 
18 T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku…, s. 101. 
19 T. Różewicz, Bez, w: tegoż, Płaskorzeźba, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1991, s. 7.  
20 T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku…, s. 101. 
21 T. Różewicz, Spadanie, czyli o elementach wertykalnych i horyzontalnych w życiu człowieka 

współczesnego, w: tegoż, Poezja 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988, s. 207. 
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U Różewicza cała nadzieja pokładana jest w odczytywaniu śladów Boga. Nale-
ży bowiem podjąć próbę i „żyć / bez Ojca”22, lecz ze świadomością, inną niż 
u Nietzschego, że Demiurg nie umarł, lecz „odszedł z tego świata”23. 

W rzeczywistości, której doświadcza „ja” z wiersza Andrzeja Buszy, panuje 
chaos, a człowiek bezwolnie zgadza się na taki jej kształt. W Trzecim testamencie 
większość przemyśleń poety dotyczących tego problemu związana jest z filozofią 
egzystencjalną Sartre’a, która postrzegana była jako pesymistyczna wykładnia 
egzystencji ludzkiej. Sartre, podobnie jak Heidegger czy Jaspers, w rozpozna-
niach ludzkiej obecności w świecie eksponował niepokój i lęk. Głównym źró-
dłem takiego stanu rzeczy było przekonanie o braku jakichkolwiek wartości, 
które mogłyby przywrócić w świecie ład i porządek. 

Sartre’owski niepokój i lęk, który przeniknął do wierszy Buszy, wiąże się 
z osamotnieniem poety. Nie dotyczy to jednak doświadczenia alienacji, odczuwa-
nej w konkretnym miejscu, ale raczej wynika z obcości wobec współczesnego 
świata. To w konsekwencji może skutkować aksjologicznym wyobcowaniem, 
gdyż z zastanymi wartościami nie sposób się identyfikować. 

„ O S TAT N I E  SŁO W O  B Y T U ”  

Lektura najnowszych anglojęzycznych wierszy Andrzeja Buszy, przyswojo-
nych polszczyźnie dzięki przekładom Beaty Tarnowskiej i Romana Saby, posze-
rza i wzbogaca wiedzę o metafizycznych i egzystencjalnych poszukiwaniach 
pisarza. Tym razem poetycka myśl ogniskuje się wokół poczucia n i e p e w n o -
ś c i , a autor Koheleta konsekwentnie ponawia pytanie o istnienie w odniesieniu 
do nicości. Refleksja Buszy rozpięta jest pomiędzy dwiema pozornie wykluczają-
cymi się sferami / przestrzeniami – metafizyczną i empiryczną. Niepewność 
i nieokreśloność stają się leitmotivem ośmiu najnowszych wierszy poety, po-
mieszczonych w tomiku zatytułowanym Niepewność24. Wiersze zostały napisane 
w języku angielskim, w zbiorze ukazują się w przekładzie wspomnianych wyżej 
tłumaczy. Tylko jeden z utworów – Zabawa w metafizykę – powstał od razu 
w języku polskim. W przywoływanym wcześniej Trzecim testamencie podmiot 
mówiący zastanawia się nad kondycją współczesnego człowieka, boleśnie odczuwa-
jącego zagubienie i osamotnienie, który odważnie obwieszcza światu rzekomo 
radosną nowinę – Boga nie ma, Bóg umarł. W Zabawie w metafizykę powraca 
pytanie o Stwórcę. Przetworzona Różewiczowska formuła ujawnia wątpliwości 
   

22 T. Różewicz, Nauka chodzenia, w: tegoż, Poezja 4, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006, 
s. 252. 

23 Tamże, s. 251. 
24 A. Busza, Niepewność, Toronto: PFWK, 2013. 
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poety, którym nadaje on lekki i z pozoru bagatelizujący ton. Sielankowa konwen-
cja wpisana w pierwsze trzy wersy utworu być może ma za zadanie osłabić czuj-
ność odbiorcy, przygotowanego, jak podpowiada sam tytuł, na zabawę, a nie na 
poetycką prowokację. Nieznośną i pozorną lekkość zagadnienia, z którym pod-
miot próbuje się mierzyć, Busza tak oto przedstawia: 

Na polance 
pod rozsłonecznioną brzozą 
zerwałem stokrotkę 

Bóg jest 
Boga nie ma 
Bóg jest 
Boga nie ma 
Bóg jest 

W palcach została łodyżka 
i kwiat ogołocony25 

Poetycka wyliczanka, przypomina dziecięcą, naiwną zabawę, polegającą na wróże-
niu z płatków, w której trakcie dzieci powtarzają na przemian: „kocha, nie kocha”. 
Poeta prowokacyjnie zaprasza nas do zabawy w metafizykę, w istocie zaś ujawnia, że 
nie potrafi uznać ponad wszelką wątpliwość ani też stanowczo zanegować faktu ist-
nienia Maxime ens. Równocześnie trudno zakładać, że podmiot wiersza, porte parole 
autora, podejmuje tu rozważania natury czysto teologicznej (choć przecież ich nie 
wyklucza), i powoływać się na łacińską sentencję fides quaerens intellectum, w celu 
lepszego zrozumienia intencji poety. Metafizyczna zabawa ma więc pozornie szczę-
śliwe zakończenie, wszak wraz z ostatnim zerwanym płatkiem stokrotki poeta po raz 
trzeci powtarza „Bóg jest”. Wydaje się jednak, że kluczem do zrozumienia reguł gry, 
w którą wciąga nas poeta, jest właśnie słowo p o z o r n i e . Jedynie pozornie wszel-
kie wątpliwości zostały rozwiane. Dwuwers zamykający utwór ma wprowadzić 
odbiorcę w zakłopotanie; jest przepełniony uczuciem niepewności i zdumienia, aż 
chciałoby się zacytować fragment jednego z wczesnych wierszy Andrzeja Buszy, 
w którym poeta pisze o znakach na wodzie „pozostawiających po sobie duże koło 
zdziwienia”26. Trudno jednoznacznie orzekać, jakie stanowisko zajmuje ostatecz-
nie podmiot wiersza Zabawa w metafizykę. Być może, podtrzymując konwencję 
gry-prowokacji, lepiej byłoby zawiesić rozważania na temat istnienia bądź nieist-
nienia Boga, przywołując myśl Ludwiga Wittgensteina, który pisał: „Czy coś jest 
lub nie jest błędem – jest błędem w określonym systemie. Podobnie, coś jest 
błędem w pewnej grze, a nie jest w innej”27.    

25 A. Busza, Niepewność…, s. 8. 
26 A. Busza, Znaki na wodzie, w: tegoż, Znaki wodne, Paryż: Instytut Literacki, 1969, s. 13. 
27 L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma… O Bogu, diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej 

filozofii religii, przeł. T. Baszniak, M. Panufnik, Kraków: Znak, 2010, s. 56. 
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Niepewność towarzyszy poecie również wtedy, gdy zastanawia się nad zjawi-
skiem konkurencyjności bytu i niebytu, pojmowanych w oparciu o prawa logiki, 
fizyki i matematyki. Podobnie jak w Zabawie w metafizykę, tak i w utworze Nie-
pewność Busza poddaje pod rozwagę dwa przeciwne stany – istnienie i nieistnie-
nie, lecz podmiotem namysłu nie jest już Byt Wieczny – Absolut, co wynika 
z pierwszych dwóch wersów wiersza: „Kot żyje / Kot nie żyje”28. Po nich nastę-
puje wspomnienie czworonożnego przyjaciela, którego oczy jeszcze niedawno 
„wodziły / po ziemskim arrasie”29. 

Szukając schronienia wśród ludzi, to jedno małe istnienie zgromadziło „Po la-
tach (…) kwanty szczęścia / i sporo goryczy”30, jak pisze poeta. Niepewność 
dotyczy pytania o istnienie, względnie nieistnienie po śmierci: „Ponieważ nie 
wiemy / w którą stronę uleciał złoty foton”31. Poszukując tropów, które pomogły-
by sformułować jakąś hipotezę, Busza zwraca się w stronę naukowych uzasad-
nień niebytu bądź istnienia bytów. Poeta odwołuje się do zasady nieoznaczoności 
Wernera Heisenberga, która dotyczy granic poznania, wykluczających dokładne 
zlokalizowanie / zbadanie stanu materii obserwowanej z poziomu makro. Senten-
cja „Kot żyje / kot nie żyje” jest bezpośrednim nawiązaniem do eksperymentu 
Erwina Schrodingera, w którym żywy kot zostaje umieszczony w pojemniku 
z trucizną oraz źródłem promieniotwórczym. W czasie trwania eksperymentu 
pojemnik jest zamknięty, zatem nie da się jednoznacznie orzec, w jakim stanie 
znajduje się kot – czy żyje, czy umarł. Alternatywą dla naukowych rozważań na 
temat istnienia i kwestii bytu po śmierci jest wiara w nieśmiertelność duszy, jed-
nak ten rodzaj refleksji nie ujawnia się w wierszu Niepewność, co znajduje po-
twierdzenie również w terminologii, jaką stosuje poeta. Pisze on mianowicie 
o fotonach, kwantach. Andrzej Busza, nawiązując do przemyśleń Heisenberga, 
decyduje się „zawiesić sądy”, bo skoro nie ma pewności, człowiek poszukujący 
epistemologicznej odpowiedzi na pytanie o byt, zmuszony jest do trwania 
w poczuciu niejednoznaczności i nieokreśloności. 

Tomik Niepewność opatrzony jest dedykacją: „Pamięci autora Ziemioskłonu”. 
W jednej z rozmów, jakie odbyłam z poetą, Andrzej Busza wyznał, że dwa utwory 
– Elegia latem, druga oraz wiersz tytułowy – są bliskie osobie Bogdana Czay-
kowskiego, zaś realia przedstawione w wierszu opatrzonym sugestywnym i sym-
bolicznym tytułem – Łazarz, związane są z jego chorobą i śmiercią, choć sam 
utwór nie traktuje o Bogdanie Czaykowskim. 

W Łazarzu Busza przyjmuje inną konwencję, odmienną optykę niż w Niepew-
ności. Zastanawia się nad statusem bytu po śmierci, ale tym razem nie skłania się    

28 A. Busza, Niepewność…, s. 13. 
29 Tamże, s. 14. 
30 Tamże. 
31 Tamże. 
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w kierunku rozważań epistemologicznych. Naukowe wyjaśnienia zastępuje tu 
perspektywa religijna, wykluczająca niepewność i nieokreśloność. Poeta odwołuje się 
do Ewangelii św. Jana i pisze o Łazarzu, który powraca do świata żywych, a raczej 
podejmuje próbę nawiązania z nim kontaktu. Zacytujmy fragment wiersza: 

Cześć 
To ja Łazarz 
Dopiero co wróciłem 
Dzwoniłem 
Kilka razy 
Zawsze zajęte 
Może byś wreszcie 
Sprawił sobie 
Bezprzewodowe łącze32 

Tytułowy bohater opowiada o diagnozie, którą postawili mu lekarze „rak płuc / 
z przerzutami do mózgu”33, o serii chemio- i radioterapii, której został poddany, 
o pobycie w hospicjum, w „domu prawie umarłych”34, o krótkim, zanikającym 
oddechu, zrozpaczonych siostrach – Marcie i Marii, czuwających przy łożu kona-
jącego. Mówi o mistycznym przejściu przez „światłoszczelny wór”35 na drugi 
brzeg istnienia, gdzie prowadzi „promień przeszywający ciemność”36, gdzie nie-
widoczność zaczyna łączyć się z jasnością, lub – jak powiedziałby Czaykowski – 
gdzie „Jest jakaś niewidoczność, jak zbyt wielka jasność. / Lub może tylko ciem-
ność zamierzchła w absolut”37. Widzi też „Jego [Pana Nieśmiertelności – J.B.] 
otwarte ramiona”38 i czuje obecność i radość tych, którzy „przybyli aby uczcić 
[Łazarzowe – J.B.] z martwych powstanie”39. Utwór kończy się prośbą Łazarza: 
„Słuchaj, zadzwoń, / Jak tylko znajdziesz chwilę czasu”40, wypowiedzianą spon-
tanicznie i, co znamienne, we współczesnym języku kolokwialnym zupełnie 
pozbawionym stylizacji biblijnej, jakby mówiący chciał nakłonić czytelnika do 
refleksji na temat nieśmiertelności duszy. Choć zdawać by się mogło, że przekaz 
Łazarza jest jednoznaczny i mógłby on brzmieć tak: czy wieczność istnieje, trud-
no bez przeszkód i wątpliwości orzekać, mając w pamięci pytania o nieokreślo-
ność, które poeta stawia w utworze Niepewność. Jak pisze Leszek Kołakowski, 
„wiara w Boga i wiara w nieśmiertelność są ściślej powiązane, niż mogłoby się 
   

32 A. Busza, Niepewność…, s. 16. 
33 Tamże, s. 17. 
34 Tamże. 
35 Tamże. 
36 Tamże.  
37 B. Czaykowski, Ziemioskłon, Toronto: PFWK, 2007, s. 7. 
38 A. Busza, Niepewność…, s. 18. 
39 Tamże. 
40 Tamże.  
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wydawać na podstawie prostego ich zestawienia jako pary oddzielnych »twier-
dzeń«”41. Zatem przy takim założeniu „ostatnim słowem Bytu” nie może być 
„bezkresna pustka”42. Bogdan Czaykowski niejednokrotnie podejmował w swej 
liryce próbę zrozumienia fenomenu śmierci, istoty nieśmiertelności, a w wierszu 
Dwie antystrofy o śmierci opisał ten fenomen w taki oto poetycki sposób: 

Więc śmierć jest wyzwoleniem. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Ona albo przekształca 
Wewnętrzność w zewnętrzność, 
Albo otwiera jakąś inną rzeczywistość, 
Dla której słowo mówiące o „rzeczy” 
Jest całkowicie puste. Inność radykalną. 
Czego myśl nie pomyśli, 
Czucie nie przeczuje, język nie obnaży43. 

Zatem u Czaykowskiego ułomność myśli, niedoskonałość nauki, nieustanne 
przeżywanie duchowego dyskomfortu nieokreśloności, w końcu podawanie 
w wątpliwość faktu istnienia Absolutu i odrzucanie dogmatu wiary – to wszystko 
sprawia, że człowiek oddaje się spekulacjom i może formułować jedynie przy-
puszczenia. Podobne rozterki towarzyszą Andrzejowi Buszy, czemu daje świa-
dectwo w swych ostatnich angielskich utworach. 

*  *  *  

Wieczność istnieje, wieczność nie istnieje. Człowiek pragnie żyć wiecznie. 
A jeśli nie ma pewności, że w sensie metafizycznym jest to możliwe, to jak za-
spokoić tego rodzaju pragnienia? Autor Koheleta poszukuje odpowiedzi na naj-
trudniejsze pytania i ostrożnie wskazuje możliwe drogi poznania i zrozumienia 
konstrukcji wszechświata. W jego poetyckiej refleksji wyczuwalny jest niepokój 
i napięcie, nawet wówczas, gdy próbuje rozbawić nas inteligentną (nierzadko 
ironiczną) prowokacją, jak w wierszu Zabawa w metafizykę. „Ja” poetyckie na 
pewno nie formułuje niepodważalnych tez. Metoda, jaką stosuje, próbując odpo-
wiedzieć na przykład na pytanie o istnienie / niebyt po śmierci, polega na stawia-
niu hipotez i umiejętnym równoważeniu ich alternatywnymi interpretacjami, 
popartymi dowodami naukowymi bądź też metafizycznymi rozważaniami. Pod-
miot liryczny z najnowszych wierszy Andrzeja Buszy błądzi, ale nie ustaje 
w swych poszukiwaniach, mówi o tym, co być może, bo trudno mieć pewność, że 
rzeczywiście jest. 
   

41 L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma…, s. 150.  
42 Określenia L. Kołakowskiego. 
43 B. Czaykowski, Jakieś ogromne szczęście. Wiersze wybrane z lat 1956–2006, wyb., oprac. i przedmowa 

B. Szałasta-Rogowska, Kraków: PFWK – Znak, 2007, s. 312–313. 
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T I M E ,  E X I S T E N C E  A N D  N O N - E X I S T E N C E   

I N  T H E  P O E T I C  R E F L E C T I O N S  O F  A N D R Z E J  B U S Z A  

The essay presents the latest English poems of Andrzej Busza, in which the writer analyses the phe-
nomenon of existence / non-existence of a being after death. The poet juxtaposes two conflicting ways 
of perceiving the aforementioned problem – the empirical and metaphysical one. Busza's literary 
attempt to understand the phenomenon of death, is integrally related to the question of God's exist-
ence. Poetic reflections have been presented with reference to the selected philosophical ideas, and 
first and foremost, to the existential philosophy of Jean-Paul Sartre, which corresponds with the ontic 
considerations of Andrzej Busza, presented in his numerous poems. 

Keywords: uncertainty, existence, non-existence, metaphysics, time 
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RO M A N S  S Z P I E G O W S K I?  
O  P O W I E ŚC I  I S O L A T I O N  ( O D O S O B N I E N I E )   

J E R Z E G O  P I E T R K I E W I C Z A  

 

CZWARTA ANGIELSKA POWIEŚĆ JERZEGO PIETRKIEWICZA ISOLATION: A NOVEL IN  
Five Acts1 (Odosobnienie. Powieść w pięciu aktach) ukazała się w Wielkiej Bry-
tanii w 1959 roku, a rok później także w Stanach Zjednoczonych2. W Polsce 
książkę tę opublikowano dopiero w 1990 roku, w autoryzowanym przekładzie 
Bronisławy Bałutowej3. Po sukcesach trzech poprzednich książek pisarz odrzucił 
– jak zauważył Zdzisław Kosiński – „pokusę tematyki polskiej”4. 

Powieść Isolation miała przełomowe znaczenie w biografii twórczej Pietrkiewicza. 
Jest to jego pierwsze dzieło prozatorskie, w którym warstwa fabularna nie została 
zdominowana przez wątki nawiązujące do polskiej kultury. Impulsem do zmiany 
tematyki kolejnych powieści na bardziej uniwersalną było rozgoryczenie pisarza 
spowodowane ostrą krytyką ze strony rodaków, z jaką spotkał się po publikacji Futu-
re to Let (Przyszłość do wynajęcia). Do dalszych poszukiwań twórczych – poza krę-
giem rodzimej tradycji – motywowała go również żona, Christine Brooke-Rose. 
W roku 1957 Brooke-Rose debiutowała jako pisarka powieścią The Languages of 
Love (Języki miłości). Sukces na rynku wydawniczym odniosła także jej kolejna 
książka Sycamore Tree (Jawor) (1958)5. O odrzuceniu Pietrkiewicza przez polskie 
środowisko w Londynie oraz wpływie, jaki ten fakt wywarł na jego dalszą twórczość, 
Brooke-Rose pisała po latach w autobiografii Remake (Nowa wersja) (1996)6: 
   

1 J. Peterkiewicz, Isolation: A Novel in Five Acts, London: Heinemann, 1959. 
2 Tenże, Isolation: A Novel in Five Acts, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1960. Wszystkie 

cytaty oznaczone skrótem ISO pochodzą z tego wydania. 
3 J. Pietrkiewicz, Odosobnienie. Powieść w pięciu aktach, przeł. B. Bałutowa, Warszawa: 

Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990. 
4 Z. Kosiński, Czwarta powieść Pietrkiewicza, „Wiadomości” 1959, nr 49, s. 5. 
5 Obie wymienione powieści Booke-Rose w satyryczny sposób przedstawiają środowisko 

londyńskich intelektualistów uwikłanych w romanse i intrygi. 
6 C. Brooke-Rose, Remake, Manchester: Carcanet Press Ltd., 1996. Brooke-Rose nie użyła 
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Polscy uchodźcy są uroczy, ale obsesyjnie pochłonięci – co wynika z ich natury – emigra-
cyjną polityką. Kiedy Janek zaczyna publikować książki po angielsku, Polacy mówią: zdraj-
ca. Tess powoli odciąga go od nich. Być może to błąd, ale Janek chętnie daje się odizolować, 
zamieniając tematykę z polskiej na bardziej uniwersalną7. 

Na czym polegał zatem sukces Isolation, skoro autor zrezygnował z tematyki 
polskiej, stanowiącej o atrakcyjności pierwszych trzech powieści? Pisarz sięgnął 
do tradycji literackiej i kulturowej Wysp Brytyjskich – utwór zawiera elementy 
powieści szpiegowskiej, która stała się – także pod wpływem serii o przygodach 
Jamesa Bonda autorstwa Iana Fleminga – popularna w Wielkiej Brytanii w latach 
50. XX wieku. Fleming wzbogacił ten gatunek o nowe elementy, charaktery-
styczne dla thrillera, fantastyki i powieści podróżniczej oraz stworzył najpopular-
niejszego bohatera prozy szpiegowskiej – agenta 007, Jamesa Bonda. Sięgnięcie 
przez Jerzego Pietrkiewicza po gatunek kierowany do masowego czytelnika było 
zapewne próbą dotarcia do szerszej grupy odbiorców. Czy jednak Isolation jest 
powieścią szpiegowską? 

Książka Pietrkiewicza nie spełnia podstawowych oczekiwań czytelnika wobec 
literatury sensacyjnej. Wyznacznikiem owej „sensacyjności” jest bowiem zazwy-
czaj określony typ struktury utworu, oparty na żywej, pełnej gwałtownych zwro-
tów akcji. Nie mają tu racji bytu „elementy niesłużące rozwojowi fabuły”8, zaś 
wszelkie wątki poboczne są bezpośrednio związane z tematem i mają go rozwi-
jać. Powieść szpiegowską charakteryzuje szybka akcja, a pozytywny bohater 
mierzy się z sytuacjami pozornie bez wyjścia. 

Miejscem akcji Isolation jest Londyn, natomiast dokładny czas historyczny nie 
został określony. Pierwszy akapit powieści informuje czytelnika, że „Aleksander    
w książce prawdziwych imion i nazwisk bohaterów. Pod fikcyjnymi postaciami kryją się zarówno 
najbliżsi pisarki, jak i ona sama. Tess jest porte parole autorki, a Janek to Jerzy Pietrkiewicz. 

7 Oryg.: „The exile Poles are charming, but obsessed, naturally enough, with exile politics. When 
Janek starts publishing novels in English, the Poles say traitor. Slowly Tess weans Janek away. 
A mistake probably, but Janek is willingly weanable, changing from Polish to more universal topics”. 
C. Brooke-Rose, Remake…, s. 154. Pisarka w oryginalny sposób wkomponowała motywy autobiograficzne 
w fabularyzowaną opowieść, w której w tekście narracyjnym (narracja trzecioosobowa) wypowiedzi 
postaci przytaczane są głównie za pomocą mowy pozornie zależnej. Ciąg zdarzeń nie jest ułożony 
chronologicznie, a tok narracji nawiązuje do techniki filmowej: główna bohaterka – leciwa dama (ang. 
old lady) – z dystansem i dużą dozą sceptycyzmu opowiada historię swojego życia, sięgając pamięcią 
do najbardziej istotnych epizodów z przeszłości. Uwaga czytelnika kierowana jest naprzemiennie na 
osobę dystyngowanej pani i na sceny z jej życia, co zaciera różnicę czasową pomiędzy „aktualnymi” 
a „dawnymi” wątkami opowieści. Cały tekst napisany jest w czasie teraźniejszym, czym przypomina 
scenariusz filmowy. Warstwa teraźniejszości przeplata się ze zdarzeniami przeszłymi – jak 
w obrazowej narracji scenariusza. Książka ta należy niewątpliwie do intymistyki, gdyż na pierwszy 
plan wysunięte się przeżycia i doznania autorki, nawet najbardziej osobiste. Wszystkie zamieszczone 
fragmenty tekstów angielskich – o ile nie zaznaczono inaczej – przetłumaczone są przez autorkę 
niniejszego artykułu. 

8 A. Helman, Filmy sensacyjne, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1974, s. 7–9. 
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znalazł kochankę w dniu, w którym zmarła jego żona” (OD, 5)9, a w dalszej czę-
ści utworu nie ma wzmianek o charakterystycznych wydarzeniach politycznych 
czy kulturalnych, na podstawie których czytelnik mógłby sprecyzować czas akcji. 
Rozpiętość czasu fabuły obejmuje okres kilku miesięcy i jest sygnalizowana 
głównie przez podanie nazw dni tygodnia, pór dnia i godzin („jest piętnaście po 
czwartej”, „w poniedziałek rano odbył się pogrzeb Kiry”, „popołudniu tego dnia, 
gdy mieli się spotkać”). 

W powieściach sensacyjnych dominantę kompozycyjną stanowi dynamiczna 
akcja. Głównym wątkiem i najbardziej atrakcyjnym elementem fabuły w książ-
kach Fleminga są niezwykłe dokonania agenta 007. Na uwagę zasługuje szereg 
analogii pomiędzy bohaterem wykreowanym przez Jerzego Pietrkiewicza a Jame-
sem Bondem. Główny bohater Isolation, Aleksander Arnin, jest szpiegiem na 
urlopie. Nie ma więc mowy o wartkiej akcji i szalonych czynach. Pomimo tej 
zasadniczej różnicy pomiędzy Aleksandrem a Bondem – obaj mają wiele cech 
wspólnych. Bezpośrednim odniesieniem do postaci Bonda w powieści Pietrkie-
wicza jest siódemka10 uczyniona przez autora szczęśliwą cyfrą Arnina: „Podobno 
każdy szpieg ma szczęśliwą cyfrę. Jego cyfrą była widocznie siódemka. Nie wie-
rzył w to, ale tak mu kiedyś powiedziała polska Cyganka” (OD, 28). 

Aleksander Arnin, podobnie jak James Bond, jest perfekcjonistą bez reszty po-
święcającym się pracy. Aleksander i Bond wykonują niebezpieczne zlecenia na 
całym świecie, ale na stałe mieszkają w Londynie. Żyją dostatnio, na co mogą 
sobie pozwolić, gdyż szpiegostwo okazuje się bardzo intratnym zajęciem. Lubią 
eleganckie ubrania oraz wytworne przyjęcia, obaj cenią luksus i hedonistyczny 
tryb życia. Po wykonanym zadaniu zarówno Bond, jak i Aleksander czym prędzej 
wdają się w romans. Obaj też są przystojni, mają nienaganne maniery, a ich nie-
odparty urok przyciąga kobiety. 

W przeciwieństwie do agenta 007, ceniącego swoją wolność i angażującego się 
wyłącznie w przelotne romanse, Arnin ożenił się. Z perspektywy czasu uważa 
jednak swoje małżeństwo za błąd: 

Aleksander nie powinien był się żenić. Prywatny doradca specjalny, którego zawód wy-
maga dużej ruchliwości, powinien podróżować bez obciążenia, a żona w podróży jest jak 
nadwaga bagażu. Natomiast żona szpiega to jeszcze coś gorszego: przypomina rzecz zagu-
bioną, czekającą na właściciela (OD, 20–21). 

   
9 J. Pietrkiewicz, Odosobnienie…, s. 5. W dalszej części tekstu używam skrótu OD. 
10 Siódemka symbolizuje kosmos, przestrzeń, czas i los. Odnosi się także do boskości, 

doskonałości, zdrowia, mądrości, zwycięstwa i życia wiecznego. Istotną rolę odgrywa liczba siedem 
w symbolice chrześcijańskiej – np. siedmiu aniołów Apokalipsy, siedem sakramentów świętych, 
siedem grzechów głównych i tyleż dzieł miłosierdzia. W wielu kulturach uznawana jest za liczbę 
przynoszącą szczęście. Zob. Siedem [hasło w:] W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa: Wiedza 
Powszechna, 1990, s. 376–378. 
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W powieściach sensacyjnych główni bohaterowie zazwyczaj nie są zindywidu-
alizowani. Protagonista Isolation również nie jest wyposażony w wiele cech cha-
rakterystycznych. Jego wygląd zewnętrzny przedstawiony jest w powieści lako-
nicznie (przystojny, dobrze ubrany), a życie wewnętrzne Aleksandra właściwie 
nie istnieje – jest on cynicznym racjonalistą ukierunkowanym na działanie. Kiedy 
ma ochotę na romans, zdradza żonę, a gdy pracujący dla niego emerytowany 
szpieg, Komandor Penniworthing, żąda większego wynagrodzenia, ten bez skru-
pułów doprowadza niewygodnego współpracownika do śmierci. 

Kochanką Aleksandra jest Dolores, żona południowoamerykańskiego ambasado-
ra. Do ich pierwszego spotkania dochodzi w czasie oficjalnego przyjęcia, jakie ma 
miejsce w domu kobiety. Nie przejmując się zbędnymi konwenansami, rozpoczynają 
romans. Aleksander wykorzystuje swoje zawodowe umiejętności do misternego 
planowania ich schadzek: rysuje mapy, na których precyzyjnie oznacza miejsca 
i godziny randek. Jedynym jego celem jest aranżowanie spotkań z kochanką, nato-
miast zadaniem obojga bohaterów jest utrzymanie tych schadzek w tajemnicy. Para 
dąży do osiągnięcia miłości wolnej od zobowiązań i obietnic. Jak zauważył John 
Davenport, Aleksander „ma obsesję na punkcie perwersyjnych przyjemności” 
i przez to zachęca Dolores, fetyszystkę, do „odgrywania pornograficznych scen”11. 

Krąg znajomych Dolores obfituje w osoby ekscentryczne i nieco szalone, które 
użyczają Dolores własnych mieszkań, aby ta mogła spotykać się z kochankiem 
(lub nawet – jak sądzi Rita – z kochanką). Stanowią oni grupę osób funkcjonują-
cych niejako poza normami moralnymi i obyczajowymi społeczeństwa. Każdy 
z nich żyje w swojej własnej, wyizolowanej rzeczywistości. Są skoncentrowani 
na sobie, bezpruderyjni, a nawet perwersyjni. Dolores i jej znajomi wyprzedzają 
przemiany obyczajowe, jakie miały miejsce w Wielkiej Brytanii w latach 60. XX 
wieku – ich styl życia zapowiada nadejście swinging sixties (wspaniałych lat 
sześćdziesiątych)12. 
   

11 Oryg.: „Alexander, obsessed by the perverse pleasures of isolation, encourages Dolores, a fetish-
ist, to go through systematic pornography for the sake of pure passion”. J. Davenport, Saints and 
Sinners, „Observer”, 18.10.1959; zbiory Biblioteki Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, dalej używam skrótu AE UMK. 

12 Określenia „swinging sixties” na burzliwe pod względem obyczajowości lata 60. używa 
C. Brooke-Rose w autobiografii Remake: „To nie spędzone w biedzie lata trzydzieste, ani wypełnione 
walką lata czterdzieste, nie jałowa dekada lat pięćdziesiątych, ale swinging sixties, były najgorszą 
dekadą dla Tess, a prawdopodobnie też dla Janka. Od momentu, kiedy kupili dom, zdobyli stanowiska 
i odnieśli pewnego rodzaju sukces literacki, wszystko się zawaliło. L’argent, l’amour, la forme [fr. 
„pieniądze, miłość, wygląd”] – jak głosi reklama telewizyjna”. Oryg.: „Nor the thrifty, threepenny 
thirties, not the fighting forties, not the fallow fifties, but the swinging sixties, this was the worst 
decade for Tess, and presumably for Janek. From the moment a real home and a Chair and literary 
success of a kind are achieved, everything crumbles. L’argent, l’amour, la forme, says a TV ad”. C. Brooke-
-Rose, Remake…, s. 161. 
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Jedna z przyjaciółek Dolores, Ela, śledzi swojego kochanka po całej Europie, 
ale dla towarzystwa zabiera ze sobą męża. Absurdalność sytuacji podkreśla fakt, 
że Edmundo, który dwa razy w roku ucieka przed Elą, jawi się jako zaprzeczenie 
namiętnego kochanka – jest jak „zmęczony aligator” (OD, 146), ospały i źle 
ubrany. Kontynuuje on romans z Elą z bliżej nieokreślonych powodów, szczegól-
nie, że męczą go seksualne wymagania kobiety. Edmundo ma kłopoty ze zdro-
wiem, przez co dwa razy w tygodniu musi odwiedzać lekarza. Fakt, że po wizy-
tach u doktora musi się ponownie rozbierać – tym razem, aby zadowolić Elę – 
stanowi dla niego szczególnie nużący obowiązek. 

Kolejną bohaterką jest Rita – zdziwaczała posiadaczka mieszkania, w którym 
różowa wanna zajmuje centralne miejsce, a łóżko wysuwane jest z szafy. W do-
datku Rita okazuje się lesbijką przekonaną o podobnych preferencjach Dolores 
i – jak się okazuje – zakochaną w Kirze. Inną groteskowo zarysowaną postacią 
jest Terry – homoseksualny nudysta o ekshibicjonistycznych skłonnościach, który 
za ozdobę mieszkania uważa kolekcję swoich nagich zdjęć. 

Najbardziej enigmatyczną, a zarazem tragiczną postacią w powieści pozostaje 
Kira. Stopniowe odkrywanie jej charakteru – wraz z rozwojem „śledztwa”, jakie 
prowadzi Aleksander, m.in. przeszukując pokój zmarłej żony i czytając jej listy – 
powoduje zaskakujący, dramatyczny zwrot akcji. Kira, która pochodziła z rodziny 
żydowskiej zamordowanej przez hitlerowców, jest przytłoczona samotnością. Jej 
osamotnienie było wynikiem nie tylko przyjętej na siebie roli żony podróżującego 
po świecie szpiega, ale także z faktu, że była sierotą, której matka zginęła w ko-
morze gazowej, a także emigrantką wywodzącą się z narodu pozbawionego swo-
jej ojczyzny. 

Odnalezienie i lektura notatek zmarłej żony stopniowo odkrywa przed Alek-
sandrem tajemnicę metafizycznego wymiaru ludzkiej egzystencji, który ona sama 
odnalazła w Bogu. Kira, choć jest postacią „zza sceny”, powoduje przemianę 
głównego bohatera. W płaszczyźnie narracyjnej jej wypowiedzi pojawiają się 
w formie listów kierowanych do niej samej: „Moja Najdroższa Kiro!”, „O Moja 
Ukochana”, ale też do Chrystusa, którego prosi o szybką śmierć: 

O, Chryste! Czy jestem tylko tym drugim łotrem, który drwił z Ciebie podczas Twojej ago-
nii? Nie. Jestem Żydówką i czuję się z tego dumna. Ja również mogłabym otrzeć Twą krwawią-
cą twarz moją chustą. Ja także mogłabym udusić się na śmierć w tej komorze z innymi (…) 
O, Chryste, mój Kochany, proszę o oddzielenie… [ciała od duszy – K.C.] (OD, 186). 

Intymny dziennik Kiry zapisany w formie listów obrazuje jej doświadczenia, 
zarówno psychiczne, fizyczne (opis choroby), jak i mistyczne. Ton listów jest 
zróżnicowany – od czułości do wulgaryzmów i bluźnierstwa. Autorka korespon-
dencji naprzemiennie zwraca się do siebie jako do ukochanej osoby, „wrażliwej 
suczki” bądź „leniwej intelektualnej suki”. 
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Aleksander Arnin poprzez śledztwo, które ma na celu odkrycie prawdy o zmar-
łej żonie, w istocie poszukuje prawdy i znaczenia wszystkiego, czego sam do-
świadcza. Fabuła powieści pełna jest nierozwiązanych zagadek i niewyjaśnionych 
tropów; bohaterowie nie mają określonej tożsamości, poruszają się w świecie 
pozorów, absurdalnych rozmów i działań. Każdy z nich ukrywa się pod jakąś 
maską, nie ujawniając światu swojej prawdziwej osobowości. Motywacją ich 
działań są złudzenia: Aleksander szuka miłości, która jest niemożliwa do spełnie-
nia, Dolores chce się oderwać od nudnego życia u boku męża-ambasadora. 

Rzeczywistość, oparta na pozorach, wywołuje poczucie bezradności i bezcelowo-
ści ludzkiej egzystencji – okazuje się destrukcyjna dla Kiry-samobójczyni, osamot-
nionej i stopniowo popadającej w paranoję. Natomiast Aleksander wydaje się jedy-
nym bohaterem książki, który odkrył prawdę nadającą życiu sens – wiarę w Boga. 

Isolation jest powieścią o bardzo wyraźnie zaznaczonym chrześcijańskim prze-
słaniu. Maurice Richardson uznał, że autor prowadzi „jakąś metafizyczną grę 
religijną, której reguły są znane tylko jemu, zbyt jednak wysublimowaną i ezote-
ryczną”13. Pietrkiewicz sięga do tradycji hagiografii chrześcijańskiej (nieoczeki-
wane nawrócenie Aleksandra), do której odwoływali się tacy pisarze, jak Graham 
Greene (między innymi w powieści The End of the Affair – Koniec romansu 
z 1951 roku) i Muriel Spark w utworze The Comforters (Pocieszyciele) (1957). 

Krytyk „Time and Tide” porównał atmosferę Isolation do powieści Grahama 
Greena Our Man in Havana (Nasz człowiek w Hawanie) (1958). Podobieństwo 
do utworu Greena podkreśla zwłaszcza scena z końca powieści, w której główny 
bohater rozmawia z katolickim księdzem: „Samotność jest początkiem dialogu 
z samym sobą, bądź też z własną duszą – jeśli wybaczy mi pan to słowo. Taki 
dialog zwykle prowadzi do dialogu z Bogiem. Dlatego, być może, tak wielu ludzi 
boi się samotności, ale w istocie oni boją się rozmowy z Bogiem, panie Arnin”14. 

Jak zauważa Robert Donald Spector, zakończenie powieści brzmi jak „kazanie 
egzystencjalne”15 („existentialist sermon”), natomiast zdaniem Grabowskiego, 
taki zwrot akcji nie współgra z całością książki, która jest „pogańska i zmysło-
wa”16. Również John Davenport, krytyk „Observera”, podkreślał zaskakujące 
i oryginalne połączenie erotyzmu i religii: „Nikt, kogo interesuje współczesna 
powieść, nie powinien pominąć tego wyrafinowanego kazania. Pan Peterkiewicz 
jest przede wszystkim oryginalny. Tylko on mógł tak połączyć błyskotliwość, 
   

13 Oryg.: „Some methaphisical religious game of his own, which is too rarefied and esoteric”, 
M. Richardson, New Novels, „New Statesman”, 10.10.1959; zbiory Biblioteki AE UMK. 

14 Z.A. Grabowski, Isolation through Slickness?, „Time and Tide”, 6.11.1960; zbiory Biblioteki AE 
UMK. 

15 R.D. Spector, Story of an Outsider, „New York Herald Tribune”, 29.01.1960; zbiory Biblioteki 
AE UMK. 

16 Z.A. Grabowski, Isolation… 
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melancholię, pornografię i religię”17. Na dużą dozę erotyzmu w książce zwrócił 
uwagę także Anthony Burgess: „[Peterkiewicz] w powieści Isolation ukazał ludz-
ką seksualność bardziej odważnie, niż to do tej pory uczynił jakikolwiek pisarz 
angielskiego pochodzenia”18. 

John Davenport uznał, że podobną atmosferę, jaką wykreował w tej powieści 
Pietrkiewicz, mógłby stworzyć jedynie „Nabokov po głębokiej analizie dzieł 
Pascala”19. Z kolei „The Times” nazwał powieść „studium seksualnej obsesji”20 
(„study in sexual obsession”). Opisy scen erotycznych, jak nieco złośliwie sko-
mentował polski krytyk „Gazety Niedzielnej”, są: „żywe, pociągające, a nawet 
ekscytujące, świadczące o doskonałej znajomości i wyczuciu przez autora prze-
żyć erotycznych we wszystkich możliwych odmianach”21. Natomiast zdaniem 
Janusza Termera, tylko pozornie mamy do czynienia z utworem „sensacyjno-
-rozrywkowym o silnym podkładzie erotyki (…) tak modnej i eksploatowanej na 
różne sposoby (…) w latach »rewolucji seksualnej« na Zachodzie”22. 

Isolation nie jest przykładem literatury erotycznej czy pornografii. Sceny miło-
sne nie wysuwają się bowiem na plan pierwszy. Próba znalezienia czystej na-
miętności, romansu doskonałego – z dala od konwenansów i wścibstwa innych 
ludzi – prowadzi bohaterów do rozczarowania. W akcie piątym powieści autor 
dokonał wręcz całkowitej dewaluacji miłości fizycznej. Gorzka ironia cechuje 
scenę uwiedzenia przez Aleksandra młodej dziewczyny, Moniki (choć właściwie 
to ona się do niego przysiadła). Bohaterowie spędzają ze sobą noc, a opis ich 
zbliżenia jest parodią namiętności: 

– Zróbmy to na czymś naprawdę twardym, na przykład na podłodze. 
– Można by… – mruknął Aleksander. 
– Nie zrobisz najpierw ćwiczeń gimnastycznych? To dobrze wpływa na higienę kopulacji. 

Jest taka książka o szwedzkiej gimnastyce i o nowoczesnym seksie. 
(…) 
– No, wszystko dla miłości – mruknął Aleksander i przez dziesięć minut żałował bardziej 

siebie niż dziewczyny. Monika była pogodna i pewna siebie do końca. Później zrobiła jeszcze 
   

17 Oryg.: „Nobody interested in the modern novel should miss this sophisticated sermon. Mr. 
Peterkiewicz is nothing if not original. Nobody else could have made such a blend of wit, melancholy, 
pornography and religion”. J. Davenport, Saints… 

18 Oryg.: „Isolation opened a wider window on human sexuality than any English-born novelist had 
yet dared to do”. A. Burgess, The Novel Now, New York: Pegasus, 1970, s. 165. 

19 Oryg.: „If Nabokov had put himself through a course of Pascal the result might have been 
something like Isolation”. J. Davenport, Saints… Krytyk odwoływał się zapewne do dzieł takich, jak 
Lolita Nabokova (1955) i Rozprawa o namiętnościach miłości Pascala, której główna teza głosi: 
„namiętność najbardziej przyrodzona człowiekowi – to miłość”. Wyd. pol.: B. Pascal, Myśli, 
Warszawa: Pax, 1952. 

20 New Fiction, „The Times”, 8.10.1959; zbiory Biblioteki AE UMK. 
21 G.N., Romans szpiega, „Gazeta Niedzielna”, 22.11.1959; zbiory Biblioteki AE UMK. 
22 J. Termer, Sensacja, erotyka i coś jeszcze, „Literatura” 1991, nr 10, s. 60. 
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kilka ćwiczeń, zjadła kanapkę i zasnęła w łóżku Kiry. Koszt całkowity równał się opłacie za 
dwa kursy taksówką z Hampstead do Fulham Road. Prawdziwie ekonomiczny nowoczesny 
romans (OD, 167). 

W ostatnim rozdziale romanse przestają być dla Arnina źródłem przyjemności, 
nie wywołują już w nim żadnych emocji, prócz zażenowania i poczucia bezsensu. 
Bohater zostaje odarty z wszelkich złudzeń – jego życie staje się puste, zaś sa-
motność przytłaczająca. Tytuł powieści jest jednocześnie kluczem do zrozumienia 
idei książki, której temat wiodący stanowi samotność. Bohaterowie powieści są 
skazani na życie w odosobnieniu, a wyzwolić może ich jedynie bliskość Boga. 
Istotą książki jest ukazanie samotności, na jaką skazany jest człowiek w każdych 
okolicznościach życiowych. Tragizm jednostki polega na ciągłym kreowaniu się 
ex nihilo w świecie pozbawionym stałych wartości. Odpowiedzialność za własny 
los i podejmowane decyzje stanowi brzemię ludzkiej egzystencji. 

*  *  *  

Isolation jest oryginalną i trudną do sklasyfikowania powieścią, która zawiera 
elementy różnych gatunków literackich – pikareski, komedii i romansu szpiegow-
skiego, a ponadto przesycona jest czarnym humorem i erotyzmem. Maurice Ri-
chardson, krytyk „New Statesman”, tak pisał o stylu powieści: „Typowa powieść 
pisana przez poetę, pełna manieryzmów, z tendencją do alegorii i niedopowiedzeń. 
Zaczyna się jak utwór rozrywkowy, stopniowo nabiera głębi, choć jednocześnie 
staje się coraz bardziej absurdalna23. Autor Isolation parodiuje zatem konwencje 
literatury sensacyjnej i bawi się gatunkami literackimi, jednocześnie eksperymen-
tując w sferze struktury powieści. Namiętna miłość angielskiego szpiega do żony 
południowoamerykańskiego ambasadora stanowi jedynie pretekst do napisania 
książki z pogranicza powieści psychologicznej i komedii obyczajowej z elemen-
tami dramatu groteskowego. 

Atmosfera Isolation przypomina Beckettowską poetykę absurdu. Autor wykre-
ował w powieści rzeczywistość przypominającą senny koszmar, w którym teraź-
niejszość, przeszłość i przyszłość nie są wyraźnie oddzielone. Świat przedstawiony 
w powieści jest solipsystyczny: bohaterowie tkwią w zamkniętym kręgu wła-
snych złudzeń, są osamotnieni, pozbawieni bliskości i zrozumienia ze strony 
drugiego człowieka, a ich działania zdają się nie mieć żadnego sensu. 

Począwszy od Isolation, kolejne angielskie książki Jerzego Pietrkiewicza inspi-
rowane były literaturą i kulturą Wysp Brytyjskich. Pod koniec lat 50. pisarz uległ 
także fascynacji francuską powieścią nouveau roman, zwaną też „antypowieścią”. 
   

23 Oryg.: „A typical poet’s novel, mannered, with a tendency towards allegory and elision. Starting 
like an entertainment, it develops in depth while at the same time becoming increasingly absurd”. 
M. Richardson, „New Statesman”, 10.10.1959; zbiory Biblioteki AE UMK. 
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Zainteresowanie Pietrkiewicza nową powieścią francuską nie było przypadkowe. 
Christine Brooke-Rose, żona pisarza, tłumaczyła książki Alaina Robbe-Grilleta 
na język angielski, a za przekład powieści Dans le labyrinte (W labiryncie) z roku 
1957 otrzymała prestiżową nagrodę Arts Council24. Zainteresowanie nouveau 
roman znalazło odbicie również w twórczości pisarki. Począwszy od utworu The 
Dear Deceit (Drogie oszustwo) z 1960 roku, Brooke-Rose zaczęła odważnie 
eksperymentować ze strukturą powieści. Tok narracji kolejnej książki – Out (Poza) 
(1964) krytycy porównywali do La Jalousie (Żaluzji) Robbe-Grilleta z roku 1957. 
O przemianie pisarki z „ortodoksyjnej” w „anty-pisarkę” tak pisał Anthony Bur-
gess: „Co więcej, niektóre brytyjskie powieści wzorowane są nie na ojczystych, 
lecz francuskich przykładach. Christine Brooke-Rose po poprawnych »ortodok-
syjnych książkach«, jak The Languages of Love i The Middle Men, stworzyła 
złożoną antypowieść Out, której akcja rozgrywa się w przyszłości, w Anglii”25. 

Próbę interpretacji Isolation należy zatem podjąć w kontekście założeń nouve-
au roman. Wpływ tego nurtu spowodował, że Jerzy Pietrkiewicz w kolejnych 
książkach coraz bardziej eksperymentował – zarówno pod względem formalnym, 
jak i treściowym. Isolation jest pierwszym utworem Pietrkiewicza, którego kom-
pozycja nawiązuje do modelu powieści propagowanej przez Alaina Robbe-
-Grilletta, prekursora tego nurtu. 

Teoretycy nouveau roman kwestionowali istnienie granic pomiędzy obiektywną 
wiedzą a subiektywnym postrzeganiem. Postacie i rzeczy ukazane są tak, jak je odbie-
ra bohater utworu – w sposób wybiórczy i niepełny. Sposób obrazowania wnętrz 
i przedmiotów w Isolation bliski jest konwencjom powieści Butora czy Robbe-
-Grilletta, w których opis rzeczy odpowiadał interpretacji bohatera-narratora26. O roli 
przedmiotów w nowej powieści francuskiej pisał Zbigniew Bieńkowski: 

Robbe-Grillet ukazuje człowieka poprzez rzeczy, które go otaczają i obrysowują. Postać 
ludzka jest wpisana w świat przedmiotów, stając się jednym z nich (…) Opis przedmiotów 
zastępuje analizę psychologiczną. Dłoń, ramię, twarz ludzka, stężałe, unieruchomione 
w przestrzeni, osiągają stan skupienia rzeczy. Są równie autentyczne, jak świat otaczający 
(…). Jest to model człowieka urzeczywistniony27. 

   
24 Oryg.: „Another £1,000 Arts Council prize for the best volume of English translation in prose, is 

shared by Christine Brooke-Rose (In the Labirynth) and William Weaver (Incubus and the Hard 
Thorn)”. „Hampstead & Highgate Express”, 7.03.1969; zbiory Biblioteki AE UMK. 

25 Oryg.: „Still, some British novels show the influence not of native but of French example. Chris-
tine Brooke-Rose, after fine ‘orthodox books’ like The Languages of Love and The Middle Men, 
produced a complex anti-novel in Out, which is set in an imaginary future England”. A. Burgess, The 
Novel…, s. 188. 

26 Ze względu na istotną rolę opisu przedmiotów, w dyskursie krytycznoliterackim nowa powieść 
francuska określana jest też jako „literatura przedmiotowa” i „szkoła spojrzenia”. Zob.: M. Bernacki, 
M. Pawlus, Słownik gatunków literackich, Warszawa–Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park, 2008, s. 552. 

27 Z. Bieńkowski, Model człowieka, „Twórczość” 1965, nr 4, s. 93–94. 
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Charakterystyczne dla nouveau roman było również parodiowanie klasycznej 
powieści kryminalnej. Pozornie sensacyjna fabuła pozbawiona była jednak lo-
gicznych powiązań. Przykładem jest powieść Robbe-Grilletta Les Gommes (Gu-
my) (1955), w której zbrodnia do końca nie zostaje wyjaśniona, tok śledztwa 
ukazany jest fragmentarycznie, przerywany licznymi i bardzo drobiazgowymi 
opisami, które zaburzają logikę konstrukcji, ponieważ nie są związane z głównym 
wątkiem. W rezultacie Gumom, podobnie jak Odosobnieniu, brak jest najważniej-
szych cech kompozycji powieści kryminalnej, takich jak związki przyczynowo-
-skutkowe i teleologiczne pomiędzy elementami świata przedstawionego. 

Parodia, zabawa konwencjami i czarny humor odgrywają istotną rolę także 
w powieści Jerzego Pietrkiewicza. Tworząc świat przedstawiony utworu, pisarz 
odrzucił zasadę prawdopodobieństwa, a także wprowadził bohaterów o niedoo-
kreślonych cechach charakterologicznych i niejasnej motywacji postępowania. 

 
S P Y  R O M A N C E ?  A B O U T  J E R Z Y  P I E T R K I E W I C Z ’ S  N O V E L  I S O L A T I O N  

The fourth English novel by Jerzy Pietrkiewicz Isolation: a Novel in Five Acts was published in Great 
Britain in 1959. In the following year it was also published in the United States. After the success of 
the previous three books, the writer ceased the Polish themes. 
In Isolation Pietrkiewicz created a parody of conventions typical to sensational literature and plays 
with various literary genres. Passionate love between an English spy and a wife of a Latin-American 
ambassador is merely a pretext for writing a novel that combines the elements of psychological novel, 
social comedy and grotesque drama. 
Pietrkiewicz’s fourth book shows its author’s openess for other cultures and literary traditions, such as 
the French nouveau roman. 

Keywords: Pietrkiewicz, Isolation, novel, nouveau roman, spy romance 

Dr Katarzyna Cieplińska – tłumaczka języka angielskiego. Zainteresowania: literaturoznawstwo, 
kulturoznawstwo i translatoryka. Jest autorką rozprawy doktorskiej pt. Angielskie powieści Jerzego 
Pietrkiewicza – dwukulturowość w literaturze. Publikowała artykuły m.in. w: „Szkicach Humani-
stycznych”, „Frazie” i w „The Sarmatian Review”. 



A L I C J A  J A K U B O W S K A - O Ż Ó G  
 

 

U n i w e r s y t e t  R z e s z o w s k i  
P o l s k a  

MO T Y W Y  S Z E K S P I R O W S K I E   
W  W I E R S Z A C H  K S .  JA N U S Z A  A.  I H N A T O W I C Z A  

 

ISTOTĄ WSZELKICH NAWIĄZAŃ POJAWIAJĄCYCH SIĘ W TWÓRCZOŚCI KONKRET- 
nych autorów jest świadomość tradycji, która staje się w określonych sytuacjach 
językiem „drugiego stopnia”1 ustanowionym w obrębie języka podstawowego. 
W twórczości Ihnatowicza tych nawiązań znajdujemy sporo, są to zarówno teksty 
odwołujące się do pisarzy mu współczesnych, jak i twórców, których dzielą wie-
ki. Każdy pisarz, przywołując wybrane utwory, ich elementy, wykorzystuje je 
podobnie jak cały zespół leksykalnych, gramatycznych środków współczesnego 
mu języka, jednocześnie mając na uwadze szereg norm literackich warunkują-
cych świadomość ideowo-artystyczną odbiorcy2. Dotykamy tu ważnego zagad-
nienia – obecności tradycji w języku, obrazowaniu każdego pisarza i funkcji, jaką 
pełnią przywołane „elementy” cudzego tekstu. Istnieje generalna ciągłość rozwo-
ju poezji, twórczości w ogóle, sięgająca do czasów najdawniejszych. Z jednej 
strony mamy do czynienia z nawarstwianiem się kolejnych dokonań, z drugiej – 
z nieustannym odnawianiem w kulturze idei, pojęć, motywów, symboli. W kolej-
nych realizacjach utwór wybitny, historycznie ważny odsłania przed pisarzem, 
a za jego sprawą także przed czytelnikiem, dodatkowe sensy i znaczenia. Także 
w przypadku pisarzy związanych z „Kontynentami” takie nawiązania nie są ni-
czym zaskakującym. Znajdziemy przykłady tego typu dialogów w twórczości 
starszych przedstawicieli tej grupy, jak: Florian Śmieja, Bolesław Taborski, Adam 
Czerniawski, a także u młodszych pisarzy, którzy w świadome twórcze działania 
wchodzili o wiele później, jak np. Andrzej Busza. Młodzi, których życie przypadło na 
niezwykle skondensowany czas – wojnę, okupację, obozy, zesłania – dojrzewali 
   

1 J. Sławiński, Zbigniew Herbert „Tren Fortynbrasa”, w: Genologia polska. Wybór tekstów, red. 
E. Miodońska-Brookes, M. Tatara, A. Kulawik, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1983, s. 509. 

2 Tamże, s. 509. 
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szybciej i intensywniej, rzuceni w obce środowisko, z dala od ojczyzny, mieli 
świadomość, że tylko uczestnictwo w języku „przybranej ojczyzny”, w jego kul-
turze, pozwoli im na pełny rozwój. Stąd znajdujemy w ich twórczości nie tylko 
ślady inspiracji w postaci motywów czy tematów, ale także tłumaczenia pisarzy 
języka angielskiego, własne próby znalezienia wyrazu w języku kraju osiedlenia. 
To całkiem pokaźny dorobek. 

Przedmiotem niniejszego szkicu są utwory pochodzące z tomu Wiersze wybra-
ne – to dwa teksty przywołujące tytułowego bohatera Szekspirowskiego dramatu 
– wiersze Słowa, Słowa, Słowa oraz Rozmowa z Hamletem, utwór Hamlet prze-
mieniony w cyprys – z tomu Pejzaż z postaciami oraz Biedna Ofelia – tekst za-
mieszczony w tomie Wierszy zebranych opublikowanym w 2012 roku (według 
pierwotnego zamiaru Autora nie miał być publikowany). 

Wielokrotnie próbowano określić fenomen dramatu Szekspira, od wieku XVIII po-
stać duńskiego księcia pozostaje przedmiotem uwagi krytyków, pisarzy, myślicieli raz 
rozpatrywana odrębnie, innym razem w kontekście towarzyszących mu postaci. Jak 
zauważa Jerzy S. Sito, „każda niemal opinia na temat duńskiego księcia jest słuszna 
i każda jest uboższa od jego postaci”3. Jej fenomen tkwi przede wszystkim w tym, że 
„jest pisana życiem”, a nie słowami. Łączy przeciwności – obok Hamleta idealisty 
podążającego za prawdą widzimy Hamleta, który rani bliskie mu osoby, prowokuje, 
jest dumny i ironiczny. Problemem swego dramatu uczynił Szekspir temat znany już 
z tragedii greckich – zemsty syna za śmierć ojca (np. z Orestei Ajschylosa). Tytułowy 
bohater Szekspira poznaje tajemnicę zgonu Króla-Ojca w scenie spotkania z duchem 
zmarłego i zostaje wyznaczony do tego, by tę śmierć, zgodnie z obowiązującym 
zwyczajem, pomścić. To przeznaczenie, wiedza jaką posiadł, stały się jego udręką 
i pośrednio przyczyną śmierci. By sprostać wyzwaniu, odrzuca miłość Ofelii, dopro-
wadzając ją do obłędu i samobójstwa. Śmierć towarzyszyć mu będzie nieustannie – 
sam ją zadaje i jemu zostaje zdradziecko zadana, umierają bliscy i ci, którzy według 
Hamleta na śmierć zasłużyli, dla niego samego staje się skrywanym pragnieniem, jest 
nieunikniona, staje się wybawieniem od udręki życia w świecie obłudy i zakłamania. 
Hamlet przegrywa, ale tak naprawdę dopiero wtedy, gdy zrozumie, że nawet odejście 
wrogów nie przywróci nigdy porządku raz zburzonego przez zbrodnię. Tragedia 
Szekspira kończy się z chwilą śmierci bohatera, bo nie są ważne z punktu widzenia 
konfliktów organizujących całą akcję okoliczności objęcia władzy przez powracają-
cego do Polski Fortynbrasa4. 

W tekstach Słowa, Słowa, Słowa i Rozmowa z Hamletem (umarłym) wyobraź-
nię poety przyciągnęły dwa kluczowe momenty życia Hamleta: rozgoryczenie 
   

3 J.S. Sito, Szekspir na dzisiaj, Warszawa: Iskry, 1971, s. 133. 
4 W interpretacji S. Wyspiańskiego postać Fortynbrasa stanowi klucz do zrozumienia Hamleta. Zob. 

S. Wyspiański, Hamlet, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 13, red. zespołowa pod kier. L. Płoszewskiego, 
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1961. 
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życiem, kiedy bohater wątpi w jego sens, i sama śmierć kończąca dramat księcia, 
a dokładniej słowa, które wypowiada jego przyjaciel – Horacy – w momencie 
zgonu przyjaciela. Oba teksty w tomie Wiersze wybrane z 1973 roku zestawione 
zostały obok siebie, co w pewnym sensie staje się interpretacyjną wskazówką. 

Współczesna realizacja tematu pozostaje w znacznym stopniu w zgodzie z te-
matem pierwowzoru. W pierwszym tekście moment, który wykorzystuje Ihnato-
wicz, jest dla bohatera Szekspirowskiego czasem walki z samym sobą, czasem 
rozpaczy i zwątpienia. Podobnie jak w dramacie, także w wierszu Słowa… pod-
kreślone zostało wewnętrzne rozdarcie bohatera, kiedy okazuje się, że nic nie 
znaczą dotychczasowe prawdy i życie przypomina bardziej śmierć. Ten stan za-
wieszenia sprawia, że Hamlet przed samym sobą nie umie znaleźć odpowiedzi na 
podstawowe pytania: kim tak naprawdę jest, jak powinien żyć. Strach przed 
śmiercią, niepewność, czy – jeśli ją wybierze – wystarczy mu ona na wyzbycie 
się lęku, niepewność, czy złagodzi pamięć przeszłości, powoduje ucieczkę 
w szaleństwo, bezpieczną zasłonę „czardaf” „z mowy / z myśli” – gdzie „tak” 
zmienia się w „nie” i nic nie jest pewnością – ani życie, ani miłość. Ten dramat 
bohatera najlepiej wyrażają słowa5: 

Ach! 
byłem nie byłem 
żyłem śmierć 
kość na wardze jak łyżka zgrzyta 
kiedy się mur je 
 je i żyje 
byłem nie byłem 
 jak wahadło 
tu i tam 
 tu i tam 
świat się kołysze: oko zezowate 
jak śmierć w której ryba srebrna 
światło złamało kryształ 
i w kurtynie dworaka 
 śmierci 
dopadł miecz 
tak wiedza zabija trupy 
tak 
 tak 
  tak    

5 Świat, w którym żyje Hamlet Ihnatowicza, pozbawiony jest, podobnie jak u Szekspira, wartości. 
Człowiek, odrzucając moralność, uczucia, prawo, staje się za życia trupem. Temat nijakości świata 
i człowieka obecny jest w wielu tekstach Ihnatowicza, a przede wszystkim w tomie Displeasure, który 
nawiązuje w swoim obrazowaniu do tekstów Eliota np. z Ziemi jałowej, Wydrążonych ludzi, Gerontiona. 
Takie odwołania znajdziemy także w tekście pod tytułem Sonata no 1., zob. J.A. Ihnatowicz, Poezje 
zebrane, oprac., wstęp A. Jakubowska-Ożóg, Toronto – Rzeszów: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie 
– Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” 2012, s. 360. 
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Chociaż na pierwszym planie konstrukcji wiersza wyraźnie odnajdujemy temat 
zaczerpnięty z tragedii Szekspira, to przywołanie go w nowej konfiguracji nie 
ogranicza wymowy utworu jedynie do przeżyć bohatera, tekst staje się współcze-
snym znakiem kulturowym aktualnej wizji świata a w nim człowieka. Hamlet 
Ihnatowicza to nie tylko bohater sprzed wieków, jest – jako postać symboliczna – 
parabolą, ponadczasowym wcieleniem zagubionego człowieka szukającego 
prawdy i dla niej poświęcającego siebie: 

tak i nie 
 i może 
i tysiąc innych słów 
taką sobie siatkę maskę czardaf robię 
zasłonę sobie taką 
 z mowy 
  z myśli 
   tkam 
może się ukryje w fałdach kurtyny tej 
Poloniusz historycznej tragedii: 
świat cały 
fałszywy bławat 
na adamaszkowej materii 
teraz i potem na zawsze nie zawsze 
kocham nie kocham pożądając ciebie 
siebie – 
gdy akt jest jak skok z trampoliny 
przez powietrze płynę 
jak kwiat zakwitam w wodzie 
błękitnym szkle 
a tam tylko syreny jak wodne trawy 
ramionami objęły głowę moją 
może 
może 
w krysztale 
schowam się 
jak wśród fałd ciemności 
chował się wścibski błazen 

Rozwijanie wyznania poprzez formułowanie przeciwstawień („tak” i „nie”; 
„kocham nie kocham”; „na zawsze nie zawsze”; „byłem nie byłem”), powtórzeń 
(„tu i tam / tu i tam”; „może / może”), wyliczeń („z mowy”, „z myśli”) buduje 
swoistą melodyjność tej wypowiedzi, podkreśla jednocześnie wątpliwości bo-
hatera. Wewnętrzny dramat sygnalizowany jest także graficznym rozczłonko-
waniem tekstu. 

Pragnieniem bohatera Ihnatowicza jest ukrycie się, czy rozmycie, w otaczającej 
rzeczywistości między niebem a ziemią – „może w krysztale schowam się” – 
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powie. Przywołanie kryształu jako miejsca ucieczki pozwala na wskazanie dodat-
kowych znaczeń – kruchość, przejrzystość, nieustanna zmienność warunkowana 
padaniem światła, jego załamaniami zaciera tak naprawdę granicę między tym, co 
realne, a tym, co jedynie wyobrażone. Nie bez znaczenia pozostają także przywo-
łane „elementy” Szekspirowskiego dramatu: postać Poloniusza i pośrednio zda-
rzenia z nim związane, także wypowiedź Hamleta z jednej z najważniejszych 
scen dramatu, która staje się identyfikującym hasłem wszelkich zmagań człowie-
ka z sobą samym czy otoczeniem. „Co czytasz, książę?” – pyta Poloniusz, Ham-
let odpowiada – „Słowa, słowa, słowa”. Są one dla postronnych uczestników 
dworu sygnałem obłędu Hamleta, odczytywane przez krytyków jako wybieg 
księcia, by ukryć prawdziwe zamiary. Okazują się wygodnym schronieniem 
przed światem albo, jak chce Eliot, oznaczają „coś mniej niż obłęd, a więcej niż 
udawanie”6. Stają się synonimem oceny świata. Poloniusz pojawia się w znaczą-
cych momentach dramatu, to on prowokuje Hamleta, próbując dociec, czy młody 
książę popadł w obłęd i czy królowi nie grozi z jego strony niebezpieczeństwo. 
Tradycja teatralna postrzega Poloniusza jako głupca, natręta, człowieka wyzbyte-
go zasad, ale przede wszystkim groźnego przeciwnika. Tylko pozornie zdaje się 
być człowiekiem, którego nie obchodzi opinia innych, przyjmuje ją ze spokojem 
pewny przewagi, świadomy swojej roli na dworze i znający słabości innych. To 
on zastawia pułapkę na Hamleta, nie wahając się użyć jako przynęty Ofelii. Kon-
sekwentnie dąży, by Hamlet pozostał samotny. Nikomu nie ufa, nawet za Laerte-
sem wysyła do Francji zaufanego człowieka. To on także odpowiada za kształt 
państwa, „jeśli państwo duńskie jest więzieniem, to rolę dość jednoznaczną pełni 
w nim stary Poloniusz”7. Hamlet ma świadomość, z jakim przeciwnikiem gra, 
świadczy o tym odpowiedź udzielona szukającemu swego sługi królowi. Ten, 
który brzydzi się zdradą, przemocą, o śmierci Poloniusza mówi z pogardą:    

6 T.S. Eliot, Hamlet, przeł. H. Pręczkowska, w: Kto to jest klasyk i inne eseje, przeł. M. Heydel, 
M. Niemojowska, H. Pręczkowska, M. Żurowski, Kraków: Znak, 1998, s. 118. Eliot, omawiając 
Hamleta, wskazywał na brak wyrazistości tej postaci, na fałsz w rysunku jego charakteru. Bohater 
Szekspira kieruje się, według Eliota, uczuciem, które jest niewyrażalne, autorowi zabrakło sposobu na 
ukazanie targających bohaterem namiętności. To w tym eseju mówi Eliot o znaczeniu korelatu 
obiektywnego: „wyrazić uczucie w formie artystycznej można tylko znajdując korelat obiektywny, 
a więc zestaw przedmiotów, jakąś sytuację, jakiś ciąg wydarzeń, które powinny stać się formułą tego 
właśnie konkretnego uczuciowego stanu, skutkiem czego przywołanie faktów o charakterze 
zewnętrznym, które wyczerpać się muszą w doznaniu zmysłowym, przywoła również odpowiedni 
stan uczuciowy” – T.S. Eliot, Hamlet…, s. 119. 

7 Zob. J.S. Sito, Szekspir na dzisiaj…, s. 144. Hamlet przejrzał Poloniusza i nie ma złudzeń, że 
zdolny jest on do najpodlejszych zachowań, w polityce cechuje go makiawelizm, a pod względem 
moralności, jak zauważa książę, „nie jest lepszy od handlarza ryb”. W Poloniuszu widzi Hamlet także 
obraz moralności całego społeczeństwa. Na ten aspekt zwraca uwagę Arnold Kettle. Zob. A. Kettle, 
Od Hamleta do Lira, przeł. A. Szala, w: Szkice szekspirowskie, wyb. W. Chwalewik, Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, s. 436–467. 
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KRÓL 
Hamlecie, gdzie jest Polonius? 

HAMLET 
Na wieczerzy. 

KRÓL 
Na wieczerzy! Gdzie? 

HAMLET 
Nie tam, gdzie je, ale tam, gdzie jego jedzą. Pewne zgromadzenie rozpolitykowanych 
robaków rzuciło się na niego. Robak jest jedynym cesarzem pożywienia. Tuczymy wszelkie 
inne stworzenia, aby tuczyć się nimi, a siebie tuczymy dla robaków: tłusty król i wychudły 
żebrak są jedynie urozmaiceniem potraw, dwa dania, lecz na jeden stół: oto kres. 
(…) 

KRÓL 
Gdzie jest Polonius? 

HAMLET 
W niebiosach; poślij tam, żeby się o tym przekonać; a jeśli wysłannik twój nie znajdzie go, 
sam poszukaj w owym, innym miejscu. Lecz, prawdę mówiąc, jeśli nie odnajdziesz go w tym 
miesiącu, zwęszysz go, idąc w górę po schodach ku krużgankom8. 

Wiersz Rozmowa z Hamletem (umarłym) dopełnia tekst poprzedni. By utwór 
Ihnatowicza stał się czytelny, musimy przywołać pierwowzór i słowa Horatia: 

I oto pękło serce tak szlachetne. 
Dobranoc, słodki książę niech ci do snu 
Chóry aniołów nucą uskrzydlone!9 

Słowa „dobranoc, słodki książę”, skierowane do umierającego przyjaciela, zo-
stają w wierszu współczesnego poety przywołane w pierwszym wersie tekstu 
i właśnie je Ihnatowicz czyni początkiem dalszej opowiedzianej już przez siebie 
historii. Bezpośrednie przywołanie frazy wypowiadanej w utworze sprzed paru 
wieków, zarówno w pierwszym, jak i w tym tekście, pozwala Ihnatowiczowi 
ułatwić proces komunikacji z czytelnikiem. Ten swoisty dialog, porozumienie nie 
rozpoczyna się od punktu zerowego, ale pozwala przywołać sensy już wcześniej 
poznane, zakotwiczone w świadomości czytelnika. Płaszczyzna porozumienia nie 
pozostaje jedynie w sferze językowej, Ihnatowicz uruchamia elementy stanowią-
ce istotę wcześniejszego literackiego przekazu – fabułę, temat, krąg motywów. 
Już w tytule pierwszego tekstu i we wstępie drugiego wskazuje poeta na wyraźną 
dialogiczność utworów – tym samym pozostaje bliski ujęciu dramatycznemu 
pierwowzoru, ale, co także niezwykle ważne, tytuły wydobywają na plan pierw-   

8 Wszystkie cytaty Hamleta pochodzą z: W. Shakespeare, Tragiczna historia Hamleta księcia 
Danii, przeł. M. Słomczyński, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978. Tutaj: cyt. s. 211. 

9 Tamże, s. 311. 
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szy „apokryficzny” aspekt tekstów Ihnatowicza. Słowa z dramatu, do których 
odwołuje się współczesny poeta w wierszu Rozmowa z Hamletem (umarłym), 
zamykają niejako historię duńskiego księcia – natomiast u Szekspira pozostaje 
jeszcze krótka rozmowa z przybywającym z Polski Fortynbrasem10, w której 
Horatio zapowiada swoją misję przekazania prawdy o Hamlecie. 

A mnie pozwólcie opowiedzieć światu 
Nie wiedzącemu, jak do tego doszło. 
Słuchać będziecie o cielesnych, krwawych 
I zwyrodniałych, zbrodniach przypadkowych, zgonach, 
Które sprowadził podstęp z konieczności, 
A w rozstrzygnięciu, też o zamierzeniach, 
Które runęły na głowy swych twórców. 
Rzecz całą mogę uczciwie przekazać. 

Rozmowa z Hamletem… została zamknięta swoista klamrą. Wiersz otwiera po-
witanie, będące przywołaniem słów z dramatu („Dobranoc słodki książę / Dzień 
dobry księżycu”) i ich parafraza w ostatnich wersach („Dobranoc przyjacielu / 
Dzień dobry mój książę”) jako zamknięcie tekstu. Historia „dopowiedziana”, 
podobnie jak tekst poprzedni utrzymany w poetyce współczesnego apokryfu, 
rozpoczyna się, kiedy milkną słowa pożegnania skierowane do Horatia w drama-
cie „podstawowym”. 

Dla bohatera Szekspira śmierć to czas poznania tajemnicy, określenie z „dystansu” 
swej roli w teatrze świata, połączenie się także z ukochanym ojcem. Zawsze jawi-
ła się jako wybawienie od obłudy ludzi, kusiła swą tajemniczością i wywoływała 
strach przed niemożliwością powrotu, przecież „nie powraca z niej żaden wędro-
wiec”. Kontekstem dla wiersza Ihnatowicza jest, co oczywiste, monolog Hamleta 
z dramatu wyrażający wątpliwości młodego człowieka: 

Być albo nie być; oto jest pytanie: 
Czy szlachetniejszym jest znosić świadomie 
Losu wściekłego pociski i strzały, 
Czy za broń porwać przeciw morzu zgryzot, 
Aby odporne znikły? – Umrzeć, usnąć, 
Nic więcej; snem tym wyrazić, że minął 
Ból serca, a z nim nieszczęśliwe wstrząsy, 
Które są ciała dziedzictwem, kres taki 
Błogosławieństwem byłby. Umrzeć, usnąć, 
Usnąć! Śnić może? Tak, oto przeszkoda; 
Bowiem sny owe, które mogą nadejść 
Pośrodku snu, gdy już odrzucimy 

   
10 Ten moment z dramatu staje się inspiracją dla interpretacji Stanisława Balbusa. Zob. S. Balbus, 

Między stylami, Kraków: Universitas, 1996, s. 358 i nast. 
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Wrzawę śmiertelnych, budzą w nas wahanie, 
Zmieniając życie nazbyt długie w klęskę. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Któż by niósł ów ciężar 
I dźwigał życie swoje udręczone, 
Sapiąc i pocąc się, gdy mu trwoga 
Przed czymś po śmierci, przed tą nie odkrytą 
Krainą, z której nie powraca żaden 
Wędrowiec, woli nie pętała, każąc 
Znieść ów ból znany raczej, niż ulecieć 
Ku innym, których nie znamy? Tak nasza 
Świadomość wszystkich nas przemienia w tchórzy 

Poeta odwołuje się do tych odczuć bohatera, które przeniesione zostały w inną 
rzeczywistość, ale przechowują pamięć ziemskich doświadczeń, cierpienia i, co 
ciekawe, nie straciły na swej destrukcyjnej sile. Bolą nadal: 

matki chcą tylko być kochanką 
wdowy i echa po krużgankach 
noc na szczycie baszty (…) 

Nowe życie, jeśli odrzucić pamięć ziemskiej drogi, przypomina baśniowy świat 
poznawany z ciekawością dziecka. Jego niezwykłość zaznacza poeta poprzez 
nagromadzenie porównań, epitetów, paralelizmów składniowych. To świat barw 
i niezwykłych kształtów w przeciwieństwie do nieprzyjaznej rzeczywistości. Do 
jej poznawania „umarły” bohater zostaje niejako zaproszony poprzez kuszące 
zawołania „ach nie wiesz”, „nie słyszałeś”, które są zachętą kogoś, komu ta prze-
strzeń jest bliska i znana: 

Ach nie wiesz słodki królewiczu 
jak się kładzie księżyc na wodzie 
opleciony w sitowie 
nie słyszałeś nigdy śpiących ryb 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Gdy śnią złote stają się jaszczurki 
jak zawieszone lampy u powierzchni 
tak świecą ryby 
nocami 

Wędrówka bohatera w nieznane staje się bardziej niezwykła, bo podąża on śla-
dami Ofelii, która poznała tajemnice „innego świata” i już „zna szepty nocy / co 
się nad rzeką snuje / i wie – pewnie – o świetle ryb”. Na moment przed jego 
oczami zdaje się pojawiać jej postać, ale okazuje się jedynie „złudą”, niekończą-
cym wyrzutem sumienia nadającym jednak sens życiu – „złuda taka jest bardziej 
żywa: / jest jak serce zamknięte w każdym z nas” – mówi poeta. 
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W obu tekstach Ihnatowicza ważnymi motywami stają się woda i sen. Tym, co 
je łączy, jest ich niestałość, nieustanna zmienność. Zacierają ślady, rozmywają 
sensy, mieszają rzeczywistość z imaginacją, pozwalają na oderwanie od świata. 
W dramacie Szekspira sen jest tożsamy ze śmiercią. Hamlet marzy, by usypiając, 
móc „wyrazić, że minął / Ból serca, a z nim niezliczone wstrząsy, / Które są ciała 
dziedzictwem” (s. 135). W wierszu Ihnatowicza Słowa, słowa… podobnie nie-
zwykłym żywiołem jest woda, przyciąga swoją tajemnicą, jest miejscem odpo-
czynku, swoistej metamorfozy, której doznaje bohater w imaginacji: „jak kwiat 
zakwitam w wodzie / błękitnym szkle / a tam syreny jak wodne trawy / ramiona-
mi objęły głowę moją”; w drugim – Rozmowa z Hamletem… – jawi się baśnio-
wym światem kuszącym (jak syreni śpiew) niezwykłym i zgubnym pięknem: 
„Ach nie wiesz słodki królewiczu / jak się kładzie księżyc na wodzie / opleciony 
w sitowie”. Ten żywioł zdaje się łączyć odległe przestrzenie, wysokość nieba 
i głębię podziemi, jest granicą, dzieli, ale jednocześnie, odbijając przestrzeń, 
kształty, jakby ją niwelował. Wobec tych stref wzajemnie na siebie zachodzących, 
czy raczej nakładających się, tym mocniej widoczna jest kruchość ludzkiego 
życia, jego niestałość. 

Tekst, sygnalizuje to tytuł, jest rozmową, zakłada istnienie, oprócz przywołane-
go bohatera, postaci rozmówcy – czy jest nim księżyc – milczący świadek 
wszystkich poprzednich zdarzeń? Przemawia do Hamleta jak wierny przyjaciel, 
znający tajemnice jego życia, tym samym upoważniony do tego, by zwracać się 
w szczególny sposób: „słodki książę”, „biedny królewiczu”, „mój książę”. 
W dramacie był świadkiem niezwykłych zdarzeń – spotkań z duchem. Jego sym-
bolika wiąże się z rytmem życia człowieka, natury – sam poprzez zmianę swej 
postaci sprawia wrażenie żyjącego. Jest bliski człowiekowi jako opiekun snu, 
marzeń sennych, ukrytych tęsknot. Pozwala na ukrycie swego prawdziwego „ja”, 
ale także skłania do refleksji. Jego pojawienie się prowadzi w inny wymiar, oży-
wiając wspomnienia, zapewnia człowiekowi wyjście poza ograniczone istnienie. 

Miejsce, w którym rozgrywa się „dalszy ciąg” dramatu, przypomina scenę tea-
tralną, pełną rekwizytów, porządkowaną po zakończeniu spektaklu, kiedy jeszcze 
rzeczy pamiętają dotknięcie rąk, oddechy postaci. Zostaje zamknięty w ramy 
nocy, rozpoczyna się w chwili, kiedy „przez okno noc się sączy”, i trwa do czasu, 
kiedy „się okno pobiela” – jak w klasycznej tragedii. Ale spektakl zdaje się trwać 
także poza nocą, poza czasem – historia Hamleta znowu się dzieje, zatrzymana, 
uchwycona w nieśmiertelnej aktualności. 

Hamlet przemieniony w cyprys to wiersz zamieszczony w tomie Pejzaż z posta-
ciami (1972) – zatem jest to tekst najstarszy. 

wykopałem znów czaszkę Yorricka 
wsadziłem w oczodół palec ubłocony 
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czy ci tak nowej na kość gliny 
nałożę, aby odtworzyć to co znika? 

a potem odpłynąłem ku rzece by spytać 
nenufarów i przegniłych badyli 
co się dziewczynie śni gdy tonie 
w rozwierającej się jamie krzyku 

ale od rodzinnych cmentarzy echa 
nie szły żadne, tylko chybotanie 
nieśmiertelników nad trupami 

a pośród jaśminów zaszczekał 
posąg Horatia, wołał: zamień 
się w drzewo, o złudzenie człowieka 

Dla Ihnatowicza utwór Szekspira nie jest jedynie skończonym arcydziełem, 
zamkniętym i niepowtarzalnym, jest dramatem sytuacji, który jak w zwierciadle 
ukazuje najważniejsze problemy człowieka niezależnie od czasu, w którym ten 
człowiek żyje. W tytułowej postaci dramatu widzi nie tylko zagubionego mło-
dzieńca pragnącego uciec przed problemami, ale jego wrażliwość, potrzebę zro-
zumienia złożoności istnienia. Poeta powtarza raz jeszcze scenę z cmentarza, 
kiedy Hamlet bierze do ręki czaszkę Yorricka, a za chwilę dowiaduje się, że grób, 
który kopią grabarze, przeznaczony jest dla Ofelii. W dramacie to moment ważny 
– Hamlet, patrząc na czaszkę przyjaciela, zaczyna rozumieć, czym jest życie. Wiel-
kość dramatu Szekspira polega także na tym, że analogiczne sytuacje ukazywane są 
jakby w lustrzanych odbiciach, ten sam problem jawi się jako tragiczny, patetyczny, 
ironiczny czy groteskowy11 – jak śmierć, która jest straszna i śmieszna zarazem. 
W tej właśnie scenie Hamlet nikomu nie kłamie i niczego nie udaje. 

W wierszu współczesnym ta scena odgrywa się na nowo – po raz wtóry wydo-
byta zostaje czaszka błazna. Ihnatowicz sugeruje, że jego bohater to ten sam 
przeniesiony z kart Szekspira, który trzymał w ręku szczątki przyjaciela z dzie-
ciństwa. „Wykopałem znów czaszkę Yorricka” – mówi. Wzorem stwórcy próbuje 
na powrót tchnąć w niego życie. Obraz komplikuje jednak sposób jego ukazywa-
nia – już tytuł zapowiada inną formę – „przemieniony w cyprys”, wskazuje na 
jego reifikację – bohater pozostaje jedynie „złudzeniem człowieka”, a tę odmien-
ność poświadczają jego paranormalne zdolności – „płynność” czy zdolność od-
czytywania, porozumiewania się z inną przestrzenią – „odpływa ku rzece by 
spytać / nenufarów i przegniłych badyli / co się dziewczynie śni gdy tonie”. Zna-
ny jest mu już los Ofelii – jej imię wprawdzie nie pada, ale wszystkie sygnały 
odsyłające do dramatu, wskazują wyraźnie, kim jest dziewczyna. 
   

11 Zob. J. Kott, „Hamlet” Wyspiańskiego, w: tegoż, Szkice o Szekspirze, Warszawa: Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 1962, s. 64.  
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Przestrzeń, w której porusza się podmiot Ihnatowicza, jest przestrzenią znaczą-
cą – cmentarną, wypełnioną podkreślającymi rozkład „przegniłymi badylami”, 
„nieśmiertelnikami”, „trupami”; nawet rzeka w tej sytuacji jest jej przedłużeniem, 
bo pierwotnie stała się cmentarzem dla Ofelii. Bohater Ihnatowicza pozostaje 
zawieszony w tej niby przestrzeni, znikomość jego poczynań określa poeta zna-
czącym obrazowaniem: „odpłynąłem ku rzece by spytać”, „ale od rodzinnych 
cmentarzy echa / nie szły żadne, tylko chybotanie / nieśmiertelników nad trupa-
mi”. Ukazany świat jest już jedynie namiastką prawdziwego, przypomina raczej 
elementy scenografii pozostałe po rozegranym dramacie – odrealniona przestrzeń 
i odrealnione postacie – „złudzenie człowieka” i „szczekający posąg Horatia” 
odpowiadający bohaterowi. W dramacie Szekspira scena ta służyła podkreśleniu 
znikomości ludzkiego losu. Dla Wyspiańskiego, który poświęcił Hamletowi 
osobną książkę cenioną przez ludzi teatru, scena cmentarna, choć jak zauważa, 
„wykracza poza linię tragedii”, jest niezwykle istotna. Jest sceną, 

która miała być i mogła być główną sceną lub jedną z paru głównych scen drugiego dramatu 
Szekspirowskiego i Szekspirowskiego drugiego pomysłu. Sceną obszernie traktowaną, która 
miała pokazać inteligencję Hamleta wśród grobów, wśród czaszek, piszczeli, zgnilizny dołów 
cmentarnych, wśród ludzi, którzy tam się kręcą jak widma brutalne, wśród grabarzy; wśród 
grabarzy ludzkiego szczęścia i ludzkiej niedoli i nienawiści, dumy i nienawiści, pychy i nę-
dzy. Scena ta miała przedstawić z g o d ę  z tymi grobami i z tym drugim światem, ukojenie 
duszy – ukojenie, którego Hamlet szukał, wyrzeczenie się korony i królomanii – miała przed-
stawić CZŁOWIEKA, który w rękę ujął czerep czaszki ukochanego błazna Joryka; człowie-
ka, co w puste oczodoły czaszki tej patrzy: Hamleta Szekspirowskiego12. 

Ten krąg bezpośrednich przywołań dramatu zamyka wiersz Biedna Ofelia, 
i podobnie jak w wierszu Hamlet przemieniony w cyprys, nawiązuje poprzez 
budowę czternastowersową i tematykę do sonetów Szekspira13: 

złote jabłka jesienną dłonią gasiła 
rozcięła po niebie obłoki 
potem długo w ogrodzie płakała 
potem na ziemię padła 
a czas się stał nagle cichy i głęboki 

Zbierała liście z drzew by sobie uwić 
do grobu szatę szeleszczącą jak popiół 
potem długo w noc przędła i tkała 

   
12 Zob. S. Wyspiański, Hamlet, w: tegoż, Dzieła zebrane…, s. 59–60. 
13 Cykl sonetów Szekspira obejmuje sto pięćdziesiąt cztery utwory. Właściwym bohaterem tych 

utworów czyni Miłość, której podporządkowane jest życie każdego człowieka, mówi o niej zarówno 
część pierwsza adresowana do młodzieńca (Fair Youth), jak i część dedykowana Czarnej Damie 
(Dark Lady), łączy je coda – sonety refleksyjne, bez wyraźnego adresata, w których znajdujemy 
rozważania o przemijaniu, śmierci. Motyw cody stanowi kanwę całego cyklu. 
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łzami się zalewała o zmierzchu 
a o poranku umarła 

Teraz to o niej myślę po długiej niepamięci, 
zroszonej trzcinie z dni dziecięcych, 
teraz się nad nią umiem użalać 
gdy sam się żałosnym stałem 
przeszłości swej cieniem 

W dramacie Szekspira Ofelia pojawia się dopiero w trzecim akcie, w scenie od-
rzucenia. O jej związku z Hamletem niewiele wiadomo, choć przecież musiało 
być to wielkie uczucie, skoro płaci za nie najwyższą cenę. Szekspir – pomijając, 
czy raczej opóźniając, wprowadzenie tego wątku (częste w jego dramatach są 
tego typu pęknięcia i niedopowiedzenia) – pisał przecież dramat nie o miłości, ale 
tragedię Hamleta – niczego nie zaniedbał. Postać Ofelii dzięki temu zabiegowi 
zyskuje na dramaturgii, tym bardziej wiarygodna staje się jej rozpacz. Ihnatowi-
cza zajmuje ten skondensowany czas postępującej choroby, kiedy „od samej 
siebie została odcięta” (akt IV, scena V). Scena ta w ujęciu Ihnatowicza obrazuje 
stopniową utratę kontaktu z rzeczywistością, samotność, skupienie na pozornie 
niewiele znaczących gestach, które konsekwentnie prowadzą do śmierci. Dwie 
pierwsze strofy zdominowane zostały przez czas przeszły i skupienie na postaci 
Ofelii, ostatnia zaś pozostaje refleksją czytelnika-autora na temat dramatu kobie-
ty, ale także swojego dojrzewania do zrozumienia jej historii. 

Te sygnały autotematyczne pozwalają wprost określić odczucia podmiotu-
-autora sytuującego siebie w roli czytelnika raz wtedy, w przeszłości, gdy nie 
potrafił zrozumieć Ofelii, i teraz, „po długiej niepamięci”, kiedy dorósł do zro-
zumienia postaci: 

Teraz to o niej myślę po długiej niepamięci, 
zroszonej trzcinie z dni dziecięcych, 
teraz się nad nią umiem użalać 
gdy sam się żałosnym stałem 
przeszłości swej cieniem 

Człowiek bowiem dorasta nie tylko do pewnych ról, ale także do lektur, które 
mogą odsłaniać sensy wcześniej niedostrzegane. 

Dramat Szekspira mówi o kondycji człowieka uwikłanego nie tylko w zwykłe 
ludzkie relacje, bardziej lub mniej skomplikowane, ale także o nieuchronności 
przemijania. Mówić o tych doznaniach można bezpośrednio, przywołując przed-
mioty odmierzające upływ czasu czy nazywając konkretnie dotykające 
nas/bohatera doświadczenie albo nie wprost poprzez niszczenie tego wszystkiego, 
co podlega upływowi, również poprzez język symboli. Ten komunikat „nie 
wprost” dokonuje się u Szekspira, kiedy na przykład czytelnik poznaje przyczyny 
śmierci Hamleta-Króla, do której prowadzi zawiść i zdrada, gdy rozumie, co 
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skłoniło Ofelię do samobójstwa. Także te tematy pozostają bliskie Ihnatowiczowi, 
choćby z tego powodu, że człowiek niezależnie od epoki, w której żyje, cierpi, 
doświadcza radości, podobnie pragnie zatrzymać czas. O tych wszystkich do-
świadczeniach mówi poeta poprzez bezpośrednie przywołanie bohaterów drama-
tu – ich imion, zdarzeń, które te postacie naznaczają. Każe raz jeszcze „swojemu” 
Hamletowi dokonywać wyborów czy mierzyć się ze śmiercią w sytuacji przenie-
sionej (powtórzonej) z wzorca, podkreślając w ten sposób uniwersalność przeżyć. 

Ihnatowicz w kolejnych wierszach nie tworzy historii wariantywnej wobec tekstu 
Szekspira. Odwołania do dramatu, intertekstualne nawiązania polegają na szukaniu 
w tradycji postaw bliskich współczesnemu autorowi, ale także poprzez ponowne 
odczytanie Szekspira, wykorzystanie czasu, jaki upłynął od młodzieńczych fascy-
nacji do „dorosłego” czytania i przełożenie go na język współczesny, by tę współ-
czesność lepiej zrozumieć, pojąć człowieka w ogóle. Podstawową prawdą, jaka 
rodzi się z tego typu powtórzonych lektur, jest sugestia, a nawet pewność, że nie-
rozstrzygalne konflikty między młodzieńczym idealizmem, bezkompromisowością 
a prozą życia mają dawną genezę. Dialog z tradycją, ten terapeutyczny w pewnym 
sensie seans, potwierdza moc inspirującą Szekspira, niezależnie od tego, jak wiele 
współczesny poeta będzie z niego czerpał. Przywołane teksty potwierdzają istotną 
funkcję tradycji – to w niej zapisane zostały zachowania, postawy utwierdzające 
aktualne stanowisko poety. Język przeszłości jest autorytetem – kodem i szyfrem 
jednocześnie. Doznania literackich bohaterów mają swe pierwowzory w autentycz-
nych postaciach, w ich przeżyciach. Czas nie zmienia wiele w zmaganiu człowieka 
z losem, przeznaczeniem, z drugim człowiekiem. 
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daktorka ponad dwudziestu książek, w tym m.in.: tomów poezji Janusza A. Ihnatowicza: Epigramat o 
nadziei i inne wiersze (1992–2003) (2004), Od czasu kto nas wyzwoli. Wiersze 1950–2006 (2007), 
Poezje zebrane (2012), D. Filipczak K + M + B (2009) oraz Unsere Jana Darowskiego (2012). 



Z E N O N  O Ż Ó G  
 

 

U n i w e r s y t e t  R z e s z o w s k i  
P o l s k a  

MO D L I T W Y  P O E T Y C K I E   
ZO F I I  BO G D A N O W I C Z O W E J  

 

O DOROBKU LITERACKIM ZOFII BOGDANOWICZOWEJ PISZE SIĘ RZADKO, WSPOMINA 

się jej utwory przy okazji tematów szerszych, związanych już to z prezentacją  
środowisk polskiego życia na emigracji, w tym wypadku z Kanadą1, już to 
z opisem nurtu religijnego w poezji emigracyjnej2 lub też w związku z analizą 
wybranych motywów czy tematów3. Refleksja o modlitwach poetyckich Bogda-
nowiczowej, mieszczących się w segmencie jej wierszy religijnych, będzie sta-
nowić kolejne uzupełnienie charakterystyki jej twórczości lirycznej. 

Bogdanowiczowa opublikowała swój poetycki dorobek zaledwie w dwóch 
zbiorach: Ziemi miłości (Londyn, 1954) oraz Przeciwiając się świerszczom 
(1965). Jej wiersze znalazły się z także w znanych antologiach: Seven Polish    

1 Por.: W. Ligęza, Kanada polskich poetów, w: Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice, red. 
A. Andres i J. Wolski, t. 1, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005; J. Wolski, 
Polscy poeci w Toronto, w: Poezja polska na obczyźnie…; F. Śmieja, Polscy pisarze w Kanadzie, 
w: Literatura polska na obczyźnie, red. J. Bujnowski, t. V, Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe 
na Obczyźnie, 1988; J. Kryszak, Polscy pisarze w Kanadzie, w: Obraz Kanady w Polsce, red. 
M. Buchholz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003; M. Rabizo-Birek, Osobni, wyjątkowi, 
transkontynentalni, w: O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach, rozmawiają: B. Czaykowski, 
A. Czerniawski, K. Brakoniecki i in., wstęp i red. M. Rabizo-Birek, Toronto-Rzeszów: Polski 
Fundusz Wydawniczy w Kanadzie – Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2006, s. 5–19. 
W kolejnych przypisach Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie oznaczam skrótem PFWK, 
a Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” – SLA „Fraza”. 

2 Por. m.in.: Z.E. Wałaszewski, Motywy religijne w literaturze emigracyjnej, w: Literatura polska 
na obczyźnie…, s. 11–42; Z. Ożóg, Modlitwy w utworach polskich poetów w Kanadzie (na wybranych 
przykładach), w: Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, red. B. Szałasta-Rogowska, Katowice: 
Uniwersytet Śląski, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2010. 

3 Por. m.in.: W. Ligęza, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Kraków: 
Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1998; M. Kisiel, Spotkanie z Kanadą, w: Literatura polska 
w Kanadzie… 
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Canadian (Siedmiu polskich Kanadyjczyków, 1984) i w Antologii poezji polskiej 
na obczyźnie 1939–1999 (2002). Wiersze-modlitwy w tej spuściźnie stanowią 
dość liczną reprezentację, napisała ich Bogdanowiczowa ponad dwadzieścia. 

Modlitwy poetyckie zaczęła pisać już w czasie wojny4; z tego okresu pochodzą 
takie wiersze, jak: Rozmowa, Modlitwa, Zmiłuj się. Zarówno te, jak i późniejsze 
utwory posiadające strukturę modlitwy, są przykładami modlitwy konwencjonalnej. 
Mówimy o niej wtedy, gdy ujawnione zostają wyraziste relacje intertekstualne 
z modlitwami utrwalonymi w tradycji Kościoła – głównie w liturgii, są to przede 
wszystkim psalmy, hymny, suplikacje, Modlitwa Pańska, lub też obecne w formach 
paraliturgicznych: litanie, koronki, antyfony, godzinki, pacierz5. Konwencjonalność 
modlitwy poetyckiej nie powinna dziwić ani w sensie ogólnym, ani w jednostkowej 
realizacji, została bowiem ukształtowana jako jeden z wielu istotnych elementów 
chrześcijańskiego uniwersum i z tej – skądinąd spetryfikowanej – tradycji czerpie 
swoje wzorce stylistyczne i gatunkowe. Tę cechę modlitwy poetyckiej czasu wojny 
niewątpliwie wzmacnia restytuowana w sposób szczególny w tym okresie tradycja 
polskiej modlitwy poetyckiej, mająca swoją bardzo liczną reprezentację w poezji 
końca XVIII wieku i całego wieku XIX. To przede wszystkim religijna liryka 
przed- i polistopadowa dostarczyła gotowych schematów znaczeniowych. 

Eksplikacja modlitw poetyckich Zofii Bogdanowiczowej zostanie dokonana na 
wybranych, reprezentatywnych przykładach. 

ROZMOWA6 

Noc tak jasna, że wzrok mój wyławia 
Szlaki światów krążących w przestworzu, 
I tak z cicha, że mogę rozmawiać 
Z Tobą, któryś mnie stworzył. 

Tyś wichrami głębie nieba rozciął, 
Gwiazdyś rzucił na otchłanie wolne 
I ma dola przed Twą wielkością 
Jest jak źdźbło trawy polnej. 

Ale gdybyś kiedyś chciał przemieniać 
Moje liche i ziemskie sprawy, 
To nie dawaj mi bogactwa brzemienia 
Ani udręki sławy. 

   
4 Poetka po wybuchu II wojny światowej przedostała się przez Rumunię, Jugosławię i Włochy do 

Francji. W 1943 roku zamieszkała w Penhros w Walii. Do Kanady przeniosła się w 1960 roku, 
mieszkała w Toronto do śmierci w 1965 roku. 

5 Szerzej o tym zjawisku można przeczytać w: Z. Ożóg, Modlitwa w poezji współczesnej, Rzeszów: 
SLA „Fraza”, 2007. 

6 Pierwodruk ukazał się w „Wiadomościach Polskich” w Londynie (1943, nr 51–52), a następnie 
w pierwszym zbiorze poetki. 
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Ptak przyziemny ze mnie: nie śmiem orłem 
Szumieć w locie podniebnym i skorym; 
Lubię krążyć jak jaskółki wieczorne 
Niziutko nad ugorem. 

Daj mi chatkę jak gniazdo jaskółcze 
Przylepioną do wileńskich sosen 
I jezioro, gdzie zielony półcień 
Igra pod skrzydłem wioseł. 

Daj mi wschodów i zachodów szkarłaty, 
Abym nie patrzała z ukrycia, 
I osłoń mię, schowaj przed światem 
Na resztę mego życia. 

A nie zostaw mię, zlęknionej i samej, 
Gdyby śmierci wiew nade mną powiał; 
Przyślij po mnie Matkę Boską z Ostrej Bramy, 
Niech stanie u wezgłowia. 

Niech mnie wzniesie nad jezioro przejrzyste, 
Ponad sosny i wędrowne zorze, 
I niech mnie na Twej dłoni świetlistej 
Martwą jaskółką położy. 

Niewątpliwie jest to modlitwa prośby (modlitwa błagalna). W warstwie zna-
czeniowej odzwierciedlają się właściwe dla tułaczy, uchodźców i wychodźców 
błąkających się po świecie tematy: dom (i bezdomność), tęsknota, lęk i niepew-
ność. Modlitwa rozpoczyna się od wysłowienia motywu (causa) zwrotu do Boga. 
Motyw – w znaczeniu: uzasadnienie prośby – służy przytoczeniu okoliczności 
sprzyjających jej wysłuchaniu. Rolę tę może spełniać inwokacja, w szczególności 
zawarty w niej predykat, który występuje w funkcji chwalącej; orant, chwaląc 
Boga, skłania Go jednocześnie pośrednio do wysłuchania modlitwy. Causa może 
też funkcjonować w specjalnie skonstruowanej prośbie, często tak się dzieje 
w litanii, gdzie zachodzi powtarzalność petycji (petitio) i gdzie petycja zlewa się 
z fructus – spodziewanym owocem prośby7. 

Noc tak jasna, że wzrok mój wyławia 
Szlaki światów krążących w przestworzu, 
I tak z cicha, że mogę rozmawiać 
Z Tobą, któryś mnie stworzył. 

   
7 Zob.: M. Wojtak, Modlitwa ustalona – podstawowe wyznaczniki gatunku, w: W zwierciadle języka 

i kultury, red. J. Adamowski, S. Niebrzegowska, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej 1999; J. Wierusz-Kowalski, Elementy struktury języka sakralnego, w: tegoż, Język 
a kult. Funkcja i struktura języka sakralnego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, 
s. 92–93. 
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Zapowiedź rozmowy z Bogiem, jej pragnienie, przechodzi w anamnezę – przy-
pomnienie dzieł Boga; anamneza nosi charakter uwielbienia lub dziękczynienia 
i może umocnić nadzieje i gwarancje na spełnienie ludzkich próśb w podobnych 
potrzebach. Anamnezy spełniają także rolę pośredniej definicji Adresata modli-
twy; definicja ta odpowiada religijnej doktrynie. Przywołanie w modlitwie (tak 
samo jak w zwyczajnych relacjach międzyludzkich) oznacza przede wszystkim 
wejście we wzajemną relację z Tym, którego przywołuje podmiot modlący się. 

Obecność przypomnień i odpowiadających im próśb zbliża analizowany tekst 
do modlitw ustalonych, potwierdzając tym samym ich konwencjonalny charakter, 
powtarzający schemat kolekty: najpierw wezwanie Boga / Osoby Świętej, na-
stępnie przypomnienie Jego / Jej działań w przeszłości i na końcu sformułowanie 
prośby. Ciąg dalszy utworu to kolejna anamneza, będąca hiperbolą: 

Tyś wichrami głębie nieba rozciął, 
Gwiazdyś rzucił na otchłanie wolne. 

Do zabiegów konwencjonalizujących modlitwę Bohdanowiczowej należy uży-
cie – jak w modlitwie błagalnej – elementu nazywanego supplicium. Modlący się 
wywyższa Boskiego adresata, uniżając i pomniejszając samego siebie8. 

I ma dola przed Twą wielkością 
Jest jak źdźbło trawy polnej. 

Jako źródło takiej postawy można wskazać psalmy pokutne z Księgi Psalmów; 
można tu spośród wielu przywołać Psalm 6: „Zmiłuj się nade mną, Panie, bo 
słaby jestem, uzdrów mnie, bo zatrwożyły się kości moje. I dusza moja zatrwo-
żona jest wielce (…). Zwróć się, o Panie, wyswobodź duszę moją, wybaw mnie 
dla miłosierdzia Twego”9 (3–5). Motyw życia człowieka jako „polnej trawy” 
zapożyczony został również z biblijnych psalmów: 90. – mówiącego o kruchości 
ludzkiego żywota: „Porywasz ich: stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie: 
rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha” (90, 5–6) czy 102. – 
traktującego o utrapieniu człowieka: „Dni moje jak dym znikają (…). Serce moje 
wysycha spalone jak trawa. (…) Dni moje są podobne do wydłużonego cienia, 
a ja usycham jak trawa” (102, 4–12)10. 

Postawa, przetworzona poetycko, łagodząca ostrą antynomię między wielko-
ścią i wszechmocą Boga a znikomością ludzkiego życia, znajduje wyraz w strofce 
czwartej:    

8 Hiperbola miała oddać wielkość i moc Boga. Zestawienie statusu podmiotu z „polną trawą” 
można uznać za litotę. 

9 Cytuję za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych, 
Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Pallotinum, 1971. 

10 Przykładów tak ujętego motywu jest Biblii znacznie więcej, choćby: Iz 40, 6; 40, 7–8. 
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Ptak przyziemny ze mnie: nie śmiem orłem 
Szumieć w locie podniebnym i skorym; 
Lubię krążyć jak jaskółki wieczorne 
Niziutko nad ugorem. 

Wszystkie te stypizowane zabiegi przygotowują Adresata na prośby, które zle-
wają się ze spodziewanym owocem błagania (fructus); homo orans mnoży je: 

D a j  m i  chatkę jak gniazdo jaskółcze 
Przylepioną do wileńskich sosen 
I jezioro, gdzie zielony półcień 
Igra pod skrzydłem wioseł. 

D a j  m i  wschodów i zachodów szkarłaty, 
Abym nie patrzała z ukrycia, 
I o s ł o ń  m i ę , schowaj przed światem 
Na resztę mego życia. 

A n i e  z o s t a w  m i ę , zlęknionej i samej, 
Gdyby śmierci wiew nade mną powiał; 
P r z y ś l i j  po mnie Matkę Boską z Ostrej Bramy, 
N i e c h  s t a n i e  u wezgłowia. 

N i e c h  m n i e  w z n i e s i e  nad jezioro przejrzyste, 
Ponad sosny i wędrowne zorze, 
I  n i e c h  m n i e  n a  Tw e j  d ł o n i  św i e t l i s t e j  
M a r t w ą  j a s k ó ł k ą  p o ł o ż y 11. 

W Rozmowie zwraca uwagę jeden fragment, który odchodzi od konwencjonal-
ności modlitwy, choć supplicium i tutaj się pojawia. To strofka III: 

Ale gdybyś kiedyś chciał przemieniać 
Moje liche i ziemskie sprawy, 
To nie dawaj mi bogactwa brzemienia 
Ani udręki sławy. 

Prośba, którą kieruje do Boga homo orans, jest wzorowana na słynnej prośbie 
króla Salomona (jej okoliczności przedstawia Pierwsza Księga Królewska 3, 4–15) 
skierowanej do Boga Jahwe nie o potęgę, bogactwo, moc, ale o mądrość. 

Musi zwrócić uwagę czytelnika ten rodzaj staroświeckości stylistycznej i zna-
czeniowej modlitwy poetyckiej Bohdanowiczowej. Nie jest to przecież stylizacja, 
która miałaby przez użycie takich a nie innych formuł przyczynić utworowi po-
wagi, solenności, tak charakterystycznej dla modlitw liturgicznych. Bohdanowi-
czowa tak pisała, taki był jej styl, kształcony – przynajmniej w zakresie liryki 
religijnej – na poezji romantycznej i młodopolskiej. 
   

11 Podkreślenie – Z.O. 
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Z późniejszego okresu twórczości, gdy pisarka przebywała w Walii, a następnie 
w Kanadzie, pochodzą takie modlitwy poetyckie, jak m.in.: Dedykacja, Prośba, 
O Boże oceanów, Wiersze pokorne, Mario – poezjo majowa, Znasz moje życie od 
pierwszej godziny, Modlitwa, Wichry szalały12. Są to przede wszystkim modlitwy 
prośby. Poetyka modlitwy jest zachowana nadal w większości wspomnianych 
utworów, ale zdarza się i gra z konwencją. 

Wiersz Święty Antoni (z 1955 roku) zawiera jedynie pochwałę świętego z Pad-
wy, odwołującą się do tradycyjnego przekonania o szczególnej opiece nad tymi, 
którzy zagubili jakiś przedmiot. Pochwała, będąca wyrazem uwielbienia i czci, 
wyrażona została w częściach inicjalnej i końcowej utworu („Święty Antoni jest 
najcierpliwszy ze świętych!”; „Najpiękniejszy święty Antoni!”). To zupełnie 
odosobniony element struktury modlitwy. Opowieść prowadzona jest w żartobli-
wej tonacji, momentami nawet z rodzajem zbytniej poufałości – wszystko po to, 
by obronić świętego przed infantylizacją i spłyceniem jego kultu, a także kiczem 
i tandetą sztuki kościelnej. 

Z kolei utwór zatytułowany Jesień składa się z trzech obrazów; pierwszy 
przedstawia obraz Boga – „skrzętnego ogrodnika” zbierającego „dojrzałe do 
wieczności dusze”: 

Nakrył głowę słomianym słońca kapeluszem, 
Chodzi z koszem plecionym z gwiaździstych promieni 
I zbiera weń dojrzałe do wieczności dusze. 

Część druga, adresowana do personifikowanej „matki jesieni”, jest rodzajem 
przypomnienia jesieni z jej całym symbolicznym anturażem pory dojrzewania 
i zamierania. 

Poro ciemna i słodka, jak śliwka węgierka, 
Jak grono jarzębiny jaskrawa i cierpka! 
Oczy mam pełne ciebie, czuję cię na wargach 

W końcu trzecia część wiersza-tryptyku ma kształt rozmowy podmiotu ze świę-
tym Franciszkiem z Asyżu. Wydaje się, że opowieści o Bogu-ogrodniku i matce-
-jesieni prowadzą do ostatniej części, której struktura, przez obecność wokaty-
wów i zwrotu adresatywnego w funkcji uwielbienia, ma charakter modlitwy: 

Święty Franciszku, drzewo naszej jesieni 
I naszej wiosny! 

   
12 Por. przyczynek o wierszu Z. Bogdanowiczowej z okresu torontońskiego: Z. Ożóg, Modlitwy 

w utworach polskich poetów w Kanadzie (na wybranych przykładach), w: Literatura polska 
w Kanadzie…, s. 87. 
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Jeszcze inny przykład wykorzystania tradycji religijnej odnajdujemy w wierszu 
Do pszczoły. Jest to rodzaj ody opartej na rozbudowanej parafrazie pochwały 
„prac pszczelego roju” z Exultetu śpiewanego w liturgii Wielkiej Soboty13. 
Wiersz ma jednoznacznie religijny wydźwięk, a jego struktura językowa właści-
wa jest dla modlitwy uwielbienia (np. adresatywy: „Zacna pszczoło”, „matko-
-pszczoło”, anamnezy, sformułowana wprost pochwała). 

Nie zawsze stylizacje na formy modlitewne są udane, szczególnie wtedy, gdy 
poetka sięga po wzorce gatunkowe wyraźnie nacechowane. Takim rodzajem 
modlitwy są na przykład suplikacje. Stylizacja na ten właśnie gatunek zachodzi 
w wierszu Modlitwa: 

Boże! Wybaw ludzi nieszczęsnych 
Od pracy śmiercią zatrutej, 
Od sześciu tysięcy śrubek na minutę, 
Od stu tysięcy kilometrów na godzinę, 
Od p o w i e t r z a  fabryk, w o j n y  cyfr, chciwego g ł o d u  
I od pięciu milionów ośmiuset tysięcy 
Czystego dochodu!14 

Na koniec jeszcze o jednym wierszu-modlitwie Bohdanowiczowej. Zwraca 
uwagę ten utwór pisany już z perspektywy starości, schyłku życia, paradoksalnie 
staje się tytułową „pochwałą starości”. 

Wzięłam z rąk Twoich, Boże, słodką życia czarę; 
Już ją kończę dopijać na me lata stare. 

Po latach jak po szczeblach ku Tobiem się wspięła, 
Deus qui laetificas iuventutem meam! 

Anim się spodziewała, że jak niegdyś w Kanie 
Najlepsze mi się wino na końcu dostanie; 

Anim oczekiwała, że mię tak ugościsz, 
Chowając na dnie czary – napoje młodości! 

Sączę ostatnie krople i śpiewam radośnie 
Krzakowi bzu dzikiego, co u okna rośnie. 

I co rana, Twą łaską napojona słodką, 
Witam się z rozkwitniętą u proga stokrotką; 

   
13 Chodzi o fragment części końcowej hymnu: „W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, 

wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich 
sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju. Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na 
chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on, użyczając światła, nie doznaje jednak 
uszczerbku, żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała 
pracowita pszczoła”. Cyt. za: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ME/exsultet_pl-lat.html [30.09.2013]. 

14 Podkreślenie – Z.O. 
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Raduję się dniem każdym zielonego maja 
I czuję, jak dzień każdy się we mnie rozdwaja; 

Jeden się krasą ziemi niziutko koleba, 
A drugi już zagląda za podwoje nieba. 

I do wielkiej podróży przez wszechświat gwiaździsty 
Szykuję się, nadziei pełna promienistej, 

Bom z rąk Twych czarę życia wiecznego wzięła, 
Deus qui laetificas iuventutem meam! 

Można interpretować ten wiersz przez pryzmat liryki senilnej, w której nie tyl-
ko istotny jest gest pożegnania, rachunek życia (z życia), elegijność jako podsta-
wowa tonacja15, ale także odzywająca się mocniej potrzeba modlitwy. Stąd być 
może wynika stosunkowo duży udział modlitwy poetyckiej w późnej twórczości 
wielu poetów (vide: Zbigniew Herbert z Epilogiem burzy czy Czesław Miłosz 
z To i Drugą przestrzenią). Myślenie Bogdanowiczowej o starości daleko odbiega 
od dramatycznych, często autobiograficznych, wyznań podmiotu utożsamiającego 
się ze starcem, któremu nieobca jest niesprawność fizyczna, niedołężność, koniecz-
ność zdania się na innych. Gdy dla Miłosza (Wiek nowy z tomu Druga przestrzeń): 

Ciało nie chce słuchać moich rozkazów. 
Przewraca się na równej drodze, trudno mu wejść na schody 

albo (Degeneracja z tego samego tomu): 

Wysokie wyobrażenia o sobie zostają poniżone 
spojrzeniem w lustro, 
niemocą starości, 
wstrzymaniem oddechu w nadziei, że ból 
nie powróci. 

– dla Bogdanowiczowej ten trop wydaje się nie mieć większego znaczenia. Mo-
tywy senilne zostały zastąpione przez motywy religijne, które podkreślają radość 
każdego dnia i „nadzieję promienistą”, że śmierć będzie „podróżą przez wszech-
świat gwiaździsty”. Pojawiający się w tej modlitwie poetyckiej cytat łaciński 
z antyfony Psalmu 42 odmawianej na początku mszy w tradycyjnej liturgii (rycie 
trydenckim): „Deus qui laetificas iuventutem meam!” („Bóg, który uwesela mło-
dość moją”)16 – ma tutaj kluczowe znaczenie dla takiej właśnie pogodnej i opty-
mistycznej interpretacji starości. 
   

15 Zob. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, 
Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 1999. 

16 Antyfona brzmi następująco: „Introibo ad altare Dei, ad Deum, qui laetificat iuventutem meam” 
– „Podejdę do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. 
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Zofia Bogdanowiczowa w swojej twórczości lirycznej realizującej gatunkowe 
wzorce modlitwy podąża głównie tropem modlitwy skonwencjonalizowanej, 
bardzo mocno utrwalonej w świadomości zbiorowej. Teksty te są również stylo-
wo powiązane bardzo ściśle z konwencjami epoki literackiej i prądu artystyczne-
go, w którym powstawały. Pokazują, że modlitwa poetycka jest zjawiskiem wie-
lostylowym i niejednorodnym. Ujawniają na różnych poziomach znaczne możli-
wości stosowania oryginalnych rozwiązań, ale jednocześnie dysponują własnym 
repertuarem środków językowych charakteryzujących i determinujących styl 
modlitwy. 

 
P O E T I C  P R A Y E R S  O F  Z O F I A  B O G D A N O W I C Z  

Zofia Bogdanowicz (1898–1965) in the prayer poems written during her wartime exile and emigration 
uses the tropes of the conventional prayer. It is a type of poetic prayer that has been rooted in the 
tradition of the genre and has been most frequently represented in it. Conventionality in Zofia Bog-
danowicz’s poetic prayers is not limited to the inspiration derived from the generic structure of the 
prayer, because she reaches for symbols and meanings remaining alive in both the religious tradition 
and the tradition of Polish religious poetry. 

Keywords: religious poetry, poetic prayer, convention 

dr hab. prof. UR Zenon Ożóg – pracuje w Zakładzie Literatury Polskiej XX Wieku. Zajmuje się 
literaturą współczesną i jej tradycjami. Opublikował: Romantycy czasu wojny. Liryka Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego oraz poetów „Sztuki i Narodu” wobec tradycji romantycznej (Rzeszów 2002), 
„Fraza” 1991–2003. Bibliografia zawartości (Rzeszów 2004), Modlitwa w poezji współczesnej 
(Rzeszów 2007). Współredaktor tomów zbiorowych: Epoka przemian. Wiek XX w literaturze (Rze-
szów 2005), Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej (Toruń 2005), „Trzeba się trzymać 
pięknych przyzwyczajeń”. Twórczość Jana Darowskiego (Rzeszów 2012). 
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U n i w e r s y t e t  R z e s z o w s k i  
P o l s k a  

PO E Z J A  W  B U R Z L I W Y M  P E J Z AŻU 
U W A G I  O  K R Y T Y C E  L I T E R A C K I E J  B O G D A N A  C Z A Y K O W S K I E G O  

 

„NIE MA NIE MA DLA MNIE MIEJSCA / (…) NI TU NI TAM / (…) / TO JA JESTEM ŻELAZNĄ  
kurtyną / dzielę dwie niedorzeczywistości”1 – skarżył się Bogdan Czaykowski 
w programowym wierszu Argument, zamieszczonym w jego debiutanckim tomiku 
Trzciny czcionek (1957)2. Ta fraza celnie określa nie tylko koleje losu, ale także cha-
rakter twórczości literackiej i problemy ze spuścizną krytycznoliteracką zmarłego 16 
sierpnia 2007 r. w Vancouver poety, prozaika, krytyka, redaktora londyńskich pism 
kulturalnych młodej polskiej emigracji: „Życia Akademickiego”, „Merkuriusza No-
wego” i „Kontynentów”; tłumacza literatury polskiej i anglojęzycznej, kanadyjskiego 
slawisty, wykładowcy Uniwersytetu British Columbia, działacza polonijnego. 

Tę zwięzłą charakterystykę wielu form życiowej aktywności Czaykowskiego 
należy poszerzyć o wspomnienie jego burzliwego dzieciństwa i młodości. Uro-
dzony w 1932 r. w Równem na Wołyniu w rodzinie wojskowego osadnika, został 
w kwietniu 1940 r. zesłany z rodziną w głąb Rosji. Tam, aresztowany przez 
NKWD, zginął jego ojciec, nieco później zmarł z głodu młodszy brat Zbyszek. 
Traumatyczne przeżycia wywarły niezatarte piętno na psychice pisarza, powracał 
do nich wielokrotnie w wierszach, a także w napisanych wspólnie z żoną Jadwigą 
wspomnieniach Ocalone przez bociany. Autosekwencje3. ZSRR opuścił z matką    

1 Cyt. za wyborem wierszy: B. Czaykowski, Jakieś ogromne szczęście. Wiersze wybrane z lat 
1956–2006, przedm., wybór i oprac. B. Szałasta-Rogowska, Kraków – Toronto: Znak – Polski 
Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 2007, s. 22. W kolejnych przypisach Polski Fundusz Wydawniczy 
w Kanadzie opisuję skrótem PFWK. 

2 Przedrukowany w dwóch antologiach poetów kręgu londyńskiego pisma „Kontynenty”: Ryby na 
piasku (red. A. Czerniawski, Londyn: B. Świderski, 1965) oraz Opisanie z pamięci (red. Andrzej 
Lam, Warszawa: PIW, 1965). 

3 Do tej pory nieopublikowane w całości; obszerne fragmenty drukowane były w pismach krajowych 
i emigracyjnych: „Fraza” (1997, nr 1, s. 68–85; 2006–2007, nr 4–1, s. 16–33), „Akcent” (2002, nr 3, s. 76–
89), „Związkowiec” (1999, nr 43, B 8-B 9) oraz anglojęzyczny „Books of Canada” 1999, no. 6, p. 5–6). 
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w 1942 r. Sześć lat spędził w polskich sierocińcach w Persji i w Indiach, po czym 
w 1948 r. przyjechał do Anglii, gdzie zdał polską i angielską maturę. Studiował 
historię nowożytną w Dublinie (zdobywając bakalaureat) i polonistykę w Londynie 
(kończąc ją stopniem Master of Arts). W drugiej połowie lat 50. i na początku 60. 
XX w. aktywnie uczestniczył w życiu literackim i kulturalnym polskiego Londynu, 
debiutując jako poeta, krytyk i publicysta. Był m.in. redaktorem naczelnym stwo-
rzonego z grupą przyjaciół-pisarzy miesięcznika „Kontynenty” (w latach 1960–
1962). W 1962 r. wyjechał do Kanady, gdzie rozpoczął pracę na Uniwersytecie 
Brytyjskiej Kolumbii, współtworząc tam w kolejnych latach slawistykę i polonisty-
kę, uzyskując także tytuł profesorski. W latach 1971–1988 był kierownikiem tam-
tejszej slawistyki, od 1995 do 1997 r. kierował Programem Studiów Wschodnich. 

Za życia opublikował dziesięć tomów poetyckich, książkę reporterską Polacy 
w Wielkiej Brytanii (we współpracy z Bolesławem Sulikiem)4, cztery tomy prze-
kładów (dwóch polskiej poezji na język angielski i dwóch poezji angielskiej na 
polski5), z przyjacielem Adamem Czerniawskim wydał także tom rozmów6. 
Znaczna część jego dorobku, szczególnie prozatorskiego, pozostaje wciąż 
w rozproszeniu. Jest to wspomniana już proza wspomnieniowa Ocalone przez 
bociany. Autosekwencje, sylwa Uczucia, zdania, sekwencje7, korespondencja 
(m.in. z Czesławem Miłoszem, Jerzym Giedroyciem, Kazimierzem Wierzyńskim, 
Marią Danilewicz-Zielińską8) oraz publikowane od 1956 r. teksty krytycznolite-
rackie9, które stanowią bodaj największą część jego dorobku.    

4 B. Czaykowski, B. Sulik, Polacy w Wielkiej Brytanii, Paryż: Instytut Literacki, 1961. 
5 M. Białoszewski, The Revolution of Things, trans. A. Busza, B. Czaykowski, Waszyngton: 

Charioteer Press, 1974; Gathering Time: Five Modern Polish Elegies, trans. A. Busza, 
B. Czaykowski, Mission: C. and J. Elsted at Barbarian Press, 1983 [przekłady poematów 
M. Białoszewskiego, J. Iwaszkiewicza, M. Jastruna, C. Miłosza, K. Wierzyńskiego]; A. Busza, Glosy 
i refrakcje, przeł. B. Czaykowski, Berlin – Toronto: PFWK, 2001; A. Busza, Sceny z życia Laquedema / 
Scenes from the Life of Laquedem, przeł. B. Czaykowski, Berlin – Toronto: PFWK, 2003. Po śmierci 
poety ukazał się dwujęzyczny wybór wzajemnych przekładów wierszy przyjaciół-poetów, zredagowany 
przez Edwarda Zymana (A. Busza, B. Czaykowski, Pełnia i przesilenie / Full Moon and Summer 
Solstice, Toronto – Rzeszów: PFWK – Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2008. 

6 O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach, rozmawiają: B. Czaykowski, A. Czerniawski, 
K. Brakoniecki in., wstęp i red. M. Rabizo-Birek, Toronto-Rzeszów: PFWK – Stowarzyszenie 
Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2006. 

7 Publikowane we fragmentach w pismach „Twórczość” (1999: nr 2, 4, 9, 11; 2000, nr 2) i „Fraza” 
2008, nr 3–4.  

8 Zdeponowane w Dziale Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Czaykowski 
opublikował swą korespondencję z Kazimierzem Wierzyńskim („Fraza” 2005, nr 3, s. 208–217). 
Pośmiertnie ukazał się wybór jego listów z Marią Danilewicz-Zielińską, przygotowany przez Jana 
Wolskiego, poprzedzony szkicem O korespondencji Bogdana Czaykowskiego i Marii Danilewicz-
-Zielińskiej. Poeta dla potrzeb jego publikacji napisał wspomnienie Pani Maria (wszystkie teksty 
opublikowane w dziale Archiwum „Frazy” 2008, nr 3–4, s. 250–277).  

9 Debiutem krytycznoliterackim Czaykowskiego był recenzja książki Marii Pawlikowskiej-
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Brak choćby jednego zebranego tomu pism krytycznych, ich rozproszenie po 
trudno dostępnych, wydawanych za granicą polskich i anglojęzycznych pismach 
oraz tomach zbiorowych utrudnia ich literaturoznawcze rozpoznanie. Być może 
jest to główny, choć na pewno niejedyny powód faktu, że dorobek krytycznolite-
racki Czaykowskiego nie zwrócił uwagi monografistów jego twórczości, którzy 
jeśli go przywołują, to wyrywkowo i w kontekście jego twórczości poetyckiej10. 
Nie poświęcili jej uwagi także badacze literatury emigracyjnej. Wyjątkami są: 
opublikowana w 1992 r. Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945–
1985, w wyborze i ze wstępem Jacka Dąbały, w której znalazł się szkic Czay-
kowskiego Druga młodość poetycka Kazimierza Wierzyńskiego, oraz artykuł 
Mariana Kisiela Krytyka literacka na emigracji11, w którym śląski literaturo-
znawca wymienia go wśród reprezentantów najwyżej przez niego ocenionej „kry-
tyki form”. Nie dziwi zatem fakt, że spuścizna krytyczna Czaykowskiego nie 
zwróciła dotąd uwagi badaczy polskiej krytyki literackiej. 

L E K T U R Y  M IŁO S Z A  

Jedną z największych fascynacji literackich Bogdana Czaykowskiego była oso-
ba i twórczość Czesława Milosza. Znali się osobiście od końca lat 50., gdy 
mieszkali jeszcze w Europie, zaś w latach 60. serdecznie się zaprzyjaźnili, czemu 
sprzyjało podobieństwo zainteresowań literackich, podobna praca zawodowa 
i relatywna bliskość miejsc ich zamieszkania (Berkeley i Vancouver są położone 
w odległości kilkuset kilometrów na zachodnim brzegu Ameryki Północnej), 
która umożliwiła także wzajemne odwiedziny w rodzinnym gronie. Pisarze byli 
sobie bliscy w myśleniu o poezji, polityce i zadaniach pisarza-emigranta, co do-
prowadziło do trudnej dla młodszego od Miłosza o pokolenie Czaykowskiego 
sytuacji, opisywanej przez Harolda Blooma jako walka z wpływem12.    
-Jasnorzewskiej Ostatnie utwory, pt. Róża i lasy płonące, opublikowana w 1956 r. w londyńskim 
miesięczniku „Merkuriusz Polski” (nr 3, s. 8–10). 

10 Por. B. Szałasta-Rogowska, Urodzony z piołunów. O poezji Bogdana Czaykowskiego, Katowice–
Toronto: Gnome – PFWK, 2005; J. Pasterski, Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego 
i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, 2011; J. Budzik, Zadomowienie w przestrzeni świata. Bogdan Czaykowski – poeta 
uniwersum, w: tejże, Zadomowieni i wyobcowani. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie, Kraków – 
Toronto: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego – PFWK, 2013, s. 37–103.  

11 M. Kisiel, Krytyka literacka na emigracji, w: Literatura emigracyjna 1939–1989, red. 
J. Garliński i in., t. 2, Katowice: Śląsk, 1996, s. 210–229.  

12 Związki poezji Czaykowskiego z twórczością Miłosza wnikliwie omówił Janusz Pasterski 
w rozdziale swojej książki W kręgu tradycji literatury polskiej (Inne wyzwania…, s. 144–158), gdzie 
tak podsumował ich charakter: „głos Czesława Miłosza był dla poety z Vancouver bodaj 
najważniejszym zjawiskiem współczesnej literatury polskiej, którego wielowymiarowość oraz 
zdolność transformacji i syntezy wyznaczyły nowe wzory poezji”. Tamże, s. 158. 
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Splot wielu okoliczności, w tym nieporozumień komunikacyjnych, źle przyję-
tych przez Miłosza krytycznych uwag Czaykowskiego o jego autoprzekładach na 
język angielski, a także poważne problemy osobiste obu poetów, zmiany w ich 
życiu, które dokonały się w latach 80. XX wieku (Nagroda Nobla dla Miłosza, 
wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, zaangażowanie Czaykowskiego 
w pomoc solidarnościowej emigracji w Kanadzie), doprowadziły najpierw do 
rozluźnienia wzajemnych kontaktów, a potem do dramatycznego ich zerwania 
przez noblistę, co było dla młodszego poety wielkim i nieprzebolałym nigdy 
ciosem. Jego ubocznym rezultatem był wzmożony krytycyzm wobec mistrza 
i dawnego przyjaciela, który dochodził niekiedy do głosu w publikowanych przez 
Czaykowskiego tekstach, rozmowach i wykładach. 

Miłosz dopiero tuż przed śmiercią – tak przynajmniej twierdziła w rozmowie ze 
mną jego sekretarka Agnieszka Kosińska – dokonał swego rodzaju „wyrównania 
rachunków” i w jednej z ostatnich książek – Spiżarni literackiej, złożonej z felie-
tonów drukowanych w „Tygodniku Powszechnym” – przypomniał po wielu la-
tach milczenia bliskie osoby z kręgu „Kontynentów”, w tym Czaykowskiego, 
którego młodzieńczym utworom poświęcił tekst Dwujęzyczność13. Jak zauważył 
Roman Sabo, inspiracją tego i kilku innych felietonów, zamieszczonych w Spi-
żarni literackiej, było dzieło życia Czaykowskiego – autorska antologia poezji 
emigracyjnej Poezja polska na obczyźnie 1939–1999, opublikowana w 2002 r. 
przy finansowym wsparciu Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie. 
O wciąż jednak krytycznym stosunku noblisty do dawnego przyjaciela świadczy 
sposób przywoływania tej książki, nie tylko z krytycznymi wobec niej zastrzeże-
niami, ale przede wszystkim – jak to określa Sabo – długotrwałe „przełamywania 
się Miłosza do nazwania antologisty z imienia i nazwiska” oraz ograniczenie się do 
omówienia tylko jego wczesnych wierszy, „jak gdyby nic ważniejszego w swoim 
życiu Czaykowski już nie napisał”14. Może ów krytyczny dystans Miłosza do 
Czaykowskiego wpłynął na to, że choć pisał on o jego poezji obszerne szkice 
w języku polskim i angielskim15 wiele lat wcześniej, nim stał się po Nagrodzie Nobla 
najbardziej znanym w świecie polskim poetą, żaden z nich nie znalazł się w kilku już 
tomach redagowanej przez Aleksandra Fiuta serii Poznawanie Miłosza16.    

13 Por. C. Miłosz, Spiżarnia literacka, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004, s. 86–90.  
14 R. Sabo, Na północ od Berkeley, na zachód od Harvardu, w: Powrześniowa emigracja 

niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork, 
red. V. Wejs-Milewska i E. Rogalewska, Białystok: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, 
Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2009, s. 844.  

15 Anglojęzyczne artykuły Czaykowskiego na temat Miłosza skatalogowała i omówiła Bożena 
Karwowska w książce Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych, 
Warszawa: Fundacja „Centrum Badań Polonistycznych”, Instytut Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk, 2000. 

16 Wybitny znawca twórczości Miłosza zdawał się podzielać jego krytyczny stosunek do poetów 
„Kontynentów”. W tym kontekście przełomem wydaje się zamieszczenie rozmowy z najmłodszym 
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Omówię pokrótce niektóre, poświęcone Miłoszowi, teksty Czaykowskiego 
w porządku ich powstawania. Lethe i Mneme („Wiadomości” 1970, nr 43) przy-
nosi próbę całościowego rozpoznania dotychczasowej twórczości tego poety 
i zachodzących w niej przemian, a pretekstem do napisania tego tekstu stała się 
publikacja ważnego tomu Miłosza Miasto bez imienia. O randze szkicu może 
świadczyć fakt wyeksponowania go na pierwszej stronie pisma, które, skądinąd, 
nie było zbyt przyjazne jego bohaterowi. The Fly and the Flywheel. Some Reflec-
tiones on the Poetry of Czesław Miłosz (Mucha i koło napędowe. Kilka refleksji 
o poezji Czesława Miłosza)17 jest wstępem do wyboru jego przekładów w anglo-
języcznym dodatku poetyckim do miesięcznika „Oficyna Poetów” (1971, nr 4) – 
„Polish Poetry Supplement” (No. 5) – redagowanego przez Jana Darowskiego. The 
Idea of Reality in the Poetry of Czesław Miłosz (Idea rzeczywistości w poezji Czesła-
wa Miłosza18) to obszerna rozprawa, zamieszczona w kanadyjskiej książce zbiorowej 
o twórczości noblisty19. Przedstawia najważniejszy, zdaniem autora, problem jego 
twórczości – prowadzone dwutorowo – dyskursywnie i artystycznie – dociekania na 
temat istoty i charakteru bytu oraz form jego adekwatnego przedstawienia w poezji. 

Oba anglojęzyczne szkice Czaykowskiego, wedle Bożeny Karwowskiej, sku-
piają się na sztuce poetyckiej Miłosza i przełamują, dominujący w krajach anglo-
języcznych, zawężony sposób jej lektury wyłącznie w kontekście politycznym 
i historiozoficznym, wskazując na obecność w niej wątków metafizycznych, 
egzystencjalnych oraz oryginalność refleksji o naturze. Rysem wyróżniającym 
sposób lektury Miłosza przez Czaykowskiego – a warto podkreślić, że to cecha 
charakteryzująca także inne jego prace krytyczne i literaturoznawcze – jest, zda-
niem vancouverskiej slawistki: „swoboda, z jaką (…) porusza się zarówno pośród 
tekstów polskich, jak i angloamerykańskich krytyków i polemizuje z niektórymi 
angloamerykańskimi opiniami”20. Krytycznoliteracka część dorobku Czaykow-
skiego miała podobne właściwości, co jego twórczość stricte artystyczna – była 
osadzona w dwóch kulturach i wyróżniała ją polemiczna dialogiczność. 

Wspomnieniowo-translatoryczny szkic O „Guciu zaczarowanym”, czyli 
O asymetrii w przyjaźni zarysowuje dzieje przyjaźni autora z Miłoszem, przybli-
żając jeden z powodów jej rozluźnienia w połowie lat 80. XX w., którym były, 
   
z nich, Andrzejem Buszą, mieszkającym również w Vancouver poetą, emerytowanym profesorem 
anglistyki i najbliższym przyjacielem Czaykowskiego. Rozmowa ta przybliża wiele ciekawych 
szczegółów znajomości z Miłoszem i jego anglosaskiej recepcji przed Noblem. „Linijki godne 
rzeźbienia w marmurze”. Rozmowa z Andrzejem Buszą, w: A. Fiut, Z Miłoszem, Sejny: Fundacja 
Pogranicze, 2010, s. 73–82. 

17 Przekład tytułu za: B. Karwowska, Miłosz i Brodski…, s. 29. 
18 Tamże, s. 47. 
19 Between Anxiety and Hope. The Poetry and Writing of Czesław Miłosz, ed. E. Możejko, 

Edmonton: University of Alberta, 1988, s. 88–111. 
20 B. Karwowska, Miłosz i Brodski…, s. 47. 
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zdaniem Czaykowskiego, podjęte przez niego z Andrzejem Buszą próby odmien-
nych od autoprzekładów Miłosza translacji jego utworów, zwłaszcza poematu 
Gucio zaczarowany. Utwór ten Czaykowski wyróżnia w dorobku przyszłego 
noblisty i poddaje wnikliwiej (warto dodać, że pionierskiej na gruncie anglosa-
skim) analizie w swoim pierwszym angielskim szkicu o Miłoszu; od niego po-
chodzi jego tytuł (The Fly and the Flywheel). Zamiarem vancoverskich poetów 
było przygotowanie tomu przekładów poezji Miłosza na jubileusz jego 65. uro-
dzin. Wobec krytyki tego przedsięwzięcia przez bohatera, który postanowił w tym 
czasie, co okazało się dobrym posunięciem, promować swoją twórczość w kra-
jach anglosaskich we współpracy z poetami i tłumaczami amerykańskimi, zaprze-
stali dalszej pracy nad tomem. Kontrowersyjny przekład opublikowali w 1983 r. 
w bibliofilskim tomie Gathering Times. Five Modern Polish Elegies (Zbieranie 
czasu. Pięć współczesnych polskich elegii) – jak wspominał Czaykowski: „nie 
tyle za zgodą autora, co bez jego stanowczego zakazu”21. 

W moim posiadaniu znajduje się także dotąd nieopublikowany tekst wykładu, 
który Czaykowski wygłosił na Uniwersytecie Washingtona w Seattle ok. roku 
2003, zatytułowany Czesław Miłosz and the so-called “Polish School of Poetry” 
(Czesław Miłosz i tak zwana „polska szkoła poezji”), zawierający m.in. polemikę 
z klasyfikacją polskiej poezji nowoczesnej i ustanowionym przez Miłosza dla czytel-
ników anglojęzycznych jej kanonem, promowanym kolejno: w sławnym tomie jego 
przekładów Postwar Polish Poetry (Polska poezja powojenna), rozdziale dotyczącym 
powojennej poezji polskiej w The History of Polish Literature (Historii literatury 
polskiej, niezamieszczonym w polskim wydaniu tej książki) oraz tomie Świadectwo 
poezji, zawierającym jego ponoblowskie wykłady. Kanon ten, zdaniem Czaykow-
skiego, redukował różnorodność i utwierdzał stereotypowy wizerunek polskiej poezji 
jako homogenicznej estetycznie, moralistycznej, politycznie zaangażowanej. Po 
śmierci Miłosza zamieścił w emigracyjnym piśmie „Wir Magazine” (2004, nr 5), 
broniący jego życiowej i artystycznej postawy, wyjaśniający ją i solidaryzujący się 
z nią, artykuł Czy słuszne są oskarżenia Miłosza o antypolskość? Przyczyną napisania 
artykułu były toczące się w Polsce i w kręgach polskiej emigracji burzliwe dyskusje 
wokół decyzji o pochówku noblisty w kościele na Skałce – narodowym panteonie 
polskich artystów. Poświęcił Miłoszowi także osobny odcinek swego dziennika List 
znad Pacyfiku, datowany na wrzesień – początek października 2004, ogłoszony we 
„Frazie” 2004, nr 3–4. Zawiera on zarówno wspomnienia ważnych momentów w ich 
przyjaźni, jak i refleksje na temat jego twórczości. 

Ponadto Czaykowski zawsze, gdy podejmował próby syntezy nowoczesnej 
(i emigracyjnej) poezji polskiej, omawiał w nich poezję Miłosza i jej specyfikę. 
Ze znanych mi prac wymienię: From Rhythm and Metaphysics to Intonation, 
   

21 B. Czaykowski, O „Guciu zaczarowanym”, czyli O asymetrii w przyjaźni. „Teksty Drugie” 1997, 
nr 1–2, s. 276. 
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Experience and Gnosis. The Poetry of Bolesław Leśmian, Aleksander Wat and 
Czesław Miłosz (Od rytmu i metafizyki do intonacji, doświadczenia i gnozy. Poezja 
Bolesława Leśmiana, Aleksandra Wata i Czesława Miłosza) w antologii esejów 
o nowoczesnej poezji The Mature Laurel (Laur dojrzały, 1991), przygotowanej 
przez Adama Czerniawskiego, oraz dwa analityczne szkice, ogłoszone w rze-
szowskich tomach poświęconych literaturze emigracyjnej, pt. Myśl i jej ujęcie 
w poezji polskiej: od Norwida do Czerniawskiego oraz Poetyki indywidualne 
w poezji emigracyjnej a kategoria emigracyjności22. 

P R Z Y M I A R K I  D O  K S IĄŻE K  

Jak wspomniałam na początku, cechą charakterystyczną krytyki Czaykowskie-
go wydaje się owo metaforyczne „ni tu ni tam” – rozdarcie, antynomiczność, 
fundamentalne zawahanie, znajdujące może najbardziej dobitny wyraz w autor-
skim „niezadbaniu” o losy tej części własnej spuścizny. Co nie oznacza, że pisarz 
nie planował napisania i wydania książki krytycznoliterackiej. W roku 1968 na 
łamach londyńskich „Wiadomości” (nr 45, s. 1) zapowiadał napisanie w języku 
angielskim książki o nowoczesnej polskiej poezji. Miała się składać z dwóch 
części – pierwszą rozpoczynałaby prezentacja twórczości Cypriana Kamila Nor-
wida, uważanego przez grupę „Kontynenty” za pierwszego polskiego poetę no-
woczesnego. Następnie przedstawieni mieli być ważni polscy poeci XX wieku. 
W drugiej części książki Czaykowski chciał zaprezentować programy poetyckie 
od Młodej Polski do wybuchu wojny (temu zagadnieniu była poświęcona jego 
praca magisterska, napisana pod kierunkiem Jerzego Pietrkiewicza i obroniona na 
Uniwersytecie Londyńskim23). Omawiając ten fragment przyszłej książki, zastrzegał, 
że chciałby się przeciwstawić tezie Irzykowskiego o plagiatowym charakterze 
rewolucji artystycznych w Polsce i podkreślić osobliwości praktyki poetyckiej 
polskiej poezji nowoczesnej, zwłaszcza jej silne związki z romantyzmem, oddzia-
ływanie na nią literatury rosyjskiej (szczególnie futuryzmu), oraz ukazać osobliwość 
polskiego klasycyzmu, czerpiącego inspirację z wielu kontekstów – zarówno 
rodzimych, jak i obcych. W gronie klasycystów wymienił: Norwida, Leśmiana, 
Iwaszkiewicza, Wierzyńskiego, Staffa, Miłosza, Jastruna, Ważyka, Sułkowskiego    

22 Pierwszy w tomie Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. 
Studia i szkice, red. Z. Andres, J. Wolski, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
2003, s. 13–32; drugi w książce Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice, red. Z. Andres, J. Wolski, 
t. I, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 9–25.  

23 Obroniona w 1959 r. praca nosi tytuł Theories of Poetic Movements in Poland as so Reflected in 
Manifestoes (1887–1930). Jej egzemplarz oraz modyfikowane, późniejsze wersje maszynopisu 
znajdują się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Czaykowski 
opublikował jej fragment pt. Poetic Theories in Poland: Przesmycki and Przybyszewski, „Polish 
Review” 1966, no. 3, p. 45–55. 
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i Herberta, co wskazuje pośrednio, których współczesnych poetów wyróżniał 
i o których chciał wówczas pisać. 

W kolejnych dekadach życia ze zmienną regularnością publikował po angielsku 
szkice o polskich poetach, zjawiskach i nurtach w poezji24, ale zapowiadana 
książka nie powstała. Pisarz nie porzucił jednak całkowicie planu wydania po-
dobnej publikacji, jednak zmodyfikował jej zamysł. W 1995 r. w przypisie do 
angielskiego eseju o Słowackim The Saint of Imagination (Święty wyobraźni) 
informował, że stanowi on fragment książki Poetry in a Turbulent Landscape: 
Studies in Modern Polish Poetry from Mickiewicz to Miłosz (Poezja w burzliwym 
krajobrazie. Studia o nowoczesnej polskiej poezji od Mickiewicza do Miłosza)25. 
Być może zamyślił swoją książkę po trosze jako kontynuację Historii literatury 
polskiej Miłosza, po trosze zaś jako polemiczną wobec niej kontrpropozycję 
(z czytanej przeze mnie korespondencji między poetami wynika, że Miłosz kon-
sultował z Czaykowskim kolejne fragmenty swojej monografii, do której ten 
zgłaszał niekiedy drobiazgowe, kilkustronicowe uwagi; później zaś zrecenzował 
ją dla paryskiej „Kultury” 1969, nr 12). 

Impulsem do rozszerzenia obszaru polskiej poezji, który miała objąć planowa-
na książka, były napisane w międzyczasie szkice i rozprawy o Panu Tadeuszu 
Adama Mickiewicza, twórczości Norwida, wspomniany tekst o Słowackim26. 
Można przypuszczać, że z upływem czasu i powstawaniem nowych tekstów for-
muła planowanej publikacji ulegałaby dalszym modyfikacjom. Czaykowski napi-
sał po angielsku obszerną rozprawę o poezji Kochanowskiego, szkice o drama-
tach i prozie (o Tadeuszu Różewiczu, Witoldzie Gombrowiczu i Tadeuszu Bo-
rowskim27), a także szereg haseł o współczesnych polskich pisarzach do 
   

24 M.in. An Unloquacious Craftsman: The Poetry of Leopold Staff, „Oficyna Poetów” 1971, nr 2, 
s. 32–34; A Synthetic Formulation about the Kontynenty Poetry Group, „Queen’s Slavic Papers” 
1973, no. 1, p. 113–114; The Poetry of Brutality: Andrzej Bursa and Rafał Wojaczek Russian and 
Slavic Literature, ed. R. Freeborn, R.R. Milner-Gulland, C.A. Ward Cambridge (MA): Slavica 
Publishers Inc., 1976, p. 224–249; Stylisation and its Function in Postwar Polish Poetry, in: Canadian 
Contrubutions to the 8th International Congress of Slavists, ed. Z. Folejewski, Ottawa: Canadian 
Association of Slavists, 1978, p. 167–179, Postwar Polish Poets, in: The Tradition of Polish Ideas: 
essays in history and literature, ed. W.J. Stankiewicz, London: Orbis Books, 1981, p. 226–284. 

25 „Bulletin” (Polish Institute of Arts and Sciences in Canada), 1995, no. 12, p. 43. 
26 Por. Zagadnienie oryginalności w romantyzmie polskim, in: Canadian Contributions to the 7th 

International Congress of Slavists, ed. Z. Folejewski, Hague: Mouton, 1973, p. 47–67; Harmony 
Restored. Mickiewicz’s “Pan Tadeusz”. Reconsidered on the 150th Anniversary of Its Publication, 
“Cross Currents. A Yearbook of Central European Culture” (ed. L. Matejka) 1984, no. 3, p. 181–220; 
The Place of the Author “Vade-Mecum” in the Context of 19th Century European Poetry and His 
Revelance to Modernism, in: The Mature Laurel. Essays on Modern Polish Poetry, ed. 
A. Czerniawski, Bridgend: Dufour Editions, 1991, p. 19–33; The Poet as “Christian Socrates”, in: 
C.K. Norwid, Selected Poems, trans. A. Czerniawski, London: Anvil Press Poetry, 2004, p. 7–19. 

27 Por. Poetry and anti-poetry in modern Polish drama, in: Slavic Drama. The Question of 
Innovation. Proceedings, ed. A. Donskov, R. Sokolovski, Ottawa: Slavic Drama Symposium, 1991, 
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amerykańskich encyklopedii, w tym krótkie eseje w poświęconych literaturze 
Środkowej i Wschodniej Europy tomach amerykańskiego wydawnictwa Dictio-
nary of Literary Biography28 (Słownik biografii literackiej). Indagowany przeze 
mnie o kwestie publikacji krytycznoliterackiego dorobku wspomniał o nieuda-
nym planie wydania wyboru jego anglojęzycznych tekstów, który podjęła zaprzy-
jaźniona z nim Tamara Trojanowska z Uniwersytetu w Toronto. 

K R Y T Y C Z N E  A N T Y N O M I E  

Już pierwszy rzut oka na dorobek krytycznoliteracki i literaturoznawczy Czay-
kowskiego ujawnia szereg antynomii. Pierwsza ujawniła się u początków jego 
pisarskiej drogi, a dotyczyła dzielenia pasji literackich z zainteresowaniami histo-
rią, życiem społecznym i polityką, które w późniejszym okresie przeobraziło się 
w studia nad historyczno-politycznym kontekstem życia literackiego w XX w. 
Jako temat rozprawy doktorskiej, nad którą pracował w latach 1959–1962 i której 
nie zdołał ukończyć, wybrał historię Polski – tworzenie Sejmu Ustawodawczego 
w Drugiej Rzeczpospolitej. Jego artykuły publikowane w okresie młodości moż-
na z grubsza podzielić na nurt publicystyczny, związany z aktualnymi wydarze-
niami politycznymi w Polsce (Październik’56), na emigracji, w Europie i na 
świecie, oraz na nurt krytycznoliteracki, w którym można wyodrębnić artykuły 
programowe, związane z tworzeniem młodoliterackiego pisma o charakterze 
kulturalnym, którym stał się miesięcznik „Kontynenty”. W tym okresie życia na 
zamówienie redaktora „Kultury” Jerzego Giedroycia przygotował wspólnie 
z Bolesławem Sulikiem książkowy reportaż Polacy w Wielkiej Brytanii – pionier-
skie opracowanie o powojennych emigrantach, ich przekroju społecznym, warun-
kach życia, strategiach adaptacji w obcym środowisku kulturowym. 
   
p. 58–68; Witold Gombrowicz’s “Trans-Atlantyk”. A Novel for a New Europe?, „Cross Currents. 
A Yearbook of Central European Culture” 1993, p. 69–77. W moim posiadaniu są także maszynopisy 
niepublikowanych szkiców: Jan Kochanowski’s “Treny”: Context, Author, Text (ss. 19) i ukończonego 
u schyłku życia Tadeusz Borowski’s “This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen”: Fact, Fiction 
and Truth (ss. 24). 

28 Problemy z dotarciem do nich w Polsce utrudniają ich pełne skatalogowanie. W bibliografii 
twórczości poety, zamieszczonej w książce B. Szałasty-Rogowskiej (Urodzony z piołunów…, s. 161) 
znalazłam informację o hasłach poświęconych Janowi Brzękowskiemu, Józefowi Czechowiczowi, 
Czesławowi Miłoszowi, Tadeuszowi Sułkowskiemu, Tadeuszowi Borowskiemu, Bolesławowi 
Leśmianowi i Mironowi Białoszewskiemu (współautorem dwóch ostatnich był A. Busza). Wydany po 
jego śmierci 353 tom serii Dictionary of Literary Biography pt. Twenty-First-Century Central and Eastern 
European Writers (Środkowo- i Wschodnioeuropejscy pisarze XXI w.), ed. S. Serafin, V.D. Mihailovich 
(Farmington Hills: Gale, 2010) jest dedykowany jego pamięci i zamieszczono w nim bodaj ostatnie 
opracowane przez niego hasło Ryszard Kapuściński (p. 154–160). 
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Po wyjeździe do Kanady i objęciu posady uniwersyteckiego wykładowcy publicy-
styka i krytyka literacka ustąpiła miejsca rozprawom literaturoznawczym, ale i w nich 
autor zwracał uwagę na kontekst polityczno-historyczny, czego najwyrazistszymi 
przykładami są opublikowane w 1969 r. w numerze czwartym i piątym „Kultury” 
dłuższe szkice Literatura i polityka (I) oraz Literatura i polityka w Polsce. Powstały 
w rozpolitykowanej atmosferze końca lat 60., po przeżywanych intensywnie przez 
pisarza wydarzeniach 1968 r. w Polsce, Czechosłowacji i Europie Zachodniej, któ-
rych był bliskim obserwatorem. W latach 1968–1969 przebywał bowiem na rocznym 
stypendium w Londynie, odwiedzając kilkakrotnie siedzibę paryskiej „Kultury”, 
biorąc udział w dyskusjach inicjowanych przez rozgłośnię Radia Wolna Europa, 
spotykając się w Londynie z polskimi emigrantami: Kazimierzem Wierzyńskim, 
Marią Danilewicz-Zielińską, Janem Darowskim i Adamem Czerniawskim. 

W późniejszym okresie, być może pod wpływem aktualnych wydarzeń poli-
tycznych w Polsce i krajach komunistycznych w latach 80. (powstanie „Solidar-
ności”, wprowadzenie stanu wojennego, wschodnioeuropejska „Wiosna Ludów” 
lat 1988–1991), zajmowała go sprawa kolaboracji polskich pisarzy i intelektuali-
stów z Rosjanami, będąca przygrywką do powojennej sowietyzacji krajów pod-
porządkowanych ZSRR, „kuźnią” metod i sposobów zaprowadzania stalinizmu 
i socrealizmu. Tym zagadnieniom poświęcił szereg artykułów i wystąpień: Lwow-
ska szkoła inżynierii dusz w paryskiej „Kulturze” (1988, nr 4, s. 12–38), dwa 
anglojęzyczne teksty na temat sowieckiej polityki kulturalnej w krajach Europy 
Wschodniej29, wrócił do nich w rozmowie z Romanem Graczykiem w „Gazecie 
Wyborczej”30, a także przedstawił go we Wstępie do Antologii poezji polskiej na 
obczyźnie 1939–1989, w której opublikował socrealistyczne i serwilistyczne 
utwory polskich pisarzy, co spotkało się z protestami wielu emigrantów oraz 
krytyką badaczy literatury, kwestionujących tę autorską decyzję jako niezgodną 
z przyjętą w polskim literaturoznawstwie periodyzacją literatury emigracyjnej 
i charakterystyką kategorii emigracyjności. 

Te zainteresowania miały mocną osobistą motywację – małżonkowie Czayko-
wscy, ich rodziny i wielu znajomych byli ofiarami sowieckich zsyłek i represji. 
Siłą rzeczy interesowały go, także w perspektywie późniejszych, już powojen-
nych wyborów polskich intelektualistów, złożone motywacje ich decyzji 
o współpracy z Sowietami, ich zróżnicowane formy, próby zachowania przyzwoi-
tości, akty odwagi, konformizmu i podłości. Swoistym zwieńczeniem tego nurtu    

29 Soviet Policies in the Literature Sphere. Their Effects and Implications, in: The Soviet Takeover 
of the Polish Eastern Provinces 1939–1941, ed. K. Sword, London: Macmillan, School of Slavonic 
and East European Studies, University of London, 1991, p. 102–130 oraz Middle Europe – Between 
History and Theleology, in: Literature and Politics In Central Europe. Studies In Honour of. 
M. Goetz-Stankiewicz, ed. L. Miller, K. Petersen i in., Columbia: Camden House, 1993, p. 1–17. 

30 „Gazeta Wyborcza” 7.10.2002. Przedruk B. Czaykowski, Kolaboracja: świadomość, etyka, 
strach, rozm. przepr. R. Graczyk, w: O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach …, s. 227–239.  
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zainteresowań Czaykowskiego stały się jego prace z lat 90. i z początku XXI w., 
promujące i popularyzujące koncepcje kanadyjskiego politologa polskiego pocho-
dzenia Władysława J. Stankiewicza, kolegi z Uniwersytetu UBC w Vancouver, 
który polemizował z postmodernizmem i uzasadniał potrzebę powrotu uniwersal-
nych zasad etycznych do polityki31. 

Kolejną antynomią wyróżniającą pisarstwo krytyczne Czaykowskiego jest 
wspomniana kilkakrotnie dwujęzyczność i osadzenie w dwóch kulturach, choć 
podkreślę, że w obu językach pisał niemal wyłącznie na temat polskiej literatury 
i kultury. Teksty w języku polskim i angielskim różniły się nieco od siebie, były 
bowiem adresowane do grup czytelników w różny sposób wtajemniczonych 
w sprawy polskie. Zapowiadając na łamach „Wiadomości” swoją publikację o nowo-
czesnej polskiej poezji, Czaykowski pisał, że chciałby swą książkę adresować do 
szerokiego grona odbiorców zainteresowanych poezją, a nie tylko do specjalistów, 
dlatego chce napisać ją w sposób przystępny, nie eksponując nadmiernie warsztatu 
krytycznego. Pomysł Czaykowskiego i innych autorów z grupy „Kontynenty” na 
popularyzowanie polskiej literatury za granicą wywodził się z programów Młodej 
Polski, których autorzy podkreślali potrzebę modernizacji polskiej literatury i włą-
czenia jej (np. przez szeroką akcję przekładową) w obszar literatury powszechnej, 
przy jednoczesnym zachowaniu cennych wartości tradycji narodowej32. 

Kontynentowcy postanowili prezentować przede wszystkim „nowoczesną” po-
ezję polską, a w niej osoby i zjawiska, które uznali za wybitne oraz oryginalne. 
Dodatkowym kryterium, które stosowali, była ich atrakcyjność dla anglosaskich 
czytelników. W tej roli czuli się arbitrami smaku, zapominając niekiedy, że mody 
i gusta literackie starzeją się i zmieniają. W ostatnich latach Czaykowski zasta-
nawiał się, dlaczego ich oryginalna poezja w przekładach nie cieszy się zaintere-
sowaniem zachodnich czytelników, którym podobają się, niebudzące z kolei jego 
większego zainteresowania, zakorzenione w prowincjonalnych, wielokulturo-
wych małych ojczyznach, sarmackim baroku i mickiewiczowskim romantyzmie, 
wiersze Janusza Szubera, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego i Tomasza Różyckiego. 
Niemałe zdumienie wzbudziła we mnie refleksja, którą Czaykowski zakończył 
swój wykład o Miłoszu i „polskiej szkole w poezji”. Mówił w Seattle o swoim    

31 Przełożył na język polski jego artykuł Czym jest post-totalitaryzm? („Kultura” 1996, nr 3, s. 6–9), 
aforyzmy polityczne („Kultura” 1999, nr 6, s. 147–152), a przede wszystkim wybrał, przełożył 
i opatrzył wstępem wybór jego pism politologicznych Niezbędność teorii politycznej. Klasyczne 
pojęcia w dobie relatywizmu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003. Był także 
redaktorem poświęconej mu książki, w której zmieścił szkic Jottings and political litanies as an 
aforistic genre, in: Holding One’s Time in Thought. The Political Philosophy of. W.J. Stankiewicz, ed. 
B. Czaykowski, S.V. LaSelva, Vancouver: Ronsdale Press, 1997, p. 301–319. 

32 Por. uwagi Wandy Krajewskiej z książki Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie 
modernizmu (1887–1918). Informacje – sądy – przekłady, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
1972, s. 8–13. 
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rozczarowaniu „najnowszą, postsocjalistyczną, literaturą polską”. Zwraca uwagę, 
być może bezwiednie użyty, ale pomniejszający, piętnujący i niefunkcjonujący 
w polskim literaturoznawstwie, przymiotnik „postsocjalistyczna”, który wyraźnie 
wskazuje na zewnętrzny – „zachodnioeuropejski”, amerykański, zabarwiony 
emigracyjnymi resentymentami punkt widzenia badacza, który tak ocenił naj-
nowszą polską literaturę: 

Wbrew zapowiedziom, pokolenia twórców publikujących po 1989 roku, wolne od obowiąz-
ków patriotycznych i uwikłań politycznych, nie wytworzyły poezji „kwitnącej setkami indywi-
dualnych kwiatów” [blossom into a hundred individual flowers], lecz proponują swoim czytel-
nikom zaledwie kalki i naśladownictwa wzorców zagranicznych, często tych o podrzędnej war-
tości. Aktualna poezja polska kultywuje „poetycką, intelektualną i moralną impotencję” [poetic, 
intellectual, and moral impotence] – pod względem powszechności tego trendu może i tworzy 
masową „szkołę”, nie posiada jednak żadnych wybitnych przedstawicieli33. 

Zacytowałam tę kontrowersyjną opinię nie tylko po to, by zilustrować cechę 
działalności krytycznej, którą Jan Błoński ujął w zwięzłej formule: „krytyk się 
stale myli”34. Surowa ocena najnowszej polskiej poezji przez Czaykowskiego ma 
złożone przyczyny. Tak samo krytycznie oceniał współczesną mu poezję angloję-
zyczną, którą (podobnie jak polską) znał bardzo wyrywkowo. T.S. Eliot, analizu-
jący u schyłku życia własne pisarstwo krytyczne, zwrócił uwagę na zachodzące 
z wiekiem przemiany w spojrzeniu na literaturę, stylu pisania i sposobie warto-
ściowania tekstów. W analogii do stworzonej przez niego kategorii „dogmatyzmu 
młodości”35 można mówić o „dogmatyzmie starości” albo zastosować do pisar-
stwa krytycznego, wypracowaną na gruncie badań literatury, kategorię „senilno-
ści” i twórczości „późnej”. Późne teksty krytyczne wyróżniałby manifestacyjny 
konserwatyzm, nieukrywana niechęć do tego, co nowe, odmienne, dziwne, wy-
magające poznawczego wysiłku, trwanie przy dawnych fascynacjach, rozpozna-
niach interpretacyjnych i hierarchiach wartości. 

Obcość, którą vancouverski krytyk odczuwał podczas lektury młodej poezji 
polskiej, może wydawać się nieco niezrozumiała, gdy pamięta się, że w jej roz-
poznaniach powtarza się teza o podobieństwie do twórczości poetów po roku 
1956. Czaykowski należał do tej generacji, komentował utwory rówieśników 
i jest autorem interesujących szkiców o Andrzeju Bursie i Rafale Wojaczku36. 
   

33 B. Czaykowski, Czesław Miłosz and the so-called “Polish School of Poetry”, maszynopis 
niepublikowany w moim posiadaniu. Cytowane fragmenty w przekładzie i streszczeniu Arkadiusza Lubonia. 

34 J. Błoński, Ofiarny kozioł i koń trojański (1972). Cyt. za wyd.: tenże, „Kartografowie dziwnych 
podróży”. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku, red. i wstęp M. Wyka, Kraków: Universitas, 
2004, s. 92. 

35 T.S. Eliot, O krytyku krytycznie, w: tegoż, Szkice krytyczne, przeł. M. Niemojowska, Warszawa: 
PIW, 1972, s. 374.  

36 Poezja gwałtowna: Andrzej Bursa, 1932–1957, „Tematy” (Nowy Jork–Londyn) 1969, nr 31–32, 
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Wyrażona w wykładzie z Seattle niechęć do młodej poezji mogła być motywo-
wana powodami osobistymi – niezaspokajającą jego oczekiwań krajową recepcją 
jego poezji po roku 1989. Krótki okres mody na literaturę emigracyjną ustąpił 
wkrótce „apetytowi na przemianę”37 i w połowie lat 90. XX w. krytycy i czytelni-
cy skierowali uwagę na pokolenie debiutantów, a ledwo co wchodzący na krajo-
wy rynek emigranci zostali ponownie zapomniani38, co było dla nich powodem 
frustracji i kierowanych w różne strony (krytyków, literaturoznawców, promi-
nentnych postaci krajowego życia literackiego) pretensji, wyrażonych także przez 
Czaykowskiego39. Powodem niezrozumienia młodej literatury mogła być także 
nieznajomość jej kontekstów kulturowych, obyczajowych i społecznych. Pisarz, 
mieszkając tak blisko USA – imperium kultury popularnej – od kiedy wszedł 
w wiek dojrzały, przestał się nią interesować, odrzucił także kontrkulturę, konte-
stującą bliski mu modernistyczny model kultury wysokiej. A wszak z obu tych 
źródeł pełnymi garściami czerpali młodzi polscy pisarze. 

W tym miejscu dochodzę do kolejnych antynomii pisarstwa krytycznego Czay-
kowskiego – kwestii jego warsztatu i metod interpretacji tekstów literackich. 
W anglosaskiej nauce o literaturze – głównym źródle jego inspiracji metodolo-
gicznych – mianem krytyki określa się to, co w polskiej terminologii nosi miano 
literaturoznawstwa, wyraźniej oddzielając je od studiów historycznoliterackich, 
które w tamtejszej tradycji mają nacechowanie filologiczne, edytorskie oraz bio- 
i bibliograficzne. Szeroką, anglosaską dziedzinę „krytyki” zdominowała interpre-
tacja utworów literackich, ściśle powiązana ze zmieniającymi się metodami czy-
tania tekstów. W obrębie tak rozumianej krytyki wyróżnia się różne odmiany. 
Eliot w cytowanym wyżej eseju pisał o krytyce: akademickiej, dziennikarskiej 
(recenzenckiej) oraz najwyżej przez niego cenionej eksperckiej, gdy to poeta 
wypowiada się na temat poezji. Rzut oka na pisarstwo krytyczne Czaykowskiego 
ujawnia spajający je rys ekspercki, pozwala wyróżnić w nim różne okresy oraz 
dominujące w nich odmiany tekstów: dziennikarskie (publicystyka literacka 
i kulturalna, recenzje, felietony, rozmowy – okres redaktorski, lata 50. i 60. XX 
w.), akademickie (eseje, szkice, rozprawy, recenzje pisane głównie w latach pracy 
na uczelni 1962–1997) oraz mające rysy artystyczne, eksponujące subiektywny 
punkt widzenia (synkretyczne gatunkowo formy sylwiczne, uprawiane w ostat-
nim okresie twórczości, po 1997 r.).    
s. 306–323; The Poetry of Brutality. Andrzej Bursa and Rafał Wojaczek, in: Russian and Slavic 
Literature…, p. 224–240.  

37 Parafrazuję tytuł omawiającej literaturę tego okresu książki Jerzego Jarzębskiego Apetyt na 
przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Kraków: Znak, 1997. 

38 Por. znaczący tytuł publikacji zbiorowej Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 
1989–1999, red. B. Klimaszewski, W. Ligęza, Kraków: Grell, 2001. 

39 Np. rozmowy O krytykach i recenzentach warszawskich (krakowskich i innych) i O uniwersalizmie 
w kulturze, w: O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach…, s. 122–151, 194–208. 
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Aktywność krytycznoliteracka i literaturoznawcza Czaykowskiego przypadła 
na czasy intensywnych, szybko po sobie następujących, niekiedy rewolucyjnych 
przemian humanistycznych paradygmatów. Lata 60. i 70. XX w. to okres popula-
ryzowania w akademickim nauczaniu strukturalizmu i semiotyki, badań mitogra-
ficznych, tematologii i psychokrytyki. Lata 80. i 90. przynoszą rozpowszechnie-
nie się metodologii poststrukturalnych: neopsychoanalizy, krytyki feministycznej, 
studiów postkolonialnych, dekonstrukcji. Ich ślady widoczne są dopiero w póź-
nych tekstach Czaykowskiego i to – paradoksalnie – głównie artystycznych. Od-
niesienia do modnych lektur i kierunków (neopsychoanalizy, dekonstrukcji, kry-
tyki feministycznej, postkolonializmu, geopoetyki) odnaleźć można w jego poezji40 
i prozie (wspomnieniach: Ocalone przez bociany. Autosekwencje, intelektualnych 
dziennikach: Uczucia, zdania, sekwencje i List znad Pacyfiku41). W swoich tek-
stach o literaturze Czaykowski pozostawał wierny neopozytywistycznym i kultu-
rowym metodologiom, które poznał w okresie studiów na angielskich uniwersyte-
tach. Nowe metodologie, które z akademickiego obowiązku starał się poznawać, 
zwykle krytykował. W jego metodzie krytycznej można odnaleźć przede wszyst-
kim echa szkoły New Criticism, przenikniętego młodopolskim estetyzmem for-
malizmu, fenomenologii i hermeneutyki. Nie był jednak z temperamentu typem 
„czystego” estety i formalisty. Jego zainteresowanie historycznymi i politycznymi 
uwarunkowaniami tworzenia dzieł literackich można także wiązać z oddziaływa-
niem na niego w latach 50. XX w. egzystencjalizmu i marksizmu (w jego za-
chodnioeuropejskim, intelektualnym wariancie). 

Czaykowski rzadko pisywał klasyczne recenzje, a kiedy dostał takie zadanie, 
dążył zwykle do sformułowania całościowej oceny twórczości pisarza lub jej 
wybranego okresu (tak dzieje się we wspominanych tekstach o wojennej twór-
czości Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Mieście bez imienia Miłosza, emigracyj-
nych utworach Wierzyńskiego). Preferował formę portretowego szkicu. Taki 
   

40 Por. znaczące tytuły wierszy: Kobieta z Nietzschem, w: tegoż, Wiatr z innej strony. Wiersze 
zebrane z lat 1953–1989, Kraków: Znak, 1990, s. 155, a także: Naszyjnik, Prawa fabuły, Do Antoine’a 
z Sieradza, Postmodpostpost, w: tegoż, Jakieś ogromne szczęście. Wiersze wybrane z lat 1956–2006, 
Kraków: Znak, 2007, s. 174–175, 210–211, 310–311, 342 oraz wydany przed śmiercią poemat 
Ziemioskłon (Toronto: PFWK, 2007). 

41 Wspomniane, niepublikowane dotąd w wersji książkowej, utwory znane mi są z maszynopisów 
oraz z obszernych fragmentów publikowanych w pismach literackich: „Twórczość” (Uczucia, zdania, 
sekwencje – 1999 i 2000), „Fraza” (Ocalone przez bociany. Autosekwencje – 1997 i 2006–2007; 
Uczucia, zdania, sekwencje – 2008; List znad Pacyfiku – od 2004 do 2007), „Akcent” (Ocalone przez 
bociany… 2002, nr 3). Interpretowali je ze wskazaniem omawianych intertekstów: B. Szałasta-
-Rogowska, „Pierwsze widzenie w lustrze”. O „Autosekwencjach” Jadwigi i Bogdana Czaykowskich, 
w: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury…, s. 873–888; J. Pasterski, Inne 
wyzwania…, s. 159–160; M. Rabizo-Birek, Utwór „niedoczytanopisany” – Nad „Uczuciami” Bogdana 
Czaykowskiego, w: tejże, Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze 
współczesnej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 367–391. 
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charakter mają także jego nekrologi pisarzy: Tadeusza Sułkowskiego, Gustawa 
Radwańskiego i Tadeusza Peipera42. Najchętniej pisał o całym dorobku interesu-
jącego go pisarza lub jego wybitnym dziele, w czym dostrzec można echo kultu 
arcydzieł, charakteryzującego estetyzm i metodologie formalistyczne. Przez wni-
kliwe, świadczące o znawstwie arkanów pisarskiego warsztatu, analityczne studia 
poetyckiego języka, wskazanie ważnych struktur znaczeniowych utworów starał 
się znaleźć najcelniejszą formułę, która by je scharakteryzowała. Takie rozpozna-
nia, mające niekiedy charakter epifanijnych odkryć, odzwierciedlały się w meta-
forycznej formie tytułowej, której rozwinięcie i wyjaśnienie znajdowało się 
w jego podsumowaniu. Tak dzieje się w tekstach o poezji Miłosza (Lethe i Mneme, 
The Fly and the Flywheel, The Idea of Reality), szkicu o Bursie (Poezja gwałtow-
na), rozprawach o romantykach: Panu Tadeuszu Mickiewicza (Harmony Restored 
– Harmonia przywrócona), Słowackim (The Saint of Imagination); Norwidzie 
(Poet as “Christian Socrates” – Poeta jako „chrześcijański Sokrates”), rozpra-
wie o poezji Leśmiana, Wata i Miłosza (From Rhythm and Metaphysics to Intona-
tion. Experience and Gnosis) oraz w polemicznej interpretacji Pornografii Witol-
da Gombrowicza pt. Gombrowiczowskie „rozszerzone widzenie człowieka”43. 

W latach 70. i 80. – zwłaszcza w rozprawach typu „akademickiego” – Czaykowski 
czerpał mocniejsze inspiracje ze strukturalizmu i semiotyki (w tym z prac wybit-
nych polskich strukturalistów, tj. Janusza Sławińskiego i Michała Głowińskiego, 
których skądinąd krytykował za hermetyczność języka i niedostatek wartościo-
wania), nadal jednak kierował się, jako kanadyjski polonista i w imię wziętej na 
siebie misji bycia promotorem polskiej literatury, aksjomatem pisania wyłącznie 
o najwybitniejszych utworach i najoryginalniejszych osobowościach polskiej 
literatury. Pisanie dla czytelników obcojęzycznych, nieznających polskiej literatu-
ry, sprawiało, że teksty te zawsze mają rozwinięte konteksty historycznoliterackie 
oraz zwierają komponenty komparatystyczne – dzieła polskiej literatury są rzu-
towane na szerokie tło literatury europejskiej oraz porównywane do analogicz-
nych lub podobnych tekstów, głównie z obszaru literatury anglosaskiej lub lepiej 
znanej czytelnikom zachodnim rosyjskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej. I tak 
Norwida porównywał do Baudelaire’a, Laforgue’a, Dickinson, Hopkinsa, Eliota 
i Pounda; Kochanowskiego – do pisarzy elżbietańskich, polskich romantyków – 
do romantyków angielskich, niemieckich, francuskich i rosyjskich, a pisarzy 
PRL-u – do cenionych w krajach anglosaskich, choć w Polsce mało znanych 
   

42 Tadeusz Sułkowski, „Kontynenty – Nowy Merkuriusz”, 1960, nr 23–24, s. 27–29; Gustaw 
Radwański, „Kontynenty” 1962, nr 38, s. 1–3; Tadeusz Peiper, „Kultura” 1970, nr 5, s. 135–143. 

43 Gombrowiczowskie „rozszerzone widzenie człowieka” – przykład „pornografii”, czyli 
Gombrowicz contra Markowski, w: Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, 
t. 2, red. Z. Andres, J. Pasterski i A. Wal, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
2007, s. 113–126. 
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autorów z krajów byłego bloku wschodniego, których poznał, wykładając litera-
tury słowiańskie. 

Metodologie stosowane przez Czaykowskiego wydają się z dzisiejszej perspekty-
wy nieco anachroniczne, niewpisujące się w główne nurty badań humanistycznych, 
szczególnie amerykańskich uniwersytetów, co mogło być jednym z powodów ich 
nieuwzględnienia w wydanym kilka lat temu wyborze prac amerykańskich polo-
nistów44. Czaykowski był pisarzem bardzo świadomym i samokrytycznym, nie-
powodzenia wydawnicze mogły zachwiać jego oceną własnych tekstów i osłabić 
starania o ich publikację. Opinię o poznawczej anachroniczności jego krytyki 
można łatwo zakwestionować, wskazując na ograniczenia, dokonywanych 
z krótkiej perspektywy czasowej, prezentystycznych ocen. Nowe metodologie 
starzeją się podobnie szybko jak dawne. Ponadto głównym obszarem jego zainte-
resowań krytycznych była poezja, wobec której nowe metody bywają często 
bezradne, dlatego powraca się współcześnie do hermeneutycznych, filologicz-
nych i strukturalistycznych procedur interpretacji tekstów. Czaykowski w ostat-
nim okresie życia mierzył się także z nowymi narzędziami badawczymi, czego 
przykładem jest jego angielski szkic o opowiadaniach Tadeusza Borowskiego, 
w którym posługuje się kategorią „literackich reprezentacji doświadczenia”, wy-
korzystuje nowoczesne interpretacje tekstów o Zagładzie oraz autobiografii. 

Za wartościowe i interesujące aspekty, szczególnie późnej krytyki Czaykowskiego, 
uważam jego dążenie do zharmonizowania antynomii twórczych, bogactwo 
uprawianych gatunków i ich synkretyzm rodzajowy, w tym charakterystyczne 
eksperymenty formalne, łączące intelektualne i artystyczne obszary jego twórczej 
ekspresji. W jego dorobku obok klasycznych form krytycznych (recenzja, esej, 
felieton, szkic, rozprawa, wstęp, posłowie) pojawiają się wówczas: sylwa, frag-
ment, platońsko-norwidowski dialog, notatki i projekty (szkiców)45, dziennik, list, 
rozmowa. Swobodny, impresyjny dyskurs wspomnieniowy, problemowy, inter-
pretacyjny łączy się w nich lub przenika z drobiazgowymi analitycznymi studia-
mi (np. translatorskimi w O „Guciu zaczarowanym”, czyli O asymetrii w przyjaź-
ni i w dwóch wersjach Tłumaczenia się z przekładów46). 

Krytyka Bogdana Czaykowskiego zasługuje na interpretacyjną uwagę, kry-
tyczne opracowanie i książkowe wydanie nie tylko dlatego, że stanowi ważny 
kontekst twórczości jednego z wybitnych polskich pisarzy drugiej połowy XX w., 
   

44 Polonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990–2005), 
red. A. Karcz, T. Trojanowska, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2006. 

45 Por. Noty do eseju „Miejsce Wacława Iwaniuk w powojennej poezji polskiej”, w: Podróż w głąb 
pamięci. O Wacławie Iwaniuku. Szkice, wspomnienia, wiersze, red. J. Wolski, H. Wójcik, E. Zyman, 
Toronto: PFWK, 2005 i Projekt posłowia do tomiku wierszy Adama Czerniawskiego, „Fraza” 2010, nr 
1, s. 5–9. 

46 Tłumaczenie się z przekładów, „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 1983, nr 7, s. 30–38, 43–51 oraz 
O przekładaniu wierszy, „Fraza” 2005, nr 4, s. 81–86. 
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ale także z powodu swych walorów stylistycznych i poznawczych. Na uwagę 
zasługują takie pomysły krytyczne autora, jak: powtarzający się w jego poetolo-
gicznych rozważaniach quasi-termin „semantyzacja formy”, koncepcja poetyk 
indywidualnych w literaturze emigracyjnej, oryginalna propozycja periodyzacji 
poezji emigracyjnej z włączeniem do niej utworów poetów publikujących 
w ZSRR, wirtuozerskie interpretacje twórczości Miłosza i Gombrowicza, „tema-
tologiczne” próby porządkowania zjawisk „długiego trwania” w polskiej literatu-
rze nowoczesnej, której początek krytyk lokował w epoce romantyzmu (katego-
rie: „oryginalności”, „myśli” i „uczuć”). Warto byłoby także wrócić do pomysłu 
autora i przygotować krytyczną edycję jego anglojęzycznych tekstów o polskiej 
literaturze. Takich książek wciąż nie ma na Zachodzie wiele, a Czaykowski pisał 
barwnie i ciekawie, z eseistycznym temperamentem, pasją i wnikliwością, czyta-
jąc polską literaturę w szerokich kulturowych kontekstach, porównując ją do 
innych literatur słowiańskich i dobrze przez niego poznanej tradycji anglosaskiej. 

 
P O E T R Y  I N  A  T U R B U L E N T  L A N D S C A P E .  R E M A R K S   

O N  B O G D A N  C Z A Y K O W S K I ’ S  L I T E R A R Y  C R I T I C I S M  

The text attempts to characterize literary criticism by Bogdan Czaykowski (1932–2007) , a prominent 
emigre poet, translator and critic, long-time lecturer of Slavic studies at the University of British 
Columbia,Vancouver, Canada. Although literary criticism constitutes a large area of his legacy it 
hasn’t been, apart from a few mentions, the subject of attention of experts on his work, scholars of 
emigre literature and historians of literary criticism. One of the reasons for this situation is the lack of 
a separate publication including Czaykowski’s critical texts written both in Polish and English, scat-
tered across many journals and collective volumes. The text points out areas of critical interest of 
Czaykowski a critic (characteristics of Polish literature on the background of turbulent historical 
events in the nineteenth and early twentieth century, its prominent representatives, poetic programs, 
Polish writers’ attitudes towards communism). The structure of Czaykowski’s critical works and his 
methods of text interpretation drawing inspiration from a variety of sources (New Criticizm, formal-
ism, structuralism, existentialism and Marxism) were defined. Attention was drawn to characteristic of 
his late work – formal experiments combining different forms of expression, genres and types of 
literature (silva, Platonic dialogue, excerpt, note, conversation, philosophical poem). 

Keywords: Bogdan Czaykowski, The „Kontynenty” Group, Polish Emigration Writers, Literary 
Criticism, Twentieth Century Polish Literature 

dr hab., prof. UR Magdalena Rabizo-Birek – pracuje w Zakładzie Literatury Polskiej XX wieku 
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Interesuje się literaturą polską po roku 
1939, literaturą najnowszą, krytyką i życiem literackim oraz artystycznym, związkami między sztu-
kami, problematyką historyczną i kulturową w literaturze oraz obecnością romantyzmu w literaturze 
polskiej po roku 1956. Autorka wielu artykułów i książek, jej najważniejsze publikacje to m.in.: 
Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej (Rze-
szów 2012), Między mitem a historią. Twórczość literacka Włodzimierza Odojewskiego (Warszawa 
2000), Czytanie obrazów. Teksty o sztuce z lat 1991–1996 (Rzeszów 1998), Światy Olgi Tokarczuk 
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(red. wspólnie z Magdaleną Pocałuń-Dydycz i Adamem Bieniasem, Rzeszów 2013), Boom i kryzys. 
Nowe czasopisma literacko-artystyczne i społeczno-kulturalne w Polsce po roku 1980 (red., Rzeszów 
2012), Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera (red. wspólnie z Jolantą 
Psterską, Rzeszów 2008), Zbigniew Herbert jako bohater liryczny, w: Herbert [nie]oswojony, red. 
W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa (Wrocław 2008), Dialog między Tadeuszem Różewiczem a Ada-
mem Czerniawskim, w: Przekraczanie granic – o twórczości Tadeusza Różewicza, red. Wojciech 
Browarny, Joanna Orska, Adam Poprawa (Kraków 2007), Polonistyka na rozdrożu, „Teksty Drugie” 
(2005, nr 1–2). Redaktor naczelna ogólnopolskiego pisma literacko-artystycznego „Fraza” (od 1998 
r.). Pod jej redakcją ukazały się 43 zeszyty pisma. 
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U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  
P o l s k a  

RE N A T E  SC H M I D G A L L   
–  TŁU M A C Z K A  I  S O J U S Z N I C Z K A   

P O L S K I E J  L I T E R A T U R Y  W  NI E M C Z E C H  

 

RENATE SCHMIDGALL, UZNANA TŁUMACZKA LITERATURY POLSKIEJ NA JĘZYK NIE- 
miecki, JEST przedstawicielką pokolenia powojennego. Urodziła się w 1955 roku 
w mieście Heilbronn, w południowo-zachodniej części Republiki Federalnej 
Niemiec, w Szwabii. Jak wspomina Paweł Huelle – jeden z autorów współpracu-
jących z tłumaczką – Schmidgall chętnie podkreśla, że nie jest Niemką, tylko 
Szwabką1. Jest to fenomen charakterystyczny dla naszych zachodnich sąsiadów. 
Niemcy bowiem utożsamiają się mocno z regionem, z którego pochodzą, tzw. 
małą ojczyzną (niem. Heimat). 

Schmidgall studiowała slawistykę i germanistykę na uniwersytecie w Heidel-
bergu. W latach 1984–1996 związana była z Deutsches Polen-Institut (Instytutem 
Polskim) w Darmstadcie. Początkowo pracowała tutaj jako bibliotekarka, a potem 
– od 1990 roku – na stanowisku pracownika naukowego. Była członkiem zespołu 
redakcyjnego Panoramy literatury polskiej XX wieku i Rocznika Instytutu 
„Ansichten”. Praca w Instytucie Polskim, powołanym do życia przez wielce 
zasłużonego dla kontaktów niemiecko-polskich wybitnego tłumacza Karla 
Dedeciusa, miała niewątpliwy wpływ na karierę zawodową Renate Schmid-
gall. Nie bez powodu nazywa się Instytut kuźnią tłumaczy literatury polskiej na 
niemiecki. Od roku 1996 Renate Schmidgall uprawia działalność translatorską 
jako wolny zawód2. 
   

1 P. Huelle, Moja Przyjaciółka Szwabka, „OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahr-
buch – Karl Dedecius Archiv. Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa” 
2010, nr 1, s. 30. 

2 D. Bingen, Prezentacja Laureatów Nagrody za rok 2009, przeł. E. Dappa, http://www.deutsches-
polen-institut.de/Projekte/Karl-Dedecius-Preis/2009/bingen_pl.php [10.02.2014]. 
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W wywiadzie udzielonym w kwietniu 2011 roku Schmidgall wspomina, że 
tłumaczką została przypadkiem3. W trakcie studiów slawistycznych uczęszczała 
na zajęcia z języka rosyjskiego i czeskiego. Pod wpływem podróży do Polski 
i pod wrażeniem ludzi, których tam spotkała, Schmidgall zaczęła się uczyć pol-
skiego. Zainteresowanie językiem zaowocowało fascynacją kulturą, a przede 
wszystkim literaturą polską. Jak zauważa Andrzej Stasiuk, Schmidgall przeszła 
typową drogę większości niemieckich tłumaczy: „Większość tłumaczy zaczyna 
od rusycystyki, a potem lądują w Polsce”4. Jeszcze na studiach Renate Schmid-
gall zetknęła się z wierszami Ryszarda Krynickiego, Leszka Szarugi i innych 
poetów publikujących w paryskiej „Kulturze” czy w londyńskim „Pulsie”. Wtedy 
też podjęła pierwsze próby przekładu wierszy na język niemiecki. Jak sama póź-
niej powiedziała w jednym z wywiadów, bierna lektura jej nie wystarczała, czuła 
potrzebę, żeby „coś z tymi tekstami zrobić”5. Nie miała jednak odwagi, aby je 
opublikować. Pracę magisterską poświęciła Ferdydurke Witolda Gombrowicza 
i to właśnie Gombrowicz wyznacza początek jej kariery translatorskiej. Gdy 
dowiedziała się o planowanej edycji dzieł zebranych Gombrowicza w Niem-
czech, skontaktowała się z jej redaktorem, Karlem Dedeciusem, i otrzymała pro-
pozycję współpracy. Jej efektem był nowy przekład Pornografii, który ukazał się 
w 1984 roku staraniem monachijskiego wydawnictwa Hanser. Jak później stwier-
dzi, w Gombrowiczu zafascynował ją nie tyle język czy styl, lecz psychologiczny 
aspekt utworów, relacja o ludzkiej niedojrzałości i zależności jednostki od innych. 
Wymieniony przekład Gombrowicza został opublikowany w ramach projektu 
„Polnische Bibliothek” („Biblioteka Polska”). Również w tej serii ukazał się jej 
przekład powieści Andrzeja Kuśniewicza Strefy. W pracy tej Schmidgall udo-
wodniła swój niewątpliwy kunszt translatorski6. 

Sukces Pornografii zachęcił Schmidgall do zajęcia się przekładem literackim. 
Jak sama określiła, „zaraziła się bakcylem translatorskim”7, jednak pociągała ją 
inna literatura, nowsza, literatura jej rówieśników, którzy tematy do swoich ksią-
żek czerpali głównie z własnych doświadczeń. Zachwycił ją „tradycyjny, prze-
siąknięty humorem i subtelną ironią, niekiedy również melancholijny, sposób 
opowiadania”8 pisarzy bliskich jej pokoleniowo. Byli to m.in. twórcy tzw. „szko-
ły gdańskiej” – Paweł Huelle i Stefan Chwin, dalej Aleksander Jurewicz, Andrzej 
   

3 W świecie tłumaczy – Rozmowy z tłumaczami – Goethe-Institut, 04 2011, http://www.goethe. 
de/ins/pl/lp /kul/dup/uwe/ueb/pl7467361.htm [10.02.2014]. 

4 Europejska Nagroda Tłumaczy dla Renaty Schmidgall, 29.05.2006, http://www.dw.de/europejska-
-nagroda-t%C5%82umaczy-dla-renaty-schmidgall/a-2693026 [10.02.2014]. 

5 W świecie tłumaczy… 
6 D. Bingen, Prezentacja Laureatów Nagrody za rok 2009… 
7 R. Schmidgall, Podziękowanie, przeł. S. Lisiecka, http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/dow 

nloads/ podziekowanie_renate_schmidgall_2009.pdf [10.02.2014]. 
8 Tamże. 
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Stasiuk, Marek Ławrynowicz. Pociągała ją również poezja polska. Swoimi licz-
nymi przekładami wierszy Schmidgall udowodniła, że potrafi sprostać także tak 
trudnemu zadaniu translatorskiemu, jakim jest przekład poezji. Niemiecka tłu-
maczka przełożyła m.in. utwory Ryszarda Krynickiego, Adama Zagajewskiego, 
Bronisława Maja, Macieja Niemca. Szczególne miejsce w jej dorobku zajmują 
tomiki poezji Marzanny Kielar i Piotra Sommera. To Karl Dedecius zachęcił 
Schmidgall do pracy nad przekładem poezji, co przypomniał w słowach: „Od 
samego początku zauważyłem jej talent do odszyfrowania tekstów subtelnych, 
trudniejszych, jej wenę liryczną”9. Dziś Renate Schmidgall sama sięgnęła po 
pióro – pisze wiersze nie tylko po niemiecku, ale także po polsku. 

Za swoja pracę translatorską Renate Schmidgall została uhonorowana wieloma 
nagrodami. W roku 2001 otrzymała Nagrodę imienia Jane Scatcherd ufundowaną 
przez Fundację Lediga-Rowohlta. Wyróżnienie to zostało ustanowione z myślą 
o konieczności uhonorowania tłumaczy, których praca nie jest wystarczająco 
doceniana. Pięć lat później Schmidgall została pierwszą laureatką Europejskiej 
Nagrody Tłumaczy, wyróżnienia przyznawanego co dwa lata za wybitne osią-
gnięcia kulturalne w europejskim procesie integracyjnym, które jest dotowane 
przez miasto Offenburg i Fundację Huberta Burdy. Nagroda ta przyznawana jest 
tłumaczom literatury pięknej z języków krajów Unii Europejskiej na język niemiecki. 
W roku 2009 Renate Schmidgall odebrała kolejne prestiżowe wyróżnienie. Wraz 
z Ryszardem Wojnakowskim – uznanym tłumaczem literatury niemieckiej na 
język polski – otrzymała Nagrodę imienia Karla Dedeciusa, przyznawaną przez 
Deutsches Polen-Institut i Fundację Roberta Boscha za wybitne osiągnięcia trans-
latorskie oraz działalność na rzecz porozumienia między Niemcami a Polakami. 

Kolejnym dowodem uznania dla działalności Renate Schmidgall na rzecz 
krzewienia kultury polskiej jest powołanie jej na członka jury przyznającego 
Nagrodę Poetycką im. Wisławy Szymborskiej. Grono jurorów skupia renomowa-
nych, polskich i zagranicznych, badaczy literatury i tłumaczy, z których wielu, 
tak jak Schmidgall, ma na koncie przekład wierszy Szymborskiej. 

Tłumaczenie jest dla Renate Schmidgall „działalnością na pograniczu rzemio-
sła i sztuki”10. Znajomość rzemiosła jest niezbędna, aby stworzyć dzieło sztuki. 
Na pytanie o statut przekładu literackiego Schmidgall odpowiada: „Przekład jest 
takim samym dziełem sztuki, co oryginał. A jeśli nim nie jest, to nie jest dobrym 
przekładem”11. Oczywiście Schmidgall nie stawia znaku równości pomiędzy 
autorem a tłumaczem. Podkreśla jedynie, że obaj uczestniczą w akcie kreacji. 
Tłumacz jest w takim samym stopniu artystą jak pianista grający utwór napisany 
   

9 Europejska Nagroda Tłumaczy… 
10 W świecie tłumaczy… 
11 Tamże. 
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przez kompozytora. Każdy z nich musi należycie zgłębić dzieło, aby je odpo-
wiednio zinterpretować. 

Schmidgall, mówiąc o swojej pracy translatorskiej, podkreśla intuicyjny charakter 
tego zajęcia. Nie jest specjalistką w dziedzinie teorii przekładu literackiego. W po-
dziękowaniu za przyznanie Nagrody imienia Dedeciusa wyznała szczerze: „jest to 
czynność uszczęśliwiająca – intuicyjna i twórcza. Praktyka, która nie wymaga znajo-
mości żadnych teorii. Chociaż studiowałam językoznawstwo i literaturoznawstwo, 
niewiele umiem powiedzieć o procesie tłumaczenia jako takim. Piszę po prostu polski 
tekst od nowa po niemiecku i, jeśli mi się poszczęści, odbieram tekst niemiecki jako 
równie udany pod względem treści, rytmu, brzmienia i melodii”12. Tłumaczenie jest 
dla niej transformacją „nie tylko słów, znaczeń, a całej treści kulturowej”13. 

Schmidgall należy do młodego pokolenia tłumaczy. Przedstawiciele starszej 
generacji, jak: Henryk Bereska, Klaus Stämmler czy Dedecius, pochodzący ze 
Śląska czy przedwojennej Łodzi, obcowali od dzieciństwa z polską kulturą, histo-
rią i językiem. Renate Schmidgall, nie mając takich korzeni, musiała inaczej 
docierać do naszego języka i naszej kultury. Aby poznać żywy język polski, za-
mieszkała w Polsce, na warszawskiej Pradze14. Opanowanie języka potocznego, 
o niższych rejestrach, jest niezbędne dla tłumacza literatury współczesnej. 
Schmidgall zwraca uwagę na charakterystyczne dla naszego języka „połączenie 
wulgarności z poufałością, tkliwością, czułością, którego nie ma zupełnie w lite-
rackim języku niemieckim”15. Wulgaryzmy – mówi dalej Schmidgall – „świadczą 
tylko o tym, że mamy do czynienia z językiem potocznym”16. Podobne zjawisko 
występuje w języku niemieckim czasem w dialektach, ale w języku literackim nie 
pojawia się. Stąd wypływa dla tłumacza duża trudność. Na IV Festiwalu Puls 
Literatury tłumaczka stwierdziła, że język polski ma dużo pięknych, słowiańskich 
przekleństw, których nie sposób do końca przetłumaczyć17. Znajomość niuansów 
naszego języka, idiomów i zmieniającej się wciąż leksyki, która jest u Schmidgall 
– mówiąc słowami Pawła Huellego – „nadzwyczajna”18, świadczy o niezwykłych 
zdolnościach językowych tłumaczki. Zapytana o to, co sprawia jej szczególną 
trudność w przekładzie na niemiecki, zaznacza, że jest to polska wrażliwość, 
która jest odmienna od niemieckiej. Jej zdaniem język polski „jest w stanie znieść 
więcej patosu i sentymentów niż niemiecki”19. 
   

12 R. Schmidgall, Podziękowanie… 
13 Europejska Nagroda Tłumaczy… 
14 Tamże. 
15 W świecie tłumaczy… 
16 Tamże. 
17 A. Pawłowska, IV Festiwal Puls Literatury zakończony, http://www.gazetakrakowska.pl/artykul 

/344561,iv-festiwal-puls-literatury-zakonczony,id,t.html?cookie=1 [10.02.2014]. 
18 P. Huelle, Moja Przyjaciółka Szwabka…, s. 39. 
19 Europejska Nagroda Tłumaczy… 



BARBARA POGONOWSKA: Renate Schmidgall – tłumaczka i sojuszniczka…     359 

 

Schmidgall, snując refleksję o swoim zawodzie, zwraca uwagę na konieczność 
poznania środowiska, w którym żyje i tworzy tłumaczony autor. I tak Niemka 
podąża śladami swoich pisarzy do miejsc, w których mieszkają, które są źródłem 
ich twórczej inspiracji i które opisują. Spotkania z autorami stanowią zresztą 
nieodłączną część działalności translatorskiej. Ścisła współpraca z twórcą potrafi 
rozwiać wątpliwości, pojawiające się w trakcie pracy nad przekładem. „Jeśli zna 
się człowieka”, twierdzi Schmidgall, „dużo łatwiej jest domyślić się sensu tego, 
co pisze”20. Z niektórymi literatami łączy ją zażyła przyjaźń, np. z Pawłem Huel-
lem czy Andrzejem Stasiukiem. Dowodem niezwykłości relacji na płaszczyźnie 
autor – tłumacz może być fakt, że Stasiuk zadedykował Dojczland właśnie swoim 
tłumaczom na niemiecki – Olafowi Kühlowi i Renate Schmidgall. Translator jest 
nie tylko najwierniejszym, ale i najbardziej wymagającym czytelnikiem pisarza. 
To on, pochylając się nad tekstem, potrafi najlepiej docenić jego walory bądź 
wytknąć niedociągnięcia. 

Dużą rolę w pracy Schmidgall odgrywa czynnik topograficzny. Wśród polskich 
miast szczególnie bliski stał się jej Gdańsk. Zwiedzała go, podążając najpierw 
śladami Güntera Grassa i bohaterów jego gdańskiej trylogii, później tropem po-
staci z prozy Pawła Huellego i Stefana Chwina. Błądziła po dolnym Langfuhr 
niemieckiego noblisty, z Pawłem Huellem zaś zwiedzała górny Wrzeszcz, cmen-
tarz Brętowski, oliwskie doliny, koszary pruskich huzarów, plażę w Jelitkowie – 
Glettkau, Bukową Górkę czy okolice nad rzeką Strzyżą, przy tunelu, gdzie znik-
nął Weiser Dawidek. Górny Wrzeszcz Huellego i dolny Langfuhr Grassa oddziela 
nie tylko linia kolejowa, ale i wojna. Dla Schmidgall „cudownym uczuciem”21 
jest możliwość odnajdowania w rzeczywistości miejsc, ulic czy budynków, które 
znamy z kart powieści. Wiele z nich przetrwało pożogę wojenną, stając się pomo-
stem łączącym przeszłość z teraźniejszością. 

Gdańsk jest ważny dla Schmidgall także z innego powodu. To Weiser Dawidek 
Pawła Huellego, powieść, której akcja toczy się w powojennym Gdańsku, była 
pierwszym dłuższym tekstem literackim, który tłumaczka samodzielnie wybrała 
z zamiarem przełożenia na niemiecki. Z samym autorem szybko znalazła wspól-
ny język, zwłaszcza że Paweł Huelle jest znawcą niemieckiej kultury i literatury. 
Oboje łączy poza tym fascynacja Gdańskiem. Huelle wciąż nawiązuje w swojej 
prozie do topografii rodzinnego miasta, wytrwale rejestruje ślady niemieckie 
w Gdańsku, tka „siatkę miejsc i postaci, która – ponad historyczną katastrofą – 
zapewnia mu ciągłość i tożsamość”22. To kronikarskie zacięcie widoczne jest 
także w warsztacie Renate Schmidgall. Paweł Huelle, wspominając po latach 
swoje pierwsze spotkania z nią, zanotował, że tłumaczka wielką wagę przywią-
   

20 W świecie tłumaczy… 
21 R. Schmidgall, Podziękowanie… 
22 Tamże. 
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zywała do miejsc, że była niezwykle dokładna i dociekliwa, że robiła mnóstwo 
zdjęć, aby uwiecznić miejsca opisane w jego powieści23. Wielką zasługą Schmid-
gall jest to, że dzięki jej przekładom Niemcy mogli poznać Gdańsk także z pol-
skiej perspektywy, czyli spojrzeć na Danzig oczami Huellego czy Chwina24. 

Proza Andrzeja Stasiuka zawiodła tłumaczkę w inny rejon Polski, do Małopol-
ski. Wyznaje, że również i ta część naszej ojczyzny stała się jej bliska dzięki 
literaturze: „Podobnie jak w Gdańsku, czułam się później w Galicji Stasiuka, 
kiedy stałam na opustoszałym Rynku w Dukli albo patrzyłam na Cergowę, która 
w Opowieściach galicyjskich usiłuje podtrzymywać niebo”25. 

Schmidgall ma świadomość ogromnej i odpowiedzialnej roli, jaka przypada 
tłumaczom literatury w tworzeniu pomostów między kulturami, stwierdzając: 
„Dzięki literaturze właśnie można inne narody lepiej zrozumieć. Dzięki literatu-
rze uświadamiamy sobie, co nas dzieli, ale przede wszystkim, co nas łączy – bez 
tej świadomości nie byłaby możliwa żadna empatia ani tolerancja. Poza tym 
tłumacz (…) jest najlepszym pośrednikiem między dwiema kulturami, bo zna się 
na obu”26. Jerzy Kwiatkowski we wstępie do Pamiętnika tłumacza Karla Dede-
ciusa, szkicując portret autora, wypowiada słowa odnoszące się co prawda do 
samego Dedeciusa, ale poruszające istotną kwestię funkcji tłumacza literackiego 
i nobilitujące tę działalność: „jest to tłumacz suwerenny, świadomy twórca kultu-
ry, realizujący poprzez dobór wybranych do przełożenia tekstów pewien program 
literacko-kulturowy, a nawet kulturowo-polityczny”27. Wypowiedź tę można 
również odnieść do wielu innych zasłużonych tłumaczy. To oni proponują wy-
dawnictwom wartościowe teksty, przejmują rolę agentów literackich, organizują 
spotkania autorskie i je moderują. W cytowanym wyżej wywiadzie Schmidgall 
stwierdza, że to właśnie dzięki ich pracy i zaangażowaniu wydawnictwa zagra-
niczne dowiadują się, co dzieje się w literaturze danego kraju. To oni promują 
nowych autorów i pracują, aby uczynić ich twórczość częścią wspólnej kultury. 
Na tym polu Renate Schmidgall jest bardzo aktywna, a źródeł jej zaangażowania 
w popularyzowanie polskiej kultury z pewnością należy szukać w tradycji Deut-
sches Polen-Institut i w staraniach jego założyciela Karla Dedeciusa, który – jak 
twierdzi Albrecht Lempp, również tłumacz – kształcąc tłumaczy, uczył ich pro-
mowania kultury polskiej28. Schmidgall towarzyszy wiernie swoim pisarzom 
w ich podróżach po Niemczech i spotkaniach z czytelnikami (Andrzej Stasiuk 
   

23 P. Huelle, Moja Przyjaciółka Szwabka…, s. 28. 
24 D. Bingen, Prezentacja Laureatów Nagrody za rok 2009… 
25 R. Schmidgall, Podziękowanie… 
26 W świecie tłumaczy… 
27 J. Kwiatkowski, Wstęp, w: K. Dedecius, Notatnik tłumacza, Warszawa: Czytelnik, 1988, s. 10. 
28 J. Strzałka, Tłumacz pilnie poszukiwany, http://kultura.onet.pl/ksiazki/artykuly/tlumacz-pilnie-

-poszuki wany,1,5334213,artykul.html [10.02.2014]. 
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i Paweł Huelle). Tradycja spotkań autorskich jest u naszych zachodnich sąsiadów 
bardzo żywa, co stanowi pewien kulturowy wyróżnik, gdyż takiej formy kontak-
tów literatów z odbiorcą nie ma na przykład we Francji29. W Niemczech zaś liczy 
się obecność pisarzy, ich bezpośredni kontakt z publicznością, co później jest 
relacjonowane w regionalnej prasie i przyczynia się do dalszej promocji tekstów. 
Przychylna krytyka literacka w niemieckich mediach, na którą już tradycyjnie 
mogą liczyć polskie teksty, nie zawsze przekłada się na sukces czytelniczy. 
Schmidgall promuje polskie teksty na licznych odczytach, przedstawiając nie-
mieckim odbiorcom sylwetki takich twórców, jak: Aleksander Jurewicz, Ryszard 
Krynicki, Maciej Niemiec czy Adam Zagajewski. Swym ogromnym doświadcze-
niem chętnie dzieli się z młodszymi kolegami, organizując i prowadząc warsztaty 
translatorskie. 

Trzeba pamiętać, że tłumaczenia literatury polskiej na język niemiecki przy-
czyniają się do popularyzowania naszej literatury także w innych krajach, ponie-
waż niemiecki należy do dużych języków europejskich. To właśnie dzięki nie-
mieckojęzycznym tłumaczeniom polscy autorzy mają szansę zostać odkryci przez 
odbiorców w innych krajach. Sukces przekładu na niemieckim rynku książki 
skutkuje zawsze tłumaczeniami utworów danego pisarza na inne języki europej-
skie, jak na przykład francuski, hiszpański czy języki skandynawskie30. Warto 
wspomnieć, że od ponad dziesięciu lat, od czasu Międzynarodowych Targów 
Książki we Frankfurcie w roku 2000, na których Polska zaprezentowała swoje 
dokonania literackie jako gość honorowy, obserwujemy niesłabnące zaintereso-
wanie niemieckich wydawnictw polską literaturą piękną. Szacuje się, że na nie-
mieckim rynku księgarskim, obejmującym Niemcy, Austrię i niemieckojęzyczną 
część Szwajcarii, co roku ukazuje się około 50 tłumaczeń z polskiego, są to 
przeważnie przekłady beletrystyki31. Przekłady te rzadko kiedy są wydawane ze 
względów ekonomicznych, ale dla wydawnictwa liczy się prestiż. Polska literatu-
ra jest bowiem uznawana za literaturę dobrą, wartą wydania, przeznaczoną głów-
nie dla elitarnego kręgu czytelników. To w dużej mierze zasługa dobrych tłuma-
czy, który prezentują najciekawsze i najważniejsze zjawiska polskiej prozy 
i poezji. Wzrost zainteresowania polskimi tekstami notuje się od roku 1989. Wraz 
z upadkiem komunizmu i otwarciem Polski na Europę i świat nasza literatura 
stała się bardziej europejska. Paradoksalnie współczesna polska beletrystyka 
cieszy się w Niemczech większym powodzeniem niż nowa literatura niemiecka 
wśród polskich odbiorców. 
   

29 Tamże. 
30 N. Stelmaszyk, Obecna lecz nieodkryta? Literatura polska w Niemczech dziś, 

http://www.goethe.de/ins/pl/lp /kul/dup/lit/mar/deu/pl7140891.htm [10.02.2014]. 
31 Tamże. 
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32 Bibliografia jest dostępna także w Internecie: http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/ 
downloads /bibliografia_renate_schmidgall.pdf [10.02.2014]. 
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R E N A T E  S C H M I D G A L L  –   

A  T R A N S L A T O R  A N D  A  P R O M O T E R  O F  P O L I S H  L I T E R A T U R E  I N  G E R M A N Y  

The article presents the profile of Renate Schmidgall, a well-known translator of the Polish literature 
into German language. Before Schmidgall began her career of a translator she had been affiliated with 
the Institute of Polish Culture in Darmstadt, from which many reputable translators derive. Renate 
Schmidgall was honoured for her activity with many prestigious awards. Schmidgall is also involved 
in promoting Polish literature in Germany in this way contributing to close relations between Polish 
and German nations. 
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J A K O  P O P U L A R Y Z A T O R  L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J   

W  RO S J I  P O C ZĄT K U  XIX W I E K U 
W O K ÓŁ  C Z A S O P I S M  „СЕВЕРНЫЙ  ВЕСТНИК” ,  „КОРИФЕЙ ,   

ИЛИ  КЛЮЧ  ЛИТЕРАТУРЫ”  I  „УЛЕЙ”  

 

U WA G I  W S TĘ P N E  

WSPÓŁCZESNY BADACZ POLSKO-ROSYJSKICH ZWIĄZKÓW NAUKOWYCH I KULTU- 
ralnych Ryszard Wołoszyński nazwał Wasilija Anastasiewicza „niestrudzonym, 
choć niedocenionym popularyzatorem i przyjacielem” kultury polskiej, „człowie-
kiem-instytucją”, którego dokonania stanowią „ciekawy przykład oddziaływania 
i siły asymilacyjnej kultury polskiej początków XIX wieku”1. Jeszcze dobitniej 
wypowiedział się na ten temat historyk rosyjskiej bibliografii Michaił Iskrin, 
nazywając Anastasiewicza „ojcem i propagatorem przyjaźni rosyjsko-polskiej, 
(…) określanym w Warszawie mianem petersburskiego Polaka”2. 

Wasilij Grigoriewicz Anastasiewicz (1775–1845) był poetą, tłumaczem, współ-
pracownikiem i wydawcą czasopism, jednym z pierwszych bibliografów rosyj-
skich  raczej w przenośni niż dosłownie3. 

Anastasewicz (Anastasiewicz), osobistość niepewnego pochodzenia („uważał się za Pola-
ka” (…), urodzony w Kijowie, odbywał kilkuletnią służbę w wojsku rosyjskim, po utworze-
niu ministerstw w Rosji (1802) pracował w (…) Ministerstwie Oświaty i wiele miał do czy-

   
1 R.W. Wołoszyński, Polacy w Rosji 1801–1830, Warszawa: Książka i Wiedza, 1984, s. 124. 
2 М.Г. Искрин, Петербургский библиограф В.Г. Анастасевич, „Советское славяноведение” 

1990, № 4, s. 99. 
3 Zob. m.in.: С.И. Николаев, Анастасевич Василий Григорьевич, в: Русские писатели 1800–1917. 

Биографический словарь, т. 1 (А-Г), ред. П.А. Николаев, Москва 1989, s. 62–63; М.А. Брискман, 
В.Г. Анастасевич (1775–1845), Москва: Издательство Всесоюзной Книжной палаты, 1958. 
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nienia z reorganizacją uniwersytetu wileńskiego, długo też pełnił funkcję sekretarza w pe-
tersburskiej kancelarii kuratora tej uczelni, ks. Adama Czartoryskiego 

– pisał o nim Ludwik Bazylow w monografii Polacy w Petersburgu4, słowa 
„uważał się za Polaka” przytaczając za Polskim słownikiem biograficznym5. Do 
północnej stolicy Rosji Anastasiewicz przybył w grudniu 1801 roku i pozostał 
w niej do końca życia. 

Szerokie wyobrażenie o działalności Anastasiewicza dawał czytelnikom pol-
skim XIX stulecia Rys historyczny literatury rosyjskiej Nikołaja Griecza, wydany 
– wraz z „dodatkami”  przez Samuela Bogumiła Lindego6. Jednym z „dodat-
ków” jest Spis źródeł historii literatury rosyjskiej Piotra Köppena, w którym 
znajdujemy opis czasopisma Anastasiewicza „Улей”: 

Ul, miesięczne dzieło; w S. Petersb. 1811 i 1812. Głównym zamiarem wydawcy (W.G. Anasta-
siewicza) było zaznajomić współziomków swoich z literaturą polską, i przez to umocnić 
przyrodzony związek między uczonymi dwóch jednoplemiennych narodów. Do najciekaw-
szych artykułów o polskiej literaturze należy wyciąg z Lindego, Naruszewicza i Czackiego7. 

W dalszej części noty mowa jest o dziale „bio- i bibliograficznym” pisma 
„Улей” oraz zamieszczonym w nim artykule Anastasiewicza O bibliografii8, 
który, zdaniem Nikołaja Zdobnowa, położył podwaliny pod teorię bibliografii 
w Rosji9. Do noty zostaje dołączony odsyłacz do opisu działalności Anastasiewi-
cza w Rysie historycznym literatury rosyjskiej… Griecza, gdzie wspomniane 
zostaje jego tłumaczenie Fedry J. Racine’a, oddanie do druku ostatniej części 
Rysu rosyjskiej bibliografii Wasilija Sopikowa oraz wydanie „najpierwszego 
katalogu systematycznego ksiąg rosyjskich z alfabetycznym rejestrem autorów”, 
pod którym to określeniem kryje się Spis książek rosyjskich do czytania z biblio-
teki W. Pławilszczykowa10. 
   

4 L. Bazylow, Polacy w Petersburgu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984, s. 138–139. 
5 M. Danilewiczowa, Bazyli Anastasiewicz, w: Polski słownik biograficzny, t. 1, red. W. Konopczyński 

i in., Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1935, s. 87. 
6 M. Grecz, Rys historyczny literatury rosyjskiej (…) Z dodatkami z Batiuszkowa, Biestużewa, 

Bułharyna, Kaczanowskiego, Karamzina, Köppena, Korniłowicza, Wiaziemskiego, przeł. S.B. Linde, 
Warszawa: b.w., 1823. 

7 [Piotra] Köppena Spis źródeł historii literatury rosyjskiej, w: Dodatki do Mikołaja Grecza „Rysu 
historii literatury rosyjskiej”, zebrane i tłumaczone przez S.B. Lindego, Warszawa: b.w., 1823, s. 558 
(podkreślenia autora). 

8 Б.п. [В.Г. Анастасевич], О библиографии, „Улей” 1811, ч. 1, № 1, s. 14–28. 
9 Н. Здобнов, История русской библиографии до начала XX века, Москва: 

Госкультпросветиздат, 1955, s. 164–169, 186–187. 
10 M. Grecz, Rys historyczny literatury rosyjskiej…, s. 274. Por.: В. Анастасевич, Опыты 

Василия Перевощикова…, „Сын Отечества” 1822, ч. 79, № 30, s. 175–182; А. Бестужев, 
О разборе книги: Опыты Василия Перевощикова, „Сын Отечества” 1822, № 27, s. 108–119. 
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W kontekście zainteresowań Anastasiewicza literaturą polską wysuwają się na 
plan pierwszy – z różnych powodów – trzy rosyjskie wydawnictwa periodyczne 
początku XIX stulecia: „Северный вестник” (1804–1805) Iwana Martynowa, 
w którym Anastasiewicz publikował tłumaczenia z języka polskiego, oraz „Улей” 
(1811–1812), własne – wyraźnie polonoznawcze – czasopismo Anastasiewicza, 
a także – pośrednio – „Корифей, или Ключ литературы” (1802–1807) Jakowa 
Galinkowskiego jako miejsce zamieszczenia artykułu О состоянии литературы 
польской (O stanie literatury polskiej), który Anastasiewicz zrecenzował na ła-
mach pisma „Северный вестник”. Najwyżej ceniony był spośród nich właśnie 
miesięcznik Martynowa, jedno z najbardziej, w opinii Anatolija Priedteczenskie-
go, „treściwych, poważnych i zróżnicowanych tematycznie czasopism tamtych 
czasów”11. Na przeciwnym biegunie znalazło się pod tym względem pismo Ga-
linkowskiego, w istocie będące nie tyle czasopismem, ile, jak zauważa Jurij Łot-
man, „podzielonym na części kursem teorii sztuki (…) z rozbudowanymi dygre-
sjami na temat różnych dziedzin historii i kultury”12. Badacz pisze dalej, że „specjali-
styczny charakter czasopisma (…) wywoływał ataki ze strony karamzinistów”13, 
reprezentowanych przez Piotra Makarowa i jego pismo „Московский Меркурий” 
oraz (pośrednio) Johanna Gotfrieda Richtera jako wydawcę pisma „Russische Mi-
szellen”14. Anastasiewicz – w tym jako badacz kultury polskiej  zaznaczył swoją 
obecność także w innych pismach rosyjskich XIX wieku15, co odnotował zresztą 
Griecz w Rysie historycznym literatury rosyjskiej…16. 

Wychodząc poza zainteresowania Anastasiewicza literaturą polską, można do-
dać, że spod jego pióra wyszły przekłady rozpraw Waleriana Stroynowskiego 
O ugodach dziedziców z włościanami i Ekonomiki powszechnej krajowej narodów 
oraz Nauki prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycznej i prawa 
narodów Hieronima Stroynowskiego17.    

11 А.В. Предтеченский, Очерки общественно-политической истории России в первой 
четверти XIX века, Москва – Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1957, s. 67. 

12 Ю.М. Лотман, Писатель, критик и переводчик Я.А. Галинковский, „XVIII век”, сб. 4, отв. ред. 
П.Н. Берков, Москва – Ленинград: Академия наук. Институт русской литературы, 1959, s. 235. 

13 Tamże. 
14 Por.: В.И. Кулешов, Из истории русско-немецких литературных связей. („Вестник 

Европы” Н.М. Карамзина и „Russische Miszellen” И.Г. Рихтера), „Славянская филология” 
1963, вып. 5, s. 436–451; В.И. Кулешов, Литературные связи России и Западной Европы в XIX 
веке (первая половина), Москва: Издательство Московского университета, 1965, s. 252–263. 

15 Np.: В. Анастасевич, Краковские памятники, „Сын Отечества” 1822, № 36, s. 97–108. 
16 M. Grecz, Rys historyczny literatury rosyjskiej…, s. 274. Wzmiankę o tym, zawartą we 

wspomnianej nocie o Wasiliju Sopikowie, Linde opatrzył następującym przypisem: „Szacowny ten 
Przyjaciel mój jest jeden z najczynniejszych współczłonków Towarzystwa Cesarskiego Wolnego 
Lubowników Rosyjskiej Literatury, i Dziennika pod napisem »Sorewnowatel«; nad to zbogacił naszą 
Gazetę literacką Warszawską wielą ważnymi wiadomościami” (tamże). 

17 Zob.: R.W. Wołoszyński, Polacy w Rosji…, s. 127–132. 
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Szeroko rozumiane związki z kulturą polską nie są, bo nie mogą być ze wzglę-
du na różnorodność działalności Wasilija Anastasiewicza, wyłącznym aspektem 
studiów nad jego spuścizną. Niezależnie od studiów nad tym zagadnieniem pro-
wadzone są badania nad rolą Anastasiewicza w rozwoju rosyjskiej bibliografii18 
oraz bibliotekarstwa19, jego twórczością literacką20, wreszcie także światopoglą-
dem21, a wszystko to na szerokim tle epoki. 

O  L I T E R AT U R Z E  P O L S K I E J  W  C Z A S O P I S M A C H  
„СЕВЕРНЫЙ  ВЕСТНИК”   

I  „КОРИФЕЙ ,  ИЛИ  КЛЮЧ  ЛИТЕ РАТУРЫ ”  

Szkic O stanie literatury polskiej został zamieszczony w dziale „Wiadomości 
naukowe” piątej, zatytułowanej Terpsychora, części czasopisma „Корифей, или 
Ключ литератуpы”22. Swój periodyk podzielił bowiem Jakow Galinkowski na 
dwanaście części, nazwanych, jak czytamy w przedmowie, „imionami Muz 
i innych postaci mitologicznych, z którymi od dawna wiąże się idea nauk i sztuk 
pięknych”23. Jednakże na pierwszy ślad obecności tematyki polskiej natrafiamy 
już w opublikowanym w części pierwszej  Klio  artykule Об славнейших 
историках (O najsławniejszych historykach), zawierającym (w części głównej 
i przypisie) wzmiankę m.in. o Janie Długoszu, Marcinie Kromerze, Macieju Mie-
chowicie i Macieju Stryjkowskim. 
   

18 М.А. Бриcкман, В.Г. Анастасевич и вопросы теории библиографии, „Труды 
Ленинградского государственного Библиотечного института им. Н.К. Крупской” 1956, т. 1, 
s. 135–158; Н.А. Никифоровская, Методика библиографического описания В.Г. Анастасевича 
в его „Росписи российским книгам для чтения из библиотеки В. Плавильщикова”, в: Вопросы 
библиографии. Сборник статей и материалов, ред. А.А. Моисеева, Ленинград: Библиотека 
Академии наук СССР, 1976, s. 183–197. 

19 М.Н. Коновалова, Записки В.С. Сопикова и В.Г. Анастасевича о составлении каталогов 
публичной библиотеки. (Из неопубликованного наследия), „Труды Государственной публичной 
библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина” 1957, т. 3 (6), s. 241–257. 

20 Ю.М. Лотман, К характеристике мировоззрения В.Г. Анастасевича. (Из истории 
общественной мысли первой четверти XIX в.), „Ученые записки Тартусского 
Государственного университета” 1958, вып. 65 („Труды по русской и славянской филологии”), 
s. 17–27.  

21 Г.В. Зыкова, О позе „педанта” в русской литературе первой трети XIX в.: В.Н. Анас-
тасевич, „Лица” 1994, № 4, s. 25–34.  

22 [Б.п.], О состоянии литературы польской, „Корифей, или Ключ литературы” 1802, ч. 5, 
s. 102–128. 

23 Oryg.: „Об славнейших историках”. [Б.п.], План, „Корифей, или Ключ литературы” 1802, 
ч. 1, s. 6. 
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Opis „stanu literatury polskiej” został podzielony na następujące dwie części: 

Polska została podzielona przez dwa Dwory Cesarskie na dwie części: podział ten został 
wykorzystany także w tej notatce: a) w Polsce, która dostała się w nasze władanie, miasto 
Wilno z okolicami, jest ostoją oświecenia. (…) b) w części austriackiej, nazywanej Galicją 
Wschodnią i Zachodnią, dwa uniwersytety: we Lwowie i Krakowie, stały się skupiskiem 
uczonych24. 

Pierwsza z nich zawiera charakterystykę twórczości Stanisława Trembeckiego, 
a także działalności Stanisława Jundziłła, Jędrzeja Śniadeckiego, Tadeusza Czac-
kiego, Tadeusza Mostowskiego i in. W drugiej mowa jest (jeśli zachować nie-
przestrzegający chronologii układ przyjęty w artykule) o Samuelu Bogumile 
Lindem, Jacku Przybylskim, Stanisławie Staszicu, Franciszku Zabłockim, Fran-
ciszku Karpińskim, Julianie Ursynie Niemcewiczu, Wincentym Kadłubku, Miko-
łaju Koperniku, Marcinie Kromerze, Stanisławie Orzechowskim, Janie Kocha-
nowskim, Piotrze Skardze, Macieju Kazimierzu Sarbiewskim, Jakubie Wujku, 
Stanisławie Konarskim, Adamie Naruszewiczu, Ignacym Krasickim i in. 

Układu treści dotyczy właśnie pierwszy zarzut sformułowany przez Anastasie-
wicza w recenzji artykułu O stanie literatury polskiej, utrzymanej w formie listu 
do redakcji pisma „Северный вестник”25. Recenzent przypomina, że Polska 
dostała się w ręce nie dwóch, lecz trzech państw (także pominiętych w artykule 
Prus), w związku z czym, jeśli już trzymać się przyjętej zasady podziału, części  
a co za tym idzie, grup pisarzy  powinno być o jedną więcej. Ważniejsze, jego 
zdaniem, jest jednak to, że wielu twórców nie da się zakwalifikować do jednej z czę-
ści, gdyż ich dorobek – ze względu na swoją rolę i poziom artystyczny  ma znacze-
nie ponadlokalne. Tak jest chociażby w przypadku Stanisława Trembeckiego: 

Trembecki (Stanisław), poeta, za sprawą swojego talentu stał sie dobrem całej Polski. Tu 
został on przedstawiony jakby jako przywódca społeczności Uniwersytetu Wileńskiego; bez-
pośrednio za nim zostają wymienieni Jundziłł, Prof. Botaniki: Śniadecki (Jędrzej), (…) i w tym 
samym wersie mowa jest o hr. Tadeuszu Czackim26. 

   
24 Oryg.: „Польша разделена двумя Императорскими домами, на две части: это разделение 

послужит и нам в сей записке. А): в Польше отшедшей к нашим владениям, город Вильна 
с окружностью, держит диктатуру просвещения. (…) B): в части Австрийской, которая 
называется Галлициею Восточнoю и Западнoю, два Университета Лембергской и Краковской, 
сделались убежищем людей ученых”. [Б.п.], О состоянии литературы польской…, s. 102, 105 
(podkreślenia autora). 

25 Б.п. [В.Г. Анастасевич], Милостивые Государи!…, „Северный вестник” 1804, ч. 2, № 5, 
s. 163–178. 

26 Oryg.: „Трембецкий (Станислав), стихотворец, по отличным дарованиям своим принадлежит 
к чести всей Польши. Здесь поставлен он как бы главою сословия Виленского университета; ибо 
за ним непосредственно следует Юндзил, Проф. Ботаники: Снядецкий (Андрей), (…) и в той же 
строке говорится о графе Фадее Чатском”. Tamże, s. 168–169 (podkreślenia autora). 
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Wzmianka o Tadeuszu Czackim pokazuje, że Anastasiewicz stawia sobie za cel 
nie tylko wskazanie niedociągnięć autora artykułu O stanie literatury polskiej, ale 
także uzupełnienie wiadomości o poszczególnych twórcach. Ciąg dalszy notki 
o Czackim brzmi zatem: „On [Czacki – M.D.] pracuje obecnie nad dziełem Hi-
storia narodu polskiego, kontynuując podobną pracę Biskupa Naruszewicza”27. 

Zarzuty Anastasiewicza dotyczą ponadto czterech innych kwestii szczegóło-
wych: 
 zniekształceń nazw własnych, np.: 

В Лемберге Ксионз Куральт предпринял 
издавать последственно всех древних 
стихотворцев в Польше, которые писали 
на Латинском языке. Он начал сие соб-
рание с Климента Ясницкого…28 

Вообще Корифей выходит из печати 
неисправно; (…) а особливо когда изуро-
дованы (…) даже собственные имена. (…) 
На пр. (…) на стр. 107 Ясницкий вместо 
Яницкий29. 

 niewłaściwego doboru słów, wynikającego z niezrozumienia istoty rzeczy, np.: 

Францишек Заблоцкий (…) прежде-
бывший секретарь коммисии воспитания, 
а ныне приходский Поп села принадле-
жащего Князю Черторыскому…30 

Такую странность (…) рождают многие 
неуместные переводы чужестранных назва-
ний, достоинств и проч. (…) Кс. Заблоцкий 
в имении Князя Чарторыского в Галиции 
находится Пробощем…31. 

 szeroko rozumianych nieścisłości (często uproszczeń) faktograficznych, np.: 

Карпинский (…) много издал сочинен-
ий стихами и прозою, кои собраны вместе 
под заглавием забавы Карпинского32. 

Это некоторые только его мелкие стихот-
ворения – род его его безделок33.  

 nietrafionych ocen i interpretacji dzieł literackich, np.: 
   

27 Oryg.: „Он [Czacki – M.D.] теперь трудится над сочинением Истории Польского народа, 
продолжая таковую же Епископа Нарушевича”. Tamże, s. 169. 

28 [Б.п.], О состоянии литературы польской…, s. 107 (tu i dalej wyróżnienia własne – M.D.). 
Ten i dalsze fragmenty pozostaną nieprzetłumaczone ze względu na obecność w nich błędów 
i nieścisłości, uchwytnych jedynie w wersji oryginalnej. 

29 Б.п. [В.Г. Анастасевич], Милостивые Государи!…, s. 165. 
30 [Б.п.] О состоянии литературы польской…, s. 108. 
31 Б.п. [В.Г. Анастасевич], Милостивые Государи!…, s. 174. 
32 [Б.п.] О состоянии литературы польской…, s. 109. 
33 Б.п. [В.Г. Анастасевич], Милостивые Государи!…, s. 174. Fragment ten pokazuje, że celem 

Anastasiewicza było przybliżenie czytelnikom rosyjskim polskich realiów literackich. Stąd użyte 
przez poprzednika określenie „zabawy” zastępuje on określeniem „bezdiełka” („bagatela”), odwołując 
się tym samym do rodzimej tradycji sentymentalnej, zbiorów Nikołaja Karamzina (Мои безделки, 
1794) oraz Iwana Dmitrijewa (И мои безделки, 1795). 
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Немцевич (…) обратил на себя заме-
чание пиесою: Поврот посла, которая 
годилась для времени. Но он не Шекспир 
(…) и только начал писать для Театра34. 

Там же о Немцевиче (…) сказано весьма 
невыгодно и несправедливо. (…) Трагедия 
его: Владислав под Варною имеет правда 
свои недостатки (да кто оных не имеет?), 
в коих он сам признается; но в ней есть так-
же смелые и выразительные черты…35  

Wśród powtarzających się zarzutów jest nieprzestrzeganie przez autora artyku-
łu O stanie literatury polskiej porządku chronologicznego. Jak czytamy, „nie 
można dowiedzieć się, (…) kiedy pisarze żyli, jakimi walorami odznaczały się 
ich dzieła (…); wszystko jest nie tak…”36. 

Czasopismo „Северный вестник” stało się oprócz tego miejscem publikacji – 
w przekładzie Anastasiewicza – bajki Ignacego Krasickiego Sąsiedztwo37 oraz 
biografii poety38, a także noty o Józefie Szymanowskim39, skróconej wersji nie-
mieckiego prospektu Słownika języka polskiego S.B. Lindego40 czy wzmianki 
o wydaniu „Dziennika Wileńskiego”41. Swoją obecność na tych łamach zawdzię-
czają one przy tym nie tyle polonoznawczym pasjom wydawcy, ile właśnie 
współpracy z nim Anastasiewicza. Martynow nie traktował bowiem literatury 
polskiej priorytetowo, co więcej, w ogóle nie nadawał on czasopismu „Северный 
вестник” profilu literackiego, większą wagę przywiązując do tematyki społecz-
nej, prawnej i oświatowej. Dla Anastasiewicza współpraca z pismem Martynowa 
stała się zaś okresem zbierania doświadczeń przed wydawaniem własnego, ściśle 
polonoznawczego, periodyku. W piśmie „Улей” znajdujemy zresztą wzmiankę 
o tej współpracy; „życiorys tego znakomitego polskiego poety i pisarza ostatnich 
czasów został przedstawiony szczegółowo w cz. I [pisma – M.D.] »Северный 
вестник« 1805 wraz z omówieniem jego dzieł; dla naszych czytelników przetłu-
maczymy niektóre jego fragmenty…” – oto słowa, którymi rozpoczyna się arty-
kuł o Krasickim w czasopiśmie Anastasiewicza42. Oba pisma  „Северный 
   

34 [Б.п.], О состоянии литературы польской…, s. 109.  
35 Б.п. [В.Г. Анастасевич], Милостивые Государи!…, s. 175. 
36 Oryg.: „Нельзя узнать, как расположен порядок Писателей, (…) когда они жили, по 

степени их достоинств, (…) все не то”. Tamże, s. 168. 
37 [Б.п.] Басня, „Северный вестник” 1804, ч. 1, № 1, s. 70 (na końcu: „С польского. В. А-чь”). 
38 [Б.п.] Биография Игнатия Красицкого, „Северный вестник” 1804, ч. 1, № 3, s. 312–328 (na 

końcu: „С польского. В. Анст-чь”). 
39 [Б.п.] Биография Иосифа Шимановского, „Северный вестник” 1804, ч. 3, № 7, s. 44–52.  
40 [Б.п.] Słownik języka polskiego… przez Samuela Bogumiła Linde…, „Северный вестник” 1804, 

ч. 4, № 12, s. 260–271. 
41 [Б.п.] Объявление о периодическом издании под названием Виленский Дневник, „Северный 

вестник” 1804, ч. 3, № 8, s. 261–266. 
42 Oryg.: „Жизнь сего знаменитого последних времен Польского Пиита и писателя помещена 

подробно в 1 ч. Северного Вестника 1805 г. с разбором его сочинений; для наших читателей будут 
переведены некоторые места из них”. [Б.п.] Игнатий Красицкий, „Улей” 1811, ч. 1, № 2, s. 115. 
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вестник” Martynowa, „mimo woli”, za sprawą Anastasiewicza, popularyzatora 
kultury polskiej, i „Улей” samego Anastasiewicza, popularyzatora literatury pol-
skiej z wyboru  dopełniają się wzajemnie. 

Przegląd uwag krytycznych Anastasiewicza na temat szkicu O stanie literatury 
polskiej warto zakończyć przypomnieniem, że nie tylko on wytykał błędy innym, 
ale również inni czynili to wobec niego. Z krytyką Siemiona Laszkiewicza spo-
tkał się wzmiankowany „krakowski” artykuł Anastasiewicza43, pełen, zdaniem 
recenzenta, „błędów historycznych”44 (łącznie wymienia on ich dwanaście). Co 
jednak znamienne, część usterek ma charakter nie tyle faktograficzny, ile języko-
wy: w recenzji pojawia się, dla przykładu, przestroga przed tłumaczeniem przy-
domków władców polskich (Bolesław Chrobry), bo wtedy należałoby też, budząc 
śmieszność, przekładać na polski przydomki władców ruskich (np. Iwana Kality). 

Z  Z AWA R T O ŚC I  C Z A S O P I S M A  „УЛЕЙ”  

Pismo „Улей” rzuca światło na większość wymienionych wyżej pisarzy pol-
skich45. O Krasickim i Janickim mowa jest w opatrzonym przypisami wydawcy 
artykule О пользе и необходимости Латинского языка, а особливо 
в отношении к классическим Римским писателям (O pożytku i niezbędności 
języka łacińskiego, w szczególności w odniesieniu do klasycznych pisarzy rzym-
skich)46. Wzmianka o Czackim pojawia się w programowej przedmowie do pi-
sma, w dużej części poświęconej omówieniu jego struktury: składać się na nie 
miały więc działy „literacki”, „bio- i bibliograficzny”, „historyczny”, „oświato-
wy” i „różności”47. Czacki zostaje przywołany w notce o dziale historycznym 
   

43 Zob. przypis 15. 
44 С. Ляшкевич, Замечания на статью, напечатанную в 36 книжке Сына Отечества под 

заглавием: Краковские Памятники, сочиненную В. Анастасевичем, „Сын Отечества” 1822, 
ч. 80, № 39, s. 267–272 (cyt. ze s. 267). 

45 Zob.: Н.К. Замков, „Улей”. Журнал В.Г. Анастасевича (1811–1812 гг.), в: Sertum 
bibliologicum. В честь президента Русского библиологического общества проф. А.И. Малеина, 
Петербург: Гос. Издательство, 1922, s. 39–70; A. Dworski, Z dziejów zbliżenia kulturalnego 
rosyjsko-polskiego na początku XIX wieku – polonica w czasopiśmie „Улей”, w: Spotkania literackie. 
Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu, red. B. Galster i J. Kamion-
kowa, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973, s. 151–183. 

46 [Б.п.], О пользе и необходимости Латинского языка, а особливо в отношении 
к классическим Римским писателям, „Улей” 1811, ч. 2, № 12, s. 401–422. Tytuł jest opatrzony 
następującym dopiskiem: „Речь говоренная на Польск. языке в Волынской Гимназии 
(в Кременце) г. Профес. Польск. и Лат. языка Францом Олендским, 14 Июн. 1811 при начатии 
годичных испытаний”. 

47 А. Анастасевич, Ament meminisse periti, „Улей” 1811, ч. 1, № 1, s. 4–5. 
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wraz z Adamem Naruszewiczem i Nikołajem Karamzinem. O Karpińskim oraz 
„nowej i zupełnej” edycji jego dzieł (chodzi o czterotomowe wydanie warszaw-
skie z 1806 roku) mowa jest w osobnym szkicu, zawierającym także wyszczegól-
nienie zawartości każdego z tomów tego wydania48. Jak widać, materiały na te-
mat literatury polskiej zamieszczone w czasopiśmie „Улей” można podzielić na 
dwie grupy: do pierwszej należą te, które są jej poświęcone w całości, drugą 
tworzą takie, w których wspomina się o niej przy okazji, przy omawianiu innych 
problemów. W obu grupach oddzielne – ważne  miejsce zajmują tłumaczenia 
z języka polskiego. 

Przyjrzyjmy się bliżej pierwszej z wymienionych grup, rozpatrując ją na przy-
kładzie materiałów związanych z Franciszkiem Karpińskim. We wspomnianym 
szkicu zostaje nazwany on „nowym Florianem” i „polskim Delillem”. Podobnych 
not doczekali się w piśmie „Улей” Krasicki i Naruszewicz, Cyprian Godebski, 
Franciszek Ksawery Dmochowski, Tomasz Kajetan Węgierski i in. Zarówno 
biogram Krasickiego, jak i biogramy pozostałych twórców cechuje duże nasyce-
nie informacyjne: są wśród nich takie, które w całości wypełnia sucha faktogra-
fia, ale częste są również takie, w których prezentacja poety jest barwniejsza 
i żywsza. Ostatnią grupę reprezentuje notka o Krasickim, w której opis zawarto-
ści każdego z dziesięciu tomów jego utworów sąsiaduje z poetyckimi pochwała-
mi pióra Dmochowskiego i Trembeckiego49. Czytelnik pisma Anastasiewicza 
otrzymywał zatem (poza podstawowymi danymi) dwojaką informację o przed-
stawicielach literatury polskiej: odsyłacz bibliograficzny do wydań ich dzieł oraz 
próbę umiejscowienia ich w krajobrazie literackim epoki. Spośród opublikowa-
nych w piśmie „Улей” przekładów utworów Karpińskiego na najwyższą ocenę 
zasługuje, zdaniem Andrzeja Dworskiego50, przekład wiersza Na Wokluż, wody 
i dom Gotski pod Białymstokiem51, najmniej udane wydają się natomiast tłuma-
czenia Lamentu gołębicy oraz Laury i Filona52. Tłumacz utworów Karpińskiego – 
Piotr Kaniewiecki  nie poradził sobie wyraźnie z ich rytmicznością, lekkością 
i śpiewnością. Wiersz Na Wokluż, wody i dom Gotski pod Białymstokiem wydaw-
   

48 [Б.п.], Франциск Карпинский, „Улей” 1811, ч. 2, № 12, s. 431–434. 
49 [Б.п.], Игнатий Красицкий…, s. 115–118. Por.: [F.K. Dmochowski], O życiu i pismach 

Ignacego Krasickiego, dawniej Książęcia Biskupa Warmińskiego, a potem Arcybiskupa 
Gnieźnieńskiego, „Nowy Pamiętnik Warszawski” 1801, t. 2, s. 64–81; [F.K. Dmochowski], Mowa na 
obchód pamiątki Ignacego Krasickiego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, miana na posiedzeniu 
publicznem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk dnia 12. Grudnia 1801 roku…, 
w: I. Krasicki, Dzieła poetyckie, t. 1, Warszawa: nakł. F.K. Dmochowskiego, 1802, s. V–XLIII.  

50 A. Dworski, Z dziejów zbliżenia kulturalnego…, s. 165–166. 
51 [Ф. Карпински], На водопад, по образцу Воклюжского, и дом во вкусе Готическом, 

устроенный под Белостоком, „Улей” 1811, ч. 2, № 11, s. 341–344. 
52 [Ф. Карпински], Вопль Голубки, „Улей” 1811, ч. 1, № 5, s. 332–333 (na końcu: 

„П. Кивцкий”); Б.п. [Ф. Карпински], Лаура и Филон, „Улей” 1812, ч. 4, № 22, s. 314–322. 
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ca czasopisma „Улей” opatrzył przypisem, w którym określił twórcę Laury 
i Filona mianem „szczęśliwego ulubieńca polskiej Euterpe”53. 

Przypisy Anastasiewicza do zamieszczanych pozycji wymagają osobnego roz-
patrzenia, prowadzącego w pierwszej kolejności do sporządzenia ich klasyfikacji. 
Ich wprowadzaniu przyświecały dwa główne cele: uzupełnienie lub skorygowa-
nie podawanych informacji. Do pierwszej grupy należy przytoczony przypis 
o Karpińskim, z drugą sytuacją spotykamy się w artykule О Варшавском ученом 
обществе (O warszawskim towarzystwie naukowym)54, w którym wydawca wy-
jaśnia pomyłkę przy określaniu zajmowanego stanowiska55. Ważne miejsce zaj-
mują też przypisy zawierające wskazanie na  szeroko rzecz ujmując  wyższość 
kultury polskiej nad rosyjską. Szczególnie charakterystyczny przykład stanowi 
obszerny przypis do wspomnianego artykułu O pożytku i niezbędności języka 
łacińskiego…, w którym Anastasiewicz pisze o zapóźnieniu Rosji w stosunku do 
Polski w zakresie tłumaczenia na język ojczysty dzieł klasyków starożytności: 

Wielu pisarzy łacińskich zostało przetłumaczonych na język polski, chociaż w Polsce wie-
le osób także obecnie może czytać same oryginały. (…) Niestety u nas rzecz ta jest całkowi-
cie lekceważona, mimo że bardzo niewiele osób może obejść się bez tych przekładów, czyli 
czytać oryginały greckie i łacińskie. Nie mamy nawet pełnych tłumaczeń [dzieł – M.D.] tych 
pisarzy, których nazwiska są znane każdemu czytelnikowi56. 

Z A K OŃC Z E N I E  

Postawa polonofilska stała się znakiem rozpoznawczym Wasilija Anastasiewi-
cza wśród współczesnych, co oczywiście nie oznacza, że zawsze odnoszono się 
do niego pozytywnie. Ambiwalentną ocenę działalności Anastasiewicza jako 
popularyzatora literatury polskiej znajdujemy w skierowanych do niego listach 
Jewfimija Bołchowitinowa, historyka, twórcy Słownika pisarzy rosyjskich, 
wreszcie duchownego prawosławnego pełniącego obowiązki w Nowogrodzie, 
   

53 Oryg.: „счастливый любимец Польской Евтерпы”. [Ф. Карпински], На водопад…, s. 344 
(przypis). 

54 [Б.п.], О Варшавском ученом обществе, „Улей” 1812, ч. 3, № 13, s. 45–50. Tytuł jest 
opatrzony dopiskiem rozpoczynającym się od słów: „Варшавской газеты 4 Генв. 1812 г. из 
прибавления к № 1”. 

55 „Ошибкою сказано: Sekretarzowi jeneralnemu w magistraturze publicznego wychowania 
w Rosji, вместо: Письмоводителю по Виленскому учебному округу” (tamże, s. 46). 

56 Oryg.: „Весьма многие Латинские писатели переведены на Польский язык, хотя в Польше 
многие и ныне могут читать самые подлинники. (…) К сожалению, у нас сия часть в наи-
большем пренебрежении, между тем, как очень немногие могут обойтись без сих переводов, то 
есть читать Греческие и Латинские подлинники. Мы не имеем даже полных переводов тех 
писателей, коих имена известны всякому читателю”. [Б.п.], О пользе и необходимости…, s. 421. 
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Wołogdzie, Kałudze, Pskowie, a od 1822 roku metropolity kijowskiego. Z jednej 
strony więc, prosi on Anastasiewicza o przysłanie mu bieżących numerów pisma 
„Улей”, które czytał w poprzednim roku, z drugiej jednak, zaczyna drażnić go 
nadużywanie przez Anastasiewicza polonizmów i ciągłe powracanie przez niego 
do spraw polskich: „List 22 [marca 1821 roku – M.D.] wypełnia nudny język 
kancelaryjny, a 25 polszczyzna. Tej ostatniej nie dziwię się, znając Pana obsesję 
na punkcie wszystkiego, co polskie…”57. 

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

I N  R U S S I A  I N  T H E  E A R L Y  1 9 T H  C E N T U R Y   
( A R O U N D  T H E  P E R I O D I C A L S  “ S E V E R N Y  V E S T N I K ” ,  “ K O R I P H E Y ,   

I L I  K L U C H  L I T E R A T U R Y ”  A N D  “ U L E Y ” )  

Vasily Anastasyevitch (1775–1845), a poet, translator, publisher of the periodical “Uley”, bibliog-
rapher, populariser of the Polish culture in Russia. 
The article consists of three parts: 1. The introduction (biography of Anastasyevitch; An outline of the 
Russian literature by Nikolay Griech); 2. On the Polish literature in the periodicals “Severny vestnik” 
and “Koriphey, ili Kluch literatury” (the article On the condition of the Polish literature by Jakov 
Galinkovsky and also his review); 3. The contents of the periodical “Uley” (preface, the Polish poetry 
etc.); 4. The conclusion (Evfimy Bolkhovitinov about Anastasyevitch). 

Keywords: Vasily Anastasyevitch, “Uley”, Polish literature, reception, Jakov Galinkovsky, Evfimy 
Bolkhovitinov. 

dr hab., prof. UW Magdalena Dąbrowska – dyrektor Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu War-
szawskiego i kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej. Historyk literatury rosyjskiej, kompa-
ratysta. Prowadzi badania nad literaturą rosyjską czasów oświecenia. Autorka monografii Rosyjska 
opowieść sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku (2003) i Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska 
podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku (2009), a także kilkudziesięciu artykułów nauko-
wych, w większości poświęconych twórczości pisarzy zapomnianych. Zajmuje się dziejami czasopi-
śmiennictwa rosyjskiego oraz zagadnieniami rosyjsko-zachodnioeuropejskich związków literackich 
i kulturowych. 

   
57 Oryg.: „Письмо 22 [marca 1821 roku – M.D.] пренаполнено скучною казенщиною, а 25 

польщизною. Последнему не удивляюсь по вашей мании ко всему польскому…”. Письма 
митрополита Евгения к В.Г. Анастасевичу из Калуги и Пскова (1813–1818), „Древняя и новая 
Россия” 1881, т. 19, № 2, s. 289. 



A G N I E S Z K A  S T R Y J E C K A  
 

 

U n i w e r s y t e t  R z y m s k i  L a  S a p i e n z a  
W ł o c h y  

CZ Y M  I  D L A C Z E G O  Z A J M U JĄ  S IĘ   
WŁO S C Y  TŁU M A C Z E  L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J ?  

 

JAKO WSTĘP DO TEGO SZKICU BIBLIOGRAFICZNEGO CHCĘ PRZYTOCZYĆ WYPOWIEDŹ  
Luigiego Marinellego, znakomitego tłumacza, polonisty, szefa polonistyki na Uni-
wersytecie Rzymskim La Sapienza. Powiedział mi tak o tłumaczeniu i tłumaczach: 

Tłumaczenie jest jedynym celem do osiągnięcia, w pewnym sensie ukoronowaniem długiej pra-
cy nad poznawaniem obcego języka, literatury i kultury. Szczerze mówiąc, za tłumaczenie (zwłasz-
cza jeśli chodzi o tłumaczenie literackie) nie powinien zabierać się nikt oprócz zawodowych tłuma-
czy. A pośród nich zaś nauczyciele akademiccy z jak największym bagażem doświadczeń kulturo-
wych i naukowych. Są w błędzie (zwłaszcza profesorowie), sądząc, że przekład jest swego rodzaju 
działalnością naukową (ponieważ rzeczywiście angażuje on rozmaite „sprawności” naukowe, po-
czynając oczywiście od sprawności językowej). Przekład (literacki) to znacznie więcej, wymaga on 
talentu, który nie wszyscy posiadają (tak jak nie wszyscy mają talent pisarski, malarski czy mu-
zyczny) oraz pochłania czas, czyli coś, czego zwykle nie ma za dużo profesor, sumiennie wykonu-
jący swoją pracę (czyli taki, który wykłada zgodnie z planem, bierze udział we wszystkich zebra-
niach uniwersyteckich, prowadzi prace dyplomowe i doktorskie, pozostaje na bieżąco z nowinkami 
naukowymi i uczy się nieprzerwanie przez całe życie, ciągle pogłębiając i poszerzając warsztat). 

Włosi, poloniści włoscy, zajmujący się tłumaczeniem literatury polskiej, to rzeczy-
wiście w znakomitej większości nauczyciele akademiccy. Język polski, literatura, 
kultura są ich pasją, której początki sięgają czasów studiów i która jest stale obecna 
w ich życiu zawodowym, jak i prywatnym, bo na zainteresowanie zawodowe nakła-
dają się przyjaźnie, fascynacje miejscami, postaciami i dziełami a w końcu praca 
nad przybliżeniem tego wszystkiego włoskiemu czytelnikowi. 

M O T Y WA C J E  

Zanim przedstawię, czym tłumacze włoscy zajmowali się w ostatnich pięciu 
latach (ich wcześniejsze dokonania zostały zebrane w bibliografii tłumaczeń, 
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która ukazała się w piśmie włoskich polonistów „Pl.It” z 20091), chcę zacytować 
kilka wypowiedzi na temat motywacji, wyborów tłumaczy. 

Francesca Formari z uniwersytetu w Wenecji na pytanie, czym się kieruje przy 
wyborze tekstów do tłumaczenia, odpowiedziała: „Tłumaczyłam przede wszyst-
kim poezję, bo uważam polską lirykę XX wieku za jedną z największych na 
świecie”. Laura Quercioli-Mincer, od 2011 roku szefowa polonistyki w Genui, 
w swojej odpowiedzi przedstawia się jako tłumacz o wielkim naukowym zacię-
ciu; mówi: 

Mój cel jest dość jasny, chodzi o to, żeby pozwolić czytelnikom włoskim poznać polskoję-
zyczną literaturę żydowską oraz zbudować i rozpropagować podstawowy zasób leksykalny 
do tłumaczenia częstych terminów i wyrażeń (także grzecznościowych) tej literatury (które 
zwykle nasi poloniści tłumaczą poprawnie, ale tłumacze z angielskiego często zupełnie sobie 
z tym nie radzą). 

Z kolei przekład wierszy dla dzieci widzi jako wielkie wyzwanie dla tłumacza 
jedyna Polka w gronie tłumaczy polskiej literatury na włoski, Monika Woźniak: 
„Bardzo różnią się polski i włoski system metryczny, słownictwo dla dzieci wy-
biera się w sposób szczególny, a w efekcie ma powstać rzecz lekka, przeznaczona 
dla szczególnego odbiorcy”. 

W Bolonii pracuje Andrea Ceccherelli, którego znajomość gustów publiczności 
włoskiej skłoniła do przetłumaczenia wierszy Jana Twardowskiego. Tłumacz 
z zadowoleniem stwierdza, że sprawdziło się jego przeczucie, odbiór twórczości 
księdza Jana jest bardzo dobry. Zaś powód zajęcia się przekładem poezji Edwarda 
Balcerzana podaje Ceccherelli w następujący sposób: „Jeśli chodzi o Balcerzana, 
to poza prywatnym motywem, jakim jest przyjaźń, interesowało mnie przedsta-
wienie włoskiej publiczności jednego z nurtów polskiej poezji, nieznanego do tej 
pory – poezji lingwistycznej. Miało to na celu dopełnienie obrazu polskiej poe-
zji”. Z Andreą Ceccherellim współpracował Lorenzo Costantino, który tak o tym 
mówi: „Impulsem bezpośrednim do tłumaczenia wierszy pary Balcerzan – Lata-
wiec była wizyta autorów w Rzymie. Wyzwanie, jakim jest praca nad poezją 
lingwistyczną oraz chęć zburzenia obrazu poezji polskiej jako poezji »łatwej« 
i »bezpośredniej«, w połączeniu z osobistą znajomością, przyjaźnią, doprowadzi-
ło do powstania przekładu włoskiego”. 

Chęć dopełnienia obrazu literatury polskiej w świadomości włoskiego odbiorcy 
to powtarzający się motyw, mówili mi o nim i Alessandro Amenta, i Lorenzo 
Costantino, i Marina Fabbri. Kierowała się nim także Marina Ciccarini, sprawu-
jąc opiekę nad tłumaczeniem poezji Leśmiana dokonanym przez Silvię Bruni 
i zabierając się do pracy nad lirykami Ewy Lipskiej:    

1 K. Pęciak, Una bibliografia delle traduzioni letterarie dal polacco in italiano (1989–2008), 
„Pl.It.” 2009, s. 103. 
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W pierwszym przypadku chodzi o wypełnienie nieprawdopodobnej luki, gdyż Leśmian to 
jeden w największych polskich poetów XX wieku, znany we Włoszech tylko z nielicznych 
przekładów pojedynczych wierszy, które ukazały się w trudno dostępnych czasopismach. Je-
śli zaś chodzi o Lipską, ważne jest, żeby czytelnik włoski zdobył wyobrażenie o pisarstwie 
innej poetki, rangą dorównującej Szymborskiej, ale szalenie od niej odległej stylistycznie, 
choć równej jej siłą i przekazem. 

Alessandro Amenta, który wspólnie z Lorenzem Costantino przygotował anto-
logię polskiej poezji współczesnej, mówi zaś tak: 

To jest pierwszy od lat osiemdziesiątych zbiór współczesnej poezji polskiej wydany we 
Włoszech. Chce zatem zapełnić lukę na włoskim rynku wydawniczym – poprzednia antolo-
gia pochodzi z 1981 r. i obejmuje twórczość autorów Nowej Fali. Zbiór pragnie zaprezento-
wać włoskiemu czytelnikowi aktualną panoramę polskiej poezji, dość odległą od tradycyjne-
go wyobrażenia o poezji Wielkich Mistrzów. Autorzy obecni w tomie to dwudziestolatkowie 
obok postaci o pozycji pewnej, już kultowej. Celem wydania tej antologii jest pokazanie, jak 
bogata jest scena współczesna, jak różnorodna i rozgałęziona zarówno pod względem tema-
tyki, jak i używanych środków wyrazu. 

Antologia obejmuje 250 tekstów 25 poetów, którzy zadebiutowali po 1989. Są 
to: Wojciech Bonowicz, Marzena Broda, Sławomir Elsner, Izabela Filipiak, Jerzy 
Franczak, Roman Honet, Łukasz Jarosz, Marzanna Bogumiła Kielar, Radosław 
Kobierski, Bartłomiej Majzel, Maciej Melecki, Jarosław Mikołajewski, Jacek 
Napiórkowski, Edward Pasewicz, Anna Piwkowska, Adam Pluszka, Jacek Pod-
siadło, Tomasz Różycki, Krzysztof Siwczyk, Andrzej Sosnowski, Jolanta Stefko, 
Marcin Świetlicki, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Joanna Wajs, Agnieszka Wol-
ny-Hamkało. 

Alessandro Amenta i Lorenzo Costantino pracowali razem także nad wyborem 
wierszy Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Amenta tak tłumaczy motywację 
pracy nad zbiorem: 

Po ukazaniu się kilku wierszy tego autora w antologii zbiorowej przygotowano wybór prze-
szło 60 wierszy tego poety, jednego z najbardziej znanych i cenionych polskich poetów współ-
czesnych. Wybór padł na poetę, który w Polsce jest już kultowy, którego język i tematy są już 
utrwalone i rozpoznawalne. Publikacja tego tomu, to sposób na zainteresowanie czytelników 
włoskich poezją spoza kręgu Miłosz, Szymborska, Herbert, Różewicz. Tkaczyszyn-Dycki 
wchodzi w tematy skrajne (śmierć, schizofrenia, do tego język z pogranicza dwóch kultur), któ-
re mogą zainteresować czytelników, którzy nie czytaliby literatury polskiej, bo jej nie znają. 

Współautor antologii, Lorenzo Costantino, dodaje: „Może zaciekawić ta tak 
nietypowa poezja – barokowa w retoryce, obsceniczna i bluźnierczo ironiczna”. 

Oprócz tekstów literackich pojawiła się w tłumaczeniu na włoski także eseistyka. 

I Libera, i Zagajewski są we Włoszech znani jako krytycy i eseiści; trzy opowiadania Libe-
ry, które wyszły w związku ze szwajcarskim festiwalem „Babel”, i dwa eseje Zagajewskiego, 
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wydane przez wydawnictwo specjalizujące się w tekstach filozoficznych, były adresowane 
do czytelnika włoskiego nie-polonisty, jako teksty poruszające problemy uniwersalne 

– mówi ich tłumacz, Alessandro Amenta. 
O swojej najnowszej pracy, przekładzie Mojego wieku Wata, tak mówi Luigi 

Marinelli: 

To praca długofalowa, nie tylko na ostatnim etapie tłumaczenia (które jako takie trwało jedena-
ście miesięcy), ale w ostatnich latach przetłumaczyłem opowiadania z tomu Bezrobotny Lucyfer 
i ułożyłem antologię ze znakomitej części wierszy Wata. Poza tym miałem wykład monograficzny 
o Wacie i prowadziłem prace dyplomowe o nim. Wat to autor, którego „czuję”, ponieważ jest iro-
niczny i oniryczny, ponieważ jego smutek skrywa ogromne pragnienie radości, ponieważ jego 
ciemność jest miejscami rozświetlona zupełnie jak w obrazie Caravaggia, gdzie ciemne tło rozcina 
promień niezwykle mocnego światła. Na temat tak późnej włoskiej publikacji Mojego wieku wy-
powiedziałem się w posłowiu, polemizując z włoską zaściankowością oraz z chorym wyobraże-
niem o dwudziestowiecznych totalitaryzmach, które jeszcze pokutuje w naszym kraju. A przecież 
książka mówiona Wata jest książką niezmiennie aktualną, bo mówi o uniwersalnych mechani-
zmach władzy, co – oczywiście w innym stopniu – dotyczy także nas tu i teraz. 

S Z K I C  D O  B I B L I O G R A F I I  TŁU M A C Z EŃ  WŁO S K I C H   
Z  L I T E R AT U R Y  P O L S K I E J  W  L ATA C H  2 0 0 9 – 2 0 1 3  

Inatesse vertigini, Antologia della poesia polacca dopo il 1989 (Antologia 
poezji polskiej po 1989), a cura di A. Amenta, L. Costantino, Udine: Forum, 
2010. 

Balcerzan E., Latawiec B., Il tempo raddoppiato (Czas podwojony), trad. di 
A. Ceccherelli, L. Costantino e altri, Roma: Lithos, 2011. 

Brzechwa J., Paperella pichiatella e altre poesie (Kaczka Dziwaczka i inne wier-
sze), trad. di M. Woźniak, Kraków: Czerwony Konik, 2011. 

Fornari F., Architettura dell'immaginazione, vol. 1: Architettura dell'immaginazione. 
La poesia di Józef Czechowicz; vol. 2: Józef Czechowicz. Poesie (tom I: Architektu-
ra wyobraźni. Poezja Józefa Czechowicza, tom II: Józef Czechowicz. Wiersze), trad. 
di F. Fornari, prefazione di J. Hartwig, Venezia: Cafoscarina, 2009. 

Ginczanka Z., Krzątanina mglistych pozorów. Wiersze wybrane / Un viavai di 
brumose apparenze. Poesie scelte, trad. di A. Amenta, Kraków: Wydawnictwo 
Austeria, 2012. 

Herbert Z., Rovigo, trad. di A. Ceccherelli, Rovigo: Il Ponte del Sale, 2008. 
Herbert Z., Siena, trad. di F. Fornari, Roma: OkPrint, 2008. 
Keff B., Madre, Patria (Utwór o matce i ojczyźnie), con una nota introduttiva di 

L. Marinelli e un’intervista di K. Bielas, trad. postfazione e cura di L. Quercio-
li-Mincer, Roma: Lithos, 2011. 
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Konopnicka M., Mendel di Danzica. Storia di un pogrom (Mendel Gdański), trad. 
e postfazione di L. Quercioli-Mincer, Casoria: Sipintegrazioni, 2013. 

Krynicki R., Abitiamo attraverso la pelle (Mieszkamy przez skórę), trad. di 
F. Fornari, Novara: Interlinea 2012. [wybór wierszy] 

Krynicki R., Il punto magnetico, (Magnetyczny punkt), trad. di F. Fornari, Udine: 
Forum, 2011. 

Laskier R., Diario (Pamiętnik), trad. di L. Quercioli-Mincer, Milano: Bompiani 
2008. 

Leśmian B., Źdźbło czasu / Lo stelo del tempo, trad. di. S. Bruni, a cura di 
M. Ciccarini, Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2012. 

Libera A., La benedizione di Beckett e altri racconti (Błogosławieństwo Becketta 
i inne opowiadania), trad. di A. Amenta, Lugano: Cascio editore, 2012. 

Maurer J., Controfigure. Racconti della guerra e del dopoguerra (Sobowtóry. 
Opowiadania zebrane), trad., postfazione e cura di L. Quercioli-Mincer, Firen-
ze: Giuntina, 2011. 

Miłosz C., Abbecedario (Abecadło), trad. di A. Ceccherelli, Milano: Adelphi, 
2010. 

Miłosz C., La testimonianza della poesia (Świadectwo poezji), trad. di A. Cecche-
relli, Milano: Adelphi, 2013. 

Myśliwski W., L’arte di sgranare i fagioli (Traktat o łuskaniu fasoli), trad. di 
A. Amenta, Roma: Gaffi, 2012. 

Pankowski M., C’era e non c’era una volta un’ebrea (Była Żydówka, nie ma 
Żydówki), trad., postfazione e cura di L. Quercioli-Mincer, Roma: Lithos 2010. 

Stasiuk A., Il mondo dietro Dukla (Dukla), trad. di A. Amenta e L. Quercioli-
-Mincer, Milano: Bompiani 2010. 

Szlengel W., Cosa leggevo ai morti. Poesie e prose del ghetto di Varsavia (Co 
czytałem umarłym. Wiersze z getta warszawskiego), trad. di L. Quercioli-
-Mincer, Casoria: Sipintegrazioni, 2010. 

Tkaczyszyn-Dycki E., Una notizia dell'ultimo minuto (Wiadomość z ostatniej 
chwili), trad. di A. Amenta e L. Costatntino, Rovigo: Il Ponte del Sale, 2012. 
[wybór wierszy] 

Twardowski J., Affrettiamoci ad amare (Spieszmy się kochać), trad. di A. Cecche-
relli, Genova-Milano: Marietti, 2009. [wybór wierszy] 

Wat A., Il mio secolo. Memorie e discorsi con Czeslaw Milosz (Mój wiek), trad. di 
L. Marinelli, Palermo: Sellerio Editore, 2013. 

Zagajewski A., L’ordinario e il sublime. Due saggi sulla cultura contemporanea 
(Obrona żarliwości), trad. di A. Amenta, Lugano: Edizioni Casagrande, 2012. 

Zdziarska-Zaleska M., La guerra sconosciuta. Diario della guerra russo-polacca 
di una donna medico di battaglione (W okopach: pamiętnik kobiety lekarza bata-
lionu), trad. e cura di L. Quercioli-Mincer, Brescia: Fondazione Camunitas, 2011. 
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W  P R Z Y G O T O W A N I U  

Grynberg H., La Vittoria (Zwycięstwo), trad. di L. Quercioli-Mincer. 
Lipska E., [dwa tomiki], trad. di M. Ciccarini [jeszcze nie ma tytułu włoskiego]. 
Margolis-Edelman A., Tego, co mówili nie powtórzę, trad. di L. Quercioli-Mincer. 
Stasiuk A., Taksim, trad. di A. Amenta i L. Quercioli-Mincer. 
Żuławski A., C’era un frutteto (Był sad), trad. di M. Fabbri. 

TŁU M A C Z  I  N A U C Z Y C I E L  

Podejmując studia na kierunku, który ma w nazwie „języki obce”, „literaturę” 
i/lub „tłumaczenie” (kierunki studiów we Włoszech mają różne nazwy), młody 
człowiek wstępuję na drogę, o której cytowany na wstępie Luigi Marinelli mówi, 
że to droga prowadząca do tłumaczenia literatury. Zanim tam dojdzie, musi 
oczywiście poznać dobrze wybrany język i kulturę, nauczyć się techniki tłuma-
czenia, opanować tłumaczenie techniczne z różnych dziedzin. Marzenie o tłuma-
czeniu literatury ma chyba każdy student. W spełnieniu tego snu pomagają stu-
dentom nauczyciele akademiccy, w znakomitej części tłumacze. 

Pytani przeze mnie poloniści mówią o tym, że często tekst, nad którym pracują 
lub ostatnio pracowali, proponują studentom na zajęciach z tłumaczenia literac-
kiego. Zwykle jako materiał do analizy strategii tłumaczeniowych, jako przykład 
poszukiwań i wyborów leksykalnych. Praca tłumacza to pogłębione studia nad 
poetyką danego autora, a jeśli tłumacz jest także nauczycielem, ma możliwość 
podzielenia się wynikami tych studiów ze studentami w formie wykładu, takie 
zajęcia są dla adeptów przekładu bardzo interesujące. 

Doświadczenie nauczyciela jako tłumacza jest nie do przecenienia, kiedy przy-
chodzi proponować studentom zadania przekładowe, które są dla nich wyzwa-
niem i ćwiczeniem, a jednocześnie dają im ogromną satysfakcję. Studenci 
Alessandra Amenty przetłumaczyli przy jego pomocy wiersze Janusza Drzewuc-
kiego i Jerzego Górzańskiego, żeby przeczytać je w obecności autorów na wie-
czorze w Instytucie Polskim. W Bolonii okazało się, że zaangażowanie przy-
szłych tłumaczy jest ogromne i przynosi tak dobre wyniki, że niektóre prace stu-
dentów Andrei Ceccherellego i Lorenza Costantina zostały opublikowane obok 
tłumaczeń mistrzów w tomie wierszy Edwarda Balcerzana i Bogusławy Latawiec. 
A to już nie tylko ćwiczenie i analiza, ale pierwszy krok w karierze tłumacza. 

Ogromną satysfakcję studentom Laury Quercioli-Mincer sprawiła praca nad 
przekładem materiałów i stworzeniem strony o Korczaku; przy czym profesor 
służyła studentom pomocą i całym doświadczeniem tłumacza2. 
   

2 Strona dostępna jest pod adresem: http://www.disclic.unige.it/lastradadikorczak/ [10.02.2014]. 
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K O M E N TA R Z E  TŁU M A C Z Y  

Jak to się dzieje, że mimo wszystkich trudności, kryzysu i niszowości, ukazują 
się tłumaczenia literatury polskiej? Najłatwiej jest, kiedy wydawca zna autora lub 
jego książkę i chce ją wypuścić na rynek włoski, zwraca się wówczas z zamówie-
niem do tłumacza. To jednak rzadkie przypadki i zdarzają się wtedy, gdy po-
przednia pozycja danego autora odniosła sukces, a wydawca spodziewa się jego 
powtórzenia. Tak stało się w wypadku przekładu książki Andrzeja Stasiuka dla 
wydawnictwa Bompiani, dokonanego przez Alessandra Amentę i Laurę Querciol-
li-Mincer, czy Andrzeja Żuławskiego tłumaczonego przez Marinę Fabbri dla 
Alpine Studio. 

Dla kariery wydawniczej we Włoszech jakiegoś utworu czy pisarza niezaprze-
czalne znaczenie ma zaistnienie, popularność na innych rynkach zagranicznych, 
skąd dochodzą tu recenzje. Problem polega na tym, że literatura polska ogólnie 
jest mało znana poza granicami kraju. Ale jeśli już się uda, to wydawca szuka 
tłumacza, jak w przypadku Traktatu o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego, 
kiedy to pojawienie się przekładów na inne języki, nagroda Nike i głosy o szan-
sach na Nobla skłoniły wydawcę do myślenia o wydaniu włoskiego tłumaczenia. 

Jeśli wydawca nie zna ani utworów, ani autorów, można mu coś zapropono-
wać, ale potrzebne jest jakieś wsparcie. Może to być zaufanie wydawcy do 
tłumacza, którego zna, o którym wie, że tłumaczył już inne, odnoszące sukcesy 
pozycje. Ale żeby wyjść z kręgu prywatnych znajomości, najlepiej mieć za sobą 
argumenty finansowe. Tych dostarcza często Instytut Książki, instytucja wspie-
rająca w poważnym stopniu powstawanie i wydawanie tłumaczeń literatury 
polskiej. Niektóre przedsięwzięcia wydawnicze zostały zainspirowane przez 
Instytut Polski w Rzymie, zwłaszcza przez dyrektora Jarosława Mikołajewskie-
go, który posiada umiejętność przekonywania wydawców do publikowania 
pozycji rzadkich, czasem związanych z imprezami organizowanymi przez In-
stytut. Ta „inspiracja” to kontakt osobisty i instytucjonalne dofinansowanie. 
Zwykle zresztą nie chodzi o duże wydawnictwa, literaturę polską publikują 
średnie i małe domy wydawnicze, które w mniejszym stopniu biorą pod uwagę 
logikę rynku, ważniejsza jest dla nich jakość niż zysk. Do takich edytorów 
zwracają się czasem bezpośrednio tłumacze, proponując interesujące ich zda-
niem utwory, stając się w ten sposób agentami wydawniczymi. Ta sytuacja oraz 
brak jakiejś konsekwentnej polityki kulturalnej w stosunku do literatury pol-
skiej powoduje, że panorama tłumaczeń z polskiego jest bardzo eklektyczna, 
zależna od wyborów poszczególnych tłumaczy, wolna od konieczności podąża-
nia w jednym kierunku, ale i pozbawiona jakiejś myśli przewodniej. Wszystkie 
trudności związane z prezentowaniem mało znanej literatury charakteryzują 
losy literatury polskiej we Włoszech. 
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Nieliczne pozycje są wydawane w Polsce – łatwiej o dofinansowanie, większa 
jest chęć promowania literatury polskiej. Za to dłuższa jest droga do włoskiego 
czytelnika. 

Dodam, że literatura polska ma szczęście do tłumaczy na język włoski, są oni 
wielkimi miłośnikami Polski, polszczyzny, literatury polskiej. I można powie-
dzieć, że to miłość czysta, bo majątku na tym nie zbijają. 

 
I T A L I A N  T R A N S L A T O R S  O F  P O L I S H  L I T E R A T U R E :   

W H A T  T H E Y  T R A N S L A T E  N O W A D A Y S  A N D  W H Y ?  

After having interviewed seven Italian translators of Polish literature, a short, and far from complete, 
bibliography of Polish works recently translated into Italian by them is here presented. Their motiva-
tions, opinions and thoughts are also reported. The bibliography refers to the years 2008–2013. 

mgr Agnieszka Stryjecka – absolwentka polonistyki KUL i wieloletni wykładowca języka polskiego 
dla cudzoziemców na tej uczelni, obecnie lektorka na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza. Właśnie 
oddała do druku podręcznik do języka polskiego dla Włochów (Manuale di polacco con elementi di 
grammatica polacca di base) przygotowany przy współpracy L. Marinellego; publikacja ta jest odbi-
ciem zainteresowań i ambicji badaczki. 



M I C H A Ł  J .  M I K O Ś  
 

 

U n i w e r s y t e t  W i s c o n s i n – M i l w a u k e e  
S t a n y  Z j e d n o c z o n e  

GŁÓ W N E  OŚR O D K I  P O L O N I S T Y C Z N E   
W  AM E R Y C E  PÓŁN O C N E J  

 

REFERAT TEN JEST UZUPEŁNIENIEM MOICH WCZEŚNIEJSZYCH PRAC NA TEMAT STA- 
nu polonistyki w Ameryce Północnej1. Stanowiły one rys historyczny zagadnie-
nia, przypominały nazwiska profesorów, badaczy i tłumaczy literatury polskiej, 
przynosiły też bibliografię przekładów z literatury polskiej na język angielski. 
Sięgając raz jeszcze do tej problematyki, warto zwrócić szczególną uwagę na te 
ośrodki polonistyczne, które odegrały w ciagu stulecia ważną rolę w propagowa-
niu polskiego języka, literatury i kultury w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 
Wypada więc zacząć od skrótowej prezentacji dwunastu uczelni powszechnie 
uznawanych za szczególnie zasłużone w tym dziele, a następnie zanalizować 
specyficzne warunki, które doprowadziły do powstania i utrzymania się tych 
akademickich placówek za granicą. 

U N I W E R S Y T E T  H A R V A R D A  ( H A R V A R D  U N I V E R S I T Y )  

Pierwszego października 1896 roku, Leon Wiener (1862–1939), emigrant 
z Białegostoku, student medycyny w Warszawie i inżynierii w Berlinie, został 
zaangażowany na Harvardzie jako pierwszy tytularny profesor slawistyki. To od 
niego rozpoczęło się nauczanie rosyjskiego, polskiego, czeskiego, serbo-
-chorwackiego i staro-cerkiewno-słowiańskiego na kontynencie amerykańskim. 
Wiener pracował do roku 1930, a jego następcą został Samuel Hazzard Cross 
(1891–1946), który w roku 1928 rozpoczął wykłady z języków i literatur sło-
wiańskich, tworząc w parę lat później (1933) odrębny program slawistyczny. Od 
1940 do 1944 roku, literaturę polską i rosyjską wykładał na Harvardzie Wacław 
   

1 Zob. M.J. Mikoś, Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej, oprac. M. Smreczniak, wstęp 
B. Szałasta-Rogowska, posł. W. Hajduk-Gawron, Katowice: Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka 
i Kultury Polskiej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, 2012. 
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Lednicki (1891–1967). Po przedwczesnej śmierci Crossa, Katedrę Języków 
i Literatur Słowiańskich (Chair of Slavic Languages and Literature) jego imienia 
przejął Roman Jakobson (1896–1982), kierując nią do roku 1967. Student Jakob-
sona, Horace C. Lunt (1918–2010), przejął wykłady z językoznawstwa słowiań-
skiego, prowadząc te zajęcia w latach 1949–1989. W roku 1950 nauczanie litera-
tury polskiej rozpoczął Wiktor Weintraub (1908–1988) – autor książek The Poet-
ry of Adam Mickiewicz (Poezja Adama Mickiewicza, 1954), Literature as 
Prophecy (Literatura jako proroctwo, 1959), Profecja i profesura: Mickiewicz, 
Michelet i Quineau (1975), i zbioru prac Od Reja do Boya (1977). Weintraub 
formalnie objął Katedrę Studiów Polskich im. Alfreda Jurzykowskiego (Chair of 
Polish Studies), ufundowaną w 1971 roku, kierując nią do roku 1978. Jego na-
stępcą został w roku 1981 Stanisław Barańczak, poeta, tłumacz i krytyk literarac-
ki, a po przejściu Barańczaka na emeryturę wykłady z romantyzmu objął George 
G. Grabowicz. Od 2002 roku Joanna Niżyńska wykładała tu literaturę polską 
(obecnie na Uniwersytecie Indiana), zaś Anna Barańczak prowadzi kursy z języka 
polskiego. W studiach polonistycznych na Harvardzie zaznaczyli też swoją obec-
ność Metchie J.E. Budka, Andreas Schoenle, Andrew Kahn i Edyta Bojanowska. 

U N I W E R S Y T E T  K A L I F O R N I J S K I  W  B E R K E L E Y   
( U N I V E R S I T Y  O F  C A L I F O R N I A  A T  B E R K E L E Y )  

Student Leona Wienera, George Noyes (1873–1952), podjął w roku 1901 pracę 
na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, rozpoczynając wpierw nauczanie 
języka rosyjskiego, a następnie języka polskiego i literatury. Noyes stworzył duży 
zespół współpracowników, do którego należeli Florence Noyes, Josephine 
Brown, Dorris Durst, Hazel Havermale, Watson Kirkconnell, Jewel Parish, 
Marjorie Peacock, Dorothea Radin, Dorothy Todd i Benjamin Boodbury. Pod 
jego kierunkiem zespół ten, w różnych składach, przełożył utwory Kochanow-
skiego, Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Fredry i Wyspiańskiego. Wat-
son Kirkconnell osobno wydał własny przekład Pana Tadeusza oraz antologię 
A Golden Treasury of Polish Lyrics (Złoty skarbiec polskiej liryki). W latach 
1944–1962 wspomniany już Lednicki (1891–1967) prowadził tu wykłady z litera-
tury i kultury polskiej, ogłaszając prace o związkach literackich i kulturalnych 
polsko-rosyjskich. Inny profesor, Francis Whitfield (1916–1996), jeden z założy-
cieli Wydziału Literatur i Języków Słowiańskich w Berkeley, prowadził w latach 
1948–1986 zajęcia z języka, literatury i kultury polskiej. Był też współautorem 
Słownika Fundacji Kościuszkowskiej (1959–1961). Z kolei Allan Timberlake 
prowadził do roku 2008 wykłady z językoznawstwa słowiańskiego, a wśród in-
nych wykładowców na tym uniwersytecie znaleźli się: Jerzy R. Krzyżanowski, 
Christopher Kasparek, Michał K. Pawlikowski, Sabine Stoll, Robert Wessling 
i Mariusz Wróblewski. W roku 1961 Czesław Miłosz rozpoczął pracę w Berkeley, 
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wykładając literaturę rosyjską i polską, a także prowadząc seminarium z proble-
matyki tłumaczeń. Jego następcą od roku 1978 został David Frick, literaturo-
znawca i historyk, oraz lektorka Katarzyna Zacha. 

U N I W E R S Y T E T  C O L U M B I A  ( C O L U M B I A  U N I V E R S I T Y )  

Nauka polskiego na Uniwersytecie Columbia datuje się od roku 1905. W roku 
1915 Profesor John Prince założył tu Wydział Języków Słowiańskich (Depart-
ment of Slavic Languages). Od 1918 roku, najpierw M.K. Straszewicz, a następ-
nie dr Albert Morawski-Nawench, przyjaciel Reymonta, wykładali język polski. 
W roku 1925 Arthur P. Coleman, jako pierwszy Amerykanin niesłowiańskiego 
pochodzenia, otrzymał doktorat ze slawistyki, zaś w 1928 został mianowany 
wykładowcą Columbii, poświęcając się nauczaniu języka polskiego, tłumaczeniom 
oraz prowadzeniu spisów zajęć z języka polskiego na uniwersytetach amerykańskich. 
Zajęcia te prowadził do roku 1948, rezygnując ze stanowiska w proteście prze-
ciwko nominowaniu Manfreda Kridla, rekomendowanego przez Czesława Miło-
sza, wówczas attaché kulturalnego rządu polskiego, na nowo utworzoną Katedrę 
Polonistyki im. Adama Mickiewicza (Chair of Polish Studies). Kridl wykładał na 
Columbii do roku 1956, jednakże po jego śmierci (1957) katedra została zamknię-
ta. Zajęcia na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich (Department of Slavic 
Languages and Literatures) prowadzili odtąd Stanislaus Sobieniowski, Robert 
A. Maguire, od 1959 do 1995 Harold Segel, Anna Frajlich-Zając (od 1982 do 
chwili obecnej), a także Janusz Głowacki, David Goldfarb (1998–2007), Maria 
Dzieduszycka, Krystyna Olszer, Ross F. Ufberg i Thomas Starky. 

U N I W E R S Y T E T  W I S C O N S I N  ( U N I V E R S I T Y  O F  W I S C O N S I N )  

W roku 1935 dzięki staraniom polonii amerykańskiej i jej przedstawicieli, 
Kongres Stanu Wisconsin zatwierdził utworzenie na Uniwersytecie Wisconsin-
-Madison pierwszego Wydziału Polonistyki w Ameryce (Department of Polish 
Studies, przemianowanego w 1942 roku na Wydział Slawistyki – Department of 
Slavic Studies). Zajęcia rozpoczęły się w roku następnym, a pierwszymi wykła-
dowcami byli znani językoznawcy: Jerzy Kuryłowicz i Witold Doroszewski. 
W latach 1937–1939 pracował tu Józef A. Birkenmajer, a po nim, przez długi 
okres (1939–1978), Edmund Zawacki. Wilnianin Zbigniew Folejewski przebywał 
na uniwersytecie w Madison od 1951 do 1965, z przerwami na wyjazdy do in-
nych uczelni amerykańskich. Zajęcia prowadzili tu także Xenia Gąsiorowska, 
Lawrence L. Thomas i Lillian Vallee, a od roku 1982 do chwili obecnej Halina 
Filipowicz oraz Ewa Miernowska. Na Uniwersytecie Wisconsin–Milwaukee dr 
Marie Królówna z Uniwersytetu Jagiellońskiego uczyła języka polskiego od 1932 
do 1934, a po niej Szymon S. Deptuła prowadził zajęcia z języka, literatury 
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i kultury do roku 1971. W następnym okresie zajęcia prowadzili Tadeusz Napiór-
kowski i Otto Heit, a od roku 1978 Michał J. Mikoś. 

U N I W E R S Y T E T  Y A L E  ( Y A L E  U N I V E R S I T Y )  

Tu w 1946 roku William Clyde DeVane zaangażował René Welleka, wybitnego 
teoretyka i historyka literatury, na stanowisko profesora slawistyki i literatury 
porównawczej. W roku 1948 René Wellek został kierownikiem katedry. Wkrótce 
potem inni slawiści, jak Alexander Schenker, Victor Erlich czy Edward Stankie-
wicz rozpoczęli własne badania i nauczanie. W latach 1980–2012 Thomas Venc-
lova, poeta, tłumacz, eseista, wykładał literatury słowiańskie, także literaturę 
polską. Wykładowca z tego okresu to również Nike V. Agman. Obecnie zajęcia 
polonistyczne prowadzi Krystyna Iłłakowicz, wspierana przez historyków, Ti-
mothy Snydera i Marci Shore. 

U N I W E R S Y T E T  M I C H I G A N  W  A N N  A R B O R   
( U N I V E R S I T Y  O F  M I C H I G A N ,  A N N  A R B O R )  

Tadeusz Mitana z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykładał tu język polski w la-
tach 1926–1931, a później w Alliance College (1932–1943) i Wilkes College 
(1947–1951). Stało się to możliwe dzięki funduszom Polskiej Rady Pomocy (The 
Polish Welfare Council of America). Ale Wydział Języków Słowiańskich i Litera-
tury (Department of Slavic Languages and Literature) został utworzony dopiero 
w roku 1952. Zajęcia prowadzili kolejno: David J. Welsh (1961–1983), od 1960 
do 1962 roku Jerzy R. Krzyżanowski, a następnie Andreas Schoenle (1995–2005) 
i Bogdana Carpenter (1983–2008). Od 2007 roku wykładowcami są: Benjamin 
Paloff oraz Piotr Westwalewicz i Ewa Małachowska-Pasek. 

U N I W E R S Y T E T  I N D I A N A  ( I N D I A N A  U N I V E R S I T Y )  

Program Studiów Slawistycznych powstał na Universytecie Indiana w 1947 ro-
ku w oparciu o porozumienie uczelni z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych, 
by nauczać, także na potrzeby resortu, języka rosyjskiego i innych języków sło-
wiańskich. Program języka rosyjskiego w Szkole Letniej zainaugurowano w 1950 
roku, a w latach 1959–1968 był realizowany na uniwersytecie. W 1958 roku 
przemianowano go na Wydział Języków i Literatur Słowiańskich (Department of 
Slavic Languages and Literatures). To tu Samuel Fiszman (1914–1999), autor The 
Polish Renaissance in its European Context (Polski renesans w kontekście euro-
pejskim, 1988) i Constitution and Reform in Eighteenth Century Poland (Konsty-
tucja i reforma w osiemnastowiecznej Polsce, 1997), rozpoczął pracę (1970), 
wykładając literaturę polską aż do przejścia na emeryturę w 1985 roku. Timothy 
Wiles, dyrektor Centrum Studiów Polskich (The Polish Studies Center) w latach 
1983–86 i 1991–99, ogłosił The Theater Event: Modern Theories of Performance 
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(Wydarzenie teatralne: współczesne teorie przedstawienia, 1980), a pod jego 
redakcją ukazała się Poland Between the Wars (Polska międzywojenna, 1989). 
Inny pracownik uczelni, William B. Edgerton, był jednym z redaktorów Colum-
bia Dictionary of Modern European Literature (Słownika współczesnej literatury 
europejskiej, 1980). Ronald F. Feldstein, autor A Concise Polish Grammar (Zwię-
złej gramatyki polskiej, 2001), wykładał językoznawstwo słowiańskie i język 
polski od 1973 roku. Aleksander Fiut wykładał literaturę polską od 1984 do 1986 
roku, a po nim Bożena Shallcross od 1994 do 2001 roku, prowadząc także The 
Polish Studies Center w latach 1999–2001. Zajęcia na Wydziale prowadzili też: 
Tatiana Sklanczenko, Lee A. Becker, Chris Howard, Elizabeth Lee Roby, Mira 
Rosenthal, Mary E. Solt i Katarzyna Rydel-Johnson. W 2005 roku Justyna Beinek 
objęła zajęcia z języka polskiego, literatury i kultury. 

U N I W E R S Y T E T  S T A N O W Y  O H I O  ( O H I O  S T A T E  U N I V E R S I T Y )  

Wydział Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Języków i Literatur (Depart-
ment of Slavic and East European Languages and Literatures) powstał tu w 1962 
roku. Jego założycielem i długoletnim kierownikiem (1962–72, 1978–84) był 
Leon Twarog (1919–2005). Był on także twórcą i pierwszym dyrektorem (1965–
87) Centrum Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich (the Center for 
Slavic and East European Studies). Fundusze na nauczanie języków słowiańskich, 
głównie rosyjskiego, pochodziły z Ustawy Obrony Narodowej o Szkolnictwie 
(National Defense Education Act, 1958), której celem było, po wystrzeleniu sput-
nika (4 października 1957), zapewnienie finansowego wsparcia dla amerykań-
skich uczelni, szczególnie w dziedzinie nauk ścisłych i nauczania języków ob-
cych. Twarog był organizatorem TAMBSPI (Teacher-Assisted, Mastery-Based, 
Self-Paced Instruction programs, czyli: Lektorski program samodzielnego nau-
czania), w tym także języka polskiego. Jerzy R. Krzyżanowski, pisarz i wykła-
dowca, uczył polskiej literatury i języka od 1967 do 1992 roku. Charles Morley, 
Halina Stephan, Angela Britlinger, Sara Dickinson, Daniel E. Collins i Eugene 
Linowski prowadzili zajęcia z języka polskiego, literatury i kultury. 

U N I W E R S Y T E T  W  C H I C A G O  ( U N I V E R S I T Y  O F  C H I C A G O )  

Wydział Slawistyki (Department of Slavic Studies) na Uniwersytecie w Chica-
go powstał w 1961 roku. Zajęcia z językoznawstwa i języka polskiego prowadzili 
tu Zbigniew Gołąb (1962–1993) i Janina Gołąb. Tymon Terlecki, eseista i teatro-
log, wykładał teorię literatury i teatru w latach 1964–1972. Samuel Sandler roz-
począł pracę w 1970 roku, Joanna Kurowska-Młynarczyk w 1997. Tamara Troja-
nowska prowadziła polski program w latach 1995–1998, a następnie Bożena 
Shallcross (od 2001 roku) oraz Kinga Kosmala. 
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U N I W E R S Y T E T  I L L I N O I S  W  C H I C A G O   
( U N I V E R S I T Y  O F  I L L I N O I S  A T  C H I C A G O )  

W roku 1968 Nicholas Moravcevich zorganizował Wydział Slawistyki (De-
partment of Slavic Studies) i pełnił obowiązki kierownika katedry do roku 1981. 
Dzięki poparciu Alojzego Mazewskiego i Związku Narodowego Polski (Polish 
National Alliance) na wydziale otworzono studia magisterskie i doktoranckie. 
Zajęcia prowadzili początkowo Frank Mocha, Andrzej Cieński i Wanda Sorgente, 
a także Samuel Sandler w latach 1970–1972. W następnych latach, pod kierow-
nictwem Alexa Kurczaby (1979–2012), polonistyka rozrosła się do największego 
programu w Ameryce Północnej: np. w roku akademickim 1999/2000 na zajęcia 
z języka, literatury, historii, kultury i filmu zapisało się 460 studentów. Z inicja-
tywy Alexa Kurczaby zapraszano jako visiting professors szereg wykładowców 
z Polski, którzy jako stypendyści Fundacji Kościuszkowskiej (program: Ko-
ściuszko Foundation Teaching Fellows) prowadzili zajęcia od 1997 do 2005 roku; 
byli to Andrzej Waśko, Wiesław Krajka, Maciej Urbanowski, Piotr Wilczek (któ-
ry wykładał także w Rice University i University of Chicago), Krzysztof Koehler, 
Artur Grabowski i Dariusz Skórczewski. Tymoteusz Karpowicz (1921–2005), 
poeta i dramaturg, wykładał na UIC w latach 1978–1993. Z Wydziałem związani 
też byli lub są: Irene Zaluski, Thomas H. Hoisington, Małgorzata Pruska-Carroll, 
Olga Nedeljkovic, Maria Zadencka, Anna Gąsienica-Byrcyn, Michał Markowski 
(od roku 2010) i Karen Underhill. 

U N I W E R S Y T E T  W  T O R O N T O  ( U N I V E R S I T Y  O F  T O R O N T O )  

Grant przyznany w roku 1949 przez Fundację Rockefellera (Rockefeller Foun-
dation) pozwolił na utworzenie tu Wydziału Slawistyki (Department of Slavic 
Studies), z programem magisterskim od 1951 roku i doktoranckim od 1962 roku, 
największego wydziału w Kanadzie. Pierwszą profesor na miejscowej polonisty-
ce była Danuta Bieńkowska (1962–1974). Po jej tragicznej śmierci zajęcia pro-
wadził krótko Richard Lourie, a po nim, do roku 1998, Louis Iribarne i Hanka 
Markowicz. W 1998 roku Tamara Trojanowska przejęła program polonistyki, 
a oprócz niej zajęcia prowadzili: Barbara Sharratt, Olga Ponichtera, Agnieszka 
Polakowska i Artur Płaczkiewicz. Wydział gościł także szereg naukowców 
z Polski: w latach 2000–2005 wykładały tutaj: Aleksandra Niewiara, Bożena 
Szałasta-Rogowska i Jolanta Tambor, a od 2005 do 2010 Anna Seretny, Agniesz-
ka Karolczuk, Katarzyna Kasztenn oraz Piotr Kajak. 

U N I W E R S Y T E T  K O L U M B I I  B R Y T Y J S K I E J   
( U N I V E R S I T Y  O F  B R I T I S H  C O L U M B I A )  

Studia polonistyczne zapoczątkował tu w roku 1962 Bogdan Czaykowski 
(1932–2007), poeta i tłumacz, kontynuując pracę do roku 1997, w tym od 1974 roku 
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jako kierownik Wydziału Slawistyki (Department of Slavic Studies, w sumie 
przez 14 lat). W 1965 dołączył jego przyjaciel, poeta Andrzej Busza, a potem (do 
1976) Zbigniew Folejewski, a także Peter Petro. Obecnie polonistykę prowadzi 
Bożena Karwowska (od 1987), wspomagana przez Helenę Kudzię i asystentów. 

*  *  *  

Już na podstawie tych krótkich opisów można kusić się o odpowiedź na pyta-
nie, jakie warunki i okoliczności przyczyniły sie do powstawania i funkcjonowa-
nia programów polskich na uczelniach amerykańskich i kanadyjskich. Na pierw-
szym miejscu należy wymienić rolę władz tych uniwersytetów, które podjęły 
decyzję otworzenia wydziałów slawistycznych. Należą do nich przede wszystkim 
Harvard, Berkeley i Columbia, a także Yale, Chicago i British Columbia. To 
głównie w tych instytucjach dostrzeżono, że studia slawistyczne powinny znaleźć 
miejsce w intelektualnym profilu uczelni i być dostępne dla studentów. W konse-
kwencji tej decyzji władze uniwersyteckie zobowiązywały się do wspierania 
wydziałów slawistyki, angażując profesorów i lektorów. 

Drugim ważnym elementem tego procesu była rola Polonii. Od roku 1866 
szkolnictwo w Ameryce Północnej, dzięki olbrzymim wysiłkom polskiego ko-
ścioła i społeczeństwa, podtrzymywało kontakt dzieci i młodzieży z językiem, 
religią i narodowym dziedzictwem kulturowym przodków. Emigranci polskiego 
pochodzenia, świadomi znaczenia nauki w wychowywaniu młodzieży, zaczęli 
stopniowo robić użytek ze swej siły politycznej do wywierania nacisku na władze 
stanowe i prywatne uczelnie. I tak zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Michi-
gan w latach 20. minionego wieku były finansowane przez The Polish Welfare 
Council of America, podobnie było na Uniwersytecie Wisconsin w Milwaukee 
w latach 30. czy Uniwersytecie Illinois w Chicago w latach 60., gdzie studia 
polonistyczne były finansowane przez Polish National Alliance z Chicago. Już 
w roku 1936, po uchwaleniu specjalnej ustawy przez stanowy parlament w Wi-
sconsin, utworzono pierwszy Wydział Polonistyki w Stanach Zjednoczonych. 
Kiedy w latach 70. dziekan Uniwersytetu Wisconsin w Milwaukee postanowił 
zlikwidować zajęcia polonistyczne, lokalna społeczność i jej posłowie zaprote-
stowali stanowczo i skutecznie. Co więcej, w efekcie ich starań parlament stano-
wy ufundował dwa nowe etaty dla wykładowców języka polskiego i literatury 
oraz historii. Także dzięki ofiarności polskich emigrantów i hojności ich przed-
stawicieli utrzymywano przez wiele lat St. Mary’s College w Orchard Lake 
i Alliance College, oraz ufundowano katedry imienia Alfreda Jurzykowskiego na 
Harvardzie i ostatnio Stefana i Lucy Hejny na Uniwersytecie Illinois w Chicago. 

Trzecim elementem niezbędnym do utrzymania polonistyki na poziomie uniwe-
ryteckim był współudział profesorów i wykładowców w studiach slawistycznych, 
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szczególnie ich ścisła łączność z rusycystyką. W wiekszości programów, o jakich 
była mowa, polonistyka paradoksalnie zyskiwała na znaczeniu, gdy sprawy Rosji 
stawały w centrum debaty publicznej. Tak było w okresie „zimnej wojny” czy też 
po wystrzeleniu pierwszego sputnika. Fundusze płynęły początkowo z budżetu sił 
zbrojnych Stanów Zjednoczonych, szczególnie z budżetu Lotnictwa Wojskowe-
go, np. na nauczanie rosyjskiego i innych języków słowiańskich, jak to miało 
miejsce na Uniwersytecie Indiana. National Defense Education Act z roku 1958 
wspierał hojnie wiele instytucji, szczególnie Ohio State University i inne stanowe 
uczelnie, zwłaszcza w dziedzinie języków obcych. Pomocne w tworzeniu wy-
działów slawistycznych były także fundacje, np. Rockefeller Foundation, której 
donacja pozwoliła na otworzenie Wydziału Slawistyki na Uniwersytecie w Toron-
to. Wykorzystując pomyślną koniunkturę i fundusze, wiele uczelni angażowało 
naukowców i otwierało wydziały slawistyki. 

Wraz z rozwojem filologii słowiańskich rosły także programy poświęcone 
Europie Wschodniej i Środkowej na wydziałach historii, gospodarki i nauk 
politycznych. Stopniowo kierunki te zaczęły się łączyć w międzywydziałowe 
ośrodki, takie jak np.: CREECA (Centrum Studiów nad Rosją, Wschodnią Eu-
ropą i Azją Centralną – Center for Russia, East Europe, and Central Asia) na 
Uniwersytecie Wisconsin, CREES (Centrum Studiów Rosyjskich, Wschodnio-
europejskich i Euroazjatyckich – Center for Russian, East European, and Eura-
sian Studies) na Uniwersytecie Michigan, Instytut Harrimana zajmujący tema-
tyką rosyjską, euroazjatycką i wschodnioeuropejską (Harriman Institute: Rus-
sian, Eurasian, and Eastern European Studies) oraz Centrum studiów nad 
Wschodniośrodkową Europą (East Central European Center) na Uniwersytecie 
Columbia lub Centrum Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich 
(Center for Slavic and East European Studies) na Uniwersytecie Ohio. Północ-
noamerykańscy slawiści, zrzeszeni w większych akademickich organizacjach, 
zapewniali sobie mocniejszą pozycję na uczelni, a w wielu wypadkach potrafili 
przetrzymać trudniejsze okresy. 

Najbardziej żarliwymi propagatorami polonistycznych programów w Ameryce 
Północnej okazali się polscy profesorowie przybyli z kraju i osiadli w Stanach. To 
oni, począwszy od Leona Wienera, kładli podwaliny miejscowych studiów polo-
nistycznych. Tytułem przykładu należy wymienić Szymona Deptułę i Witolda 
Doroszewskiego na Uniwersytecie Wisconsin, Wacława Lednickiego w Berkeley, 
Manfreda Kridla na Columbii, Edwarda Stankiewicza w Yale, Wiktora Weintrau-
ba w Harvardzie, Czesława Miłosza w Berkeley, Zbigniewa Gołąba w Chicago, 
Danutę Bieńkowską w Toronto, Bogdana Czaykowskiego na Uniwersytecie Bri-
tish Columbia, Samuela Fiszmana w Indianie i wielu innych. Dodać do tej listy 
trzeba uczonych i pisarzy, którzy prowadzili zajęcia w Ameryce okresowo, jak 
np. Maria Kuncewiczowa, Julian Krzyżanowski czy Zbigniew Folejewski. 
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Wspierali ich w tych działaniach północnoamerykańscy profesorowie, poczy-
nająjąc od George’a Noyesa i jego kalifornijskiego zespołu, a w latach później-
szych Francisa Whitfielda. Polonistyką na Columbii kierował przez wiele lat 
Arthur Coleman. W Wisconsin wielkie zasługi położył Edmund Zawacki, w Mi-
chigan David Welsh, w Ohio Leon Twarog, a na Uniwersytecie Illinois w Chica-
go Alex Kurczaba. Trudno też nie wspomnieć slawistów, którzy udzielali popar-
cia polonistyce, takich chociażby, jak: Samuel Cross i Horace Lunt na Harvar-
dzie, John Prince na Columbii lub Nicholas Moravcevich na Uniwersytecie 
Illinois w Chicago. 

Polonistyka w Ameryce Północnej zaznaczyła swą obecność i przetrwała do 
dziś dzięki światłym władzom uczelni, które doceniały rolę studiów slawistycz-
nych, poświęceniu polskich emigrantów i ich organizacji, więzi z bratnimi wy-
działami oraz wysiłkom krajowych i amerykańskich polonistów. Byłoby rzeczą 
wskazaną prześledzić, jak przedstawia się historia polonistyki w innych krajach 
poza granicami Polski i do jakiego stopnia pokrywa się z doświadczeniami polo-
nistyki północnoamerykańskiej. 

 
M A J O R  D E P A R T M E N T S  O F  P O L I S H  P H I L O L O G Y   

I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S  A N D  CANADA 

This paper presents a historical overview of twelve major programs of Polish philology which played 
a key role in propagating Polish language, literature, and culture in the United States and Canada from 
their beginnings until the present. It lists the names of faculty members and their major contributions 
towards sustaining Polish studies. It analyzes specific conditions that allowed these outposts to flour-
ish, as they found solid support from university administrators, Polish emigrant communities, and 
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LITERATURA POLSKA MA NA SŁOWACJI WIELKIE POWODZENIE JUŻ OD LAT. JAK  
pisze słowacki polonista Jozef Hvišč1, naturalne kontakty kultur polskiej i słowackiej 
następowały na pograniczu, tzn. na Orawie, Spiszu, Górnym Szariszu i w okolicach 
Jaworzynki. Kształtowały się one już od początku odrodzenia. Na Słowacji 
pierwsze tłumaczenie polskiej poezji powstało w roku 1696 – był to wiersz Jana 
Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie. Pojawiło się w wydaniu Cithary 
Sanctorum w Lewoczy, nazwisko tłumacza nie jest znane, ale naukowcy do-
mniemywają, że był nim Juraj Tranovski. Jak podaje Hvišč, wiersz ten opubliko-
wano na Słowacji około 140 razy. 

W czasach słowackiego odrodzenia narodowego najwięcej kontaktów polsko-
-słowackich utrzymywano w dziedzinie folklorystyki – zbierano bowiem pieśni 
ludowe. Pojawiły się także tłumaczenia poezji Ignacego Krasickiego (Samuel 
Rožnay, Ján Kollár), Adama Mickiewicza (Karol Kuzmány, Ľudovít Štúr, Július 
Botto), Juliana Ursyna Niemcewicza (Samo Chalupka) i prozy Michała Czajkow-
skiego (Ján Francisci-Rimavský, Ján Kalinčiak, Štefan Krčméry, Bohuslav 
Nosák, Andrej Trúchly-Sytniansky). W tym samym czasie ukazują się również 
pierwsze popularnonaukowe artykuły o literaturze polskiej. 

Największe zainteresowanie literaturą polską nastąpiło jednak w romantyzmie. 
W XIX wieku wielu słowackich poetów i prozaików skupiło się wokół Ľudovíta 
Štúra. Oda do młodości Mickiewicza była mottem wielu słowackich pisarzy – 
tzw. szturowców. Nie tylko czytano polską literaturę, także ją tłumaczono. Pierw-
szy opublikowany przekład Ody do młodości ukazał w roku 1838 we „Hronce”2. 
Wielu pisarzy i poetów z kręgu szturowców wzorowało się w swoich utworach na 
polskiej poezji romantycznej. Zainteresowanie polskimi autorami romantycznymi 
   

1 J. Hvišč, Vývin a význam slovensko-poľských vzťahov, Bratislava: Lufema, 2003, s. 9. 
2 „Hronka” – czasopismo, almanach, magazyn literacki wydawany w latach 1836–1838 w Bańskiej 

Bystrzycy przez K. Kuzmánego. 



MARTA PANČÍKOVÁ: Literatura polska na Słowacji     393 

 

na Słowacji występowało i w późniejszych epokach. Adam Mickiewicz był sym-
bolem narodowowyzwoleńczego ruchu przed powstaniem Czechosłowacji po 
I wojnie światowej. Później wpływy romantyzmu trochę osłabły, były jednak 
nadal – choć marginalnie – obecne. Po roku 1918 wiele wierszy Mickiewicza 
przetłumaczyli Pavol Országh Hviezdoslav i Andrej Žarnov. 

Drugi wielki polski pisarz romantyzmu, Juliusz Słowacki, wszedł do literatury 
słowackiej dopiero w latach 80. XIX wieku dzięki tłumaczeniom wspomianego 
już Hviezdoslava oraz Juraja Kella-Petruškina, poświęcono mu też notę w ency-
klopedycznym przeglądzie Pavla Hečki w czasopiśmie „Orol”. Pod koniec wieku 
na poezji Słowackiego wzorowali się artyści związani ze środowiskiem czaso-
pism „Prúdy” i „Dennica”3, np. Ivan Krasko, František Votruba, Juraj Slávik-
-Neresnický. Na przełomie stuleci tłumaczono przede wszystkim prozatorskie 
utwory Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 

Po I wojnie światowej i utworzeniu Czechosłowacji młodzi literaci często wzoro-
wali się na obcej literaturze, także polscy autorzy bywali dla nich wzorem, zwłaszcza 
Prus, Sienkiewicz, Reymont, Żeromski. Najbardziej popularnym autorem okazał 
się Aleksander Fredro. Jak podaje Jozef Hvišč4, w okresie międzywojennym 
liczba tłumaczeń z polskiej poezji, prozy i dramatu wzrosła do 73 pozycji. 

Po roku 1945 nadal interesowano się literaturą polską. Wielu tłumaczy wpraw-
dzie wyemigrowało (Stanislav Mečiar, František Hrušovský, Karol Sidor, Andrej 
Žarnov), kilku jednak pozostało na Słowacji (Mikuláš Stano, Jozef Kútnik-
-Šmálov, Rudolf Žatko, Rudo Brtáň, Pavol Čarnogurský, Jozef Bánsky, Ján 
Sedlák, Jozef Ambruš, Pavel Bunčák). Przeważały tłumaczenia powieści histo-
rycznych. Do najczęściej przekładanych autorów tego okresu można zaliczyć: 
Zofię Kossak-Szczucką, Marię Rodziewiczównę, Hannę Malewską, Andrzeja 
Struga, Jana Wiktora, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żerom-
skiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Marię Dąbrowską, Zofię Nałkowską, 
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Jana Kasprowicza. Hvišč5 pisze, że 
w latach 1945–1948 wydano 64 publikacje książkowe polskich autorów; dodat-
kowo przetłumaczono 20 pozycji z literatury dziecięcej. 

W latach 50. przekładano przede wszystkim autorów tworzących po wojnie, 
najczęściej: Jerzego Andrzejewskiego, Adolfa Rudnickiego, Michała Rusinka, 
Jerzego Pytlakowskiego, Zofię Nałkowską, Kazimierza Brandysa, Igora Newer-
lego, Witolda Zalewskiego, Jerzego Putramenta, Władysława Machejka, Wojcie-
cha Żukrowskiego, Leona Kruczkowskiego, Stanisława Lema. 
   

3 „Prúdy” – czasopismo literackie związane z Młodą Słowacją, wokół którego w pierwszym 
dziesięcioleciu XX wieku zbierała się młoda słowacka inteligencja. „Dennica” – pierwsze czasopismo 
kobiece, od roku 1898 jego redaktorem naczelnym była znana słowacka pisarka Terézia Vansová. 

4 J. Hvišč, Vývin a význam…, s. 32. 
5 Tamże, s. 37. 
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W latach 60. tłumaczono głównie eseje beletryzowane i tzw. antypowieści, 
w gronie tłumaczonych znaleźli się: Tadeusz Breza, Kazimierz Brandys, Stani-
sław Dygat, Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Konwicki, Jan Parandowski, Julian 
Stryjkowski, Witold Zalewski. W tych latach na Uniwersytecie im. Komeńskiego 
w Bratysławie kończyli studia pierwsi poloniści i slawiści6. Kilku z nich zaczęło 
pracę naukową jako badacze literatury polskiej w Słowackiej Akademii Nauk 
(SAV), duża grupa podjęła pracę w różnych wydawnictwach. Z tego okresu po-
chodzą tłumaczenia polskiej poezji i prozy młodego oraz średniego pokolenia 
polskich autorów: Jerzego Harasymowicza, Stanisława Grochowiaka, Zbigniewa 
Herberta, Tadeusza Różewicza, Ernesta Brylla, Tymoteusza Karpowicza, Zbi-
gniewa Bieńkowskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Mieczysława 
Jastruna, Juliana Przybosia, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Wisławy Szymbor-
skiej, Jarosława Iwaszkiewicza. Nie zapominano także o pisarzach polskiego 
renesansu i romantyzmu – Janie Kochanowskim, Juliuszu Słowackim czy o Cy-
prianie Kamilu Norwidzie. 

W okresie od roku 1968 aż do aksamitnej rewolucji7 nastąpiła pewna stagnacja ży-
cia kulturalnego. Mimo to tłumaczono dalej. W tych latach publikowano głównie 
przekłady literatury dla dzieci i powieści przygodowe, głównie autorów dawniejszych 
epok (Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Stefana Że-
romskiego, Elizy Orzeszkowej, Jana Kadena-Bandrowskiego, Marii Dąbrowskiej). 
Udało się jednak przetłumaczyć także utwory takich autorów, jak: Jaroslaw Iwasz-
kiewicz, Maria Kuncewiczowa, Andrzej Kuśniewicz, Jacek Bocheński, Julian Kawa-
lec, Tadeusz Nowak, Władysław Terlecki, Edward Stachura, Edward Redliński, Wła-
dysław Broniewski, Julian Tuwim, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Krzysztof 
Kamil Baczyński. Bardzo popularny jeszcze na początku okresu normalizacji (po 
roku 1970) był także dramaturg Sławomir Mrożek, później jednak zakazano wysta-
wiania jego sztuk. Jak podaje Jozef Hvišč8, w latach 1945–1990 zostało wydanych 
w formie książek 728 tłumaczeń. Nie liczymy tutaj przekładów pojawiających się na 
łamach gazet albo czasopism. Najgorsza sytuacja wydawnicza dla tłumaczy z języka 
polskiego nastała po roku 1981, dopuszczano wtedy do publikacji nieliczne przekła-
dy. Nie oznaczało to, że nie pracowano nad tłumaczeniami – cenzura po prostu je 
odrzucała, wiele przełożonych tekstów odkładano do szuflad. 

Po roku 1990 znów nastąpiło znaczne ożywienie w dziedzinie przekładów. Na 
aktualności stracili wszakże autorzy popularni i znani w poprzednich latach (jak 
   

6 Polonistyka jako kierunek była uruchomiona w 1958 roku; pierwsi absolwenci opuścili mury 
uczelni w roku 1962. 

7 Aksamitna rewolucja (słow. Zamatová revolúcia) – nazwa procesu zmian ustrojowych 
w Czechosłowacji w 1989 roku. Kilka lat po aksamitnej rewolucji, w 1993 roku, doszło do podziału 
Czechosłowacji na dwa państwa – Republikę Czeską i Republikę Słowacką. 

8 J. Hvišč, Vývin a význam…, s. 41. 
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np. Czesław Miłosz, Jerzy Krzystoń, Tadeusz Hołuj, Tadeusz Konwicki, Stani-
sław Ignacy Witkiewicz, Sławomir Mrożek), mniej popularna stała się także 
twórczość emigracyjna, katolicka i antyreżimowa, zatem nie powstało zbyt wiele 
tłumaczeń z tego zakresu. Pojawiało się jednak sporo przekładów literatury popu-
larnonaukowej i fachowej. Beletrystyka – jak wspomniałam – była mniej obecna 
na półkach przekładowych. Wśród ukazujących się tłumaczeń z literatury polskiej 
poczesne miejsce zajmowały utwory Karola Wojtyły, Marka Skwarnickiego, Jana 
Twardowskiego. W czasopismach publikowano utwory takich autorów, jak: Ewa 
Lipska, Zbigniew Herbert, Urszula Kozioł, Marian Grześczak, Jerzy Ficowski, 
Tadeusz Różewicz, Gustaw Herling-Grudziński, Czesław Miłosz, Artur Sandauer, 
Sławomir Mrożek, Zbigniew Bieńkowski, Tymoteusz Karpowicz, Mieczysław 
Maliński. 

Po roku 2000 przetłumaczono utwory wielu polskich poetów i prozaików, 
wśród nich znaleźli się: Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Czesław Mi-
łosz, Józef Baran, Ewa Lipska, Jacek Podsiadło, Marcin Świetlicki, Adam Zaga-
jewski, Ryszard Krynicki, Czesław Maj, Jan Twardowski, Jerzy Kronhold, Olga 
Tokarczuk, Jerzy Pilch, Stefan Chwin, Wojciech Kuczok, Andrzej Sapkowski, 
Manuela Gretkowska. Rozwinął się rynek wydawniczy tłumaczeń polskiej litera-
tury religijnej, literatury dla dzieci i młodzieży, a także literatury przygodowej 
oraz – co warto zaznaczyć – naukowej i publicystycznej. Do tej szerokiej grupy 
można zaliczyć m.in. przekłady tekstów Leszka Kołakowskiego, Zygmunta 
Baumana, Józefa Tischnera, Adama Michnika, Władysława Tatarkiewicza, Mar-
cina Króla, Czesława Miłosza, Zbigniewa Osińskiego (teatrologa). 

Z tłumaczy literatury polskiej – oprócz już wspomnianych przedstawicieli star-
szej generacji – wymienić należy jeszcze takie znaczące dla słowackiej translato-
ryki nazwiska, jak: Ján Sedlák (tłumaczył przede wszystkim utwory Iwaszkiewi-
cza i Sienkiewicza), Jozef Gazdík (Orzeszkowa, Reymont, Głowacki, Dygat), 
Štefan Drug (Kawalec, Czeszko, Król, Petecki, Wydrzyński), Juraj Marušiak 
(literatura współczesna i filozoficzna, np. teksty Redlińskiego, Kołakowskiego, 
Tatarkiewicza, Tischnera), Miroslava Wlachovská (Krzysztoń, Kuncewiczowa, 
Rudnicka, Lubiński), Vlastimil Kovalčík (koncentruje się głównie na starszej 
poezji i na twórcach poezji religijnej; tłumaczył Kochanowskiego, Szymborską, 
Herberta, Miłosza, Wojtyłę, Twardowskiego), Karol Chmel (tłumacz poezji 
i prozy współczesnej, m.in. Barana, Lipskiej, Podsiadły, Engelkinga, Tokarczuk, 
Konwickiego, Chwina), Juraj Andričík (twórczość międzywojenna Leśmiana), 
Rudolf Turňa (Hołuj, Michnik), Marián Kováčik (Wyspiański), Ľudovít Kiss 
(Mrożek, Różewicz, Osiński). Trzeba też wspomnieć o popularności polskiej 
literatury religijnej – w latach 1990–2002 pojawiło się 55 przekładów dokona-
nych przez takich tłumaczy, jak: Slavomír Ondica i Kamila Ondicová, Jozef Šup-
pa, Marián Kováčik, Jana Domsová, František Dlugoš, Jozef Jurko, Felix Uváček. 
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Z literatury religijnej tłumaczono dzieła Jana Pawła II (Karola Wojtyły), Józefa 
Augustyna, Jana Dobraczyńskiego, Marii Faustyny Kowalskiej, Bolesława Ku-
mora, Stanisława Rosy, Józefa Tarnawskiego. Literaturą dla dzieci zajmowali się 
przede wszystkim: Jozef Gerbóc, Peter Čačko, Marián Minárik i Mária 
Krkošková, a w kręgu ich translatorskich poszukiwań znaleźli się m.in.: Janusz 
Korczak, Marzena Kwietniewska, Ewa Masłowska, Ewa Nowacka, Anna Stefa-
niak, Alfred Szklarski, Patrycja Zarawska9. Także za granicą powstawały tłuma-
czenia polskich publikacji na język słowacki – np. w Słowackim Instytucie św. 
św. Cyryla i Metodego w Rzymie. Z grona emigracyjnych tłumaczy należy jesz-
cze raz wspomnieć Andreja Žarnova i Imricha Kružliaka. 

Z czasopism, w których zamieszczane są tłumaczenia polskiej literatury, ko-
niecznie trzeba wymienić: „Romboid”, „Revue svetovej literatúry” oraz „Li-
terárny týždenník”. Do najbardziej aktywnych wydawnictw publikujących polską 
literaturę należą: „Drewo a srd”, „Kalligram”, „Dobrá kniha”, „Slovart”. 

Niektórzy z wymienionych w przytaczanych zestawieniach autorów cieszyli się 
bardzo dużym powodzeniem, ich utwory były przekładane kilkakrotnie; są to m.in. 
Henryk Sienkiewicz, Stanisław Reymont, Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz. 

Na Słowacji powstało także dużo prac teoretycznych dotyczących literatury 
polskiej, zwłaszcza porównawczych albo krytycznoliterackich. W Instytucie 
Literatury Światowej SAV teorią literatury polskiej zajmowali się dwaj poloniści 
– Jozef Hvišč i Pavol Winczer. Obaj później zostali profesorami na uczelniach – 
Hvišč na Uniwersytecie im. Komeńskiego, a Winczer na Uniwersytecie Wiedeń-
skim. Ich prace najczęściej prezentują komparatystyczne spojrzenie na literaturę 
polską i słowacką. Hvišč – absolwent bratysławskiej polonistyki – wiele uwagi 
poświęcił romantyzmowi. Z jego prac dotyczących polskiej literatury należy 
wspomnieć przynajmniej pozycje książkowe: 

– Epické literárne druhy v slovenskom a poľskom romantizme (Epickie gatun-
ki literackie w słowackim i polskim romantyzmie, 1971); 

– Poľská literatúra v slovenskej literárnej vede a kritike (Literatura polska 
w słowackim literaturoznawstwie i krytyce literackiej, 1972); 

– Problémy literárnej genológie (Problemy genologii literackiej, 1979); 
– Úvod do dejín a kultúry Poľska (Wstęp do historii i kultury Polski, 1983, 

red. Šimon Ondruš); 
– Dejiny poľskej literatúry (Historia literatury polskiej, 1986); 
– Slovensko-poľské literárne vzťahy 1815–1918 (Słowacko-polskie kontakty 

literackie 1815–1918, 1991); 
– Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej literatúry (Kontakty i związki sło-

wackiej i polskiej literatury, 1996); 
   

9 Wszystkie informacje podaję za: Polonica Slovaca 1990–2002, ed. M. Pančíková, Bratislava: 
Lufema, 2004. 
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– Kontinuita romantizmu (Kontynuacja romantyzmu, 2001); 
– Poľská literatúra (Literatura polska, 2001); 
– Vývin a význam slovensko-poľských vzťahov (Rozwój i znaczenie kontaktów 

słowacko-polskich, 2003); 
– Óda na mladosť (Oda do młodości, 2004)10. 
Oprócz tego publikował wiele artykułów, nie tylko na Słowacji, ale również 

w Polsce (jego bibliografia zawiera ponad 900 pozycji)11. 
Zainteresowania naukowe Hvišča, jak widać na przykładzie podanej bibliogra-

fii, skupiają się przede wszystkim na teoretycznych i metodologicznych aspek-
tach badań porównawczych. Jozef Hvišč opracował dla studentów polonistyki 
dwa podręczniki: Dejiny poľskej literatúry i Vzťahy a súvislosti slovenskej 
a poľskej literatúry (wymienione na zamieszczonej wcześniej liście). Przetłuma-
czył także kilka polskich książek beletrystycznych, m.in. opowiadania Kazimie-
rza Brandysa Jak być kochaną (Ako byť milovaná, 1965), powieść Tadeusza 
Konwickiego Sennik współczesny (Moderný snár, 1966) i Disneyland Stanisława 
Dygata (1967), a także wybór tekstów teoretycznych Witolda Nawrockiego ze-
branych pod słowackim tytułem Literatúra a spoločnosť (Literatura i społeczeń-
stwo, 1989), wybór opowiadań Mieczysława Malińskiego Czwarty król (Štvrtý 
kráľ, 1995) i razem z Ivanem Mojíkiem przełożył wybór poezji Zbigniewa Her-
berta, Jerzego Harasymowicza i Stanisława Grochowiaka12. Profesor nadal, nawet 
jako emeryt, jest aktywnym twórcą. 

Drugim badaczem polskiej literatury jest prof. Pavol Winczer (też już w tej 
chwili na emeryturze). Zajmował się przede wszystkim poezją, teoretycznymi 
zagadnieniami poetyki oraz problematyką teorii i historii tłumaczeń. Był pracow-
nikiem Słowackiej Akademii Nauk, później zajmował stanowisko profesora na 
Uniwersytecie Wiedeńskim (1992–2003). Od roku 2004 jest członkiem Polskiej 
Akademii Umiejętności. Z jego prac należy przytoczyć: 

– Dejiny svetovej literatúry (Historia literatury światowej, 1963); 
– Poetika básnických smerov v poľskej a slovenskej poézii 20. storočia (Poety-

ka prądów poetyckich w polskiej i słowackiej poezji XX wieku, 1974); 
– Medzinárodný kontext slovenskej socialistickej literatúry (Międzynarodowy 

kontekst slowackiej literatury socjalistycznej, 1977); 
– Čitateľská recepcia literatúry (Czytelnicza recepcja literatury, 1987); 
– Diferenciácia funkcie poézie u niektorých slovanských národov a jej dôsled-

ky pre umelecký tvar (Zróżnicowanie funkcji poezji u niektórych narodów 
słowiańskich i jego skutki dla formy artystycznej, 1919–1945); 

   
10 Š. Chrappa, Jozef Hvišč. Bibliografia prác a výskumných aktivít, Bratislava: Stimul, 2010. 
11 Tamże. 
12 Tamże. 
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– Polonistická aktivita Jozefa Bánskeho (Działalność polonistyczna Jozefa 
Bánskiego, 1990); 

– K otázkam teórie a dejín prekladu (Pytania o teorię i historię przekładu, 
1993); 

– Súvislosti v čase a priestore: básnická avantgarda, jej prekonávanie a de-
dičstvo – Čechy, Slovensko, Poľsko (Związki w czasie i przestrzeni: awan-
garda poetycka, jej zmierzch i dziedzictwo – Czechy, Słowacjia, Polska, 
2000); 

– Porovnanie poetiky pols̕kej, českej a slovenskej básnickej avantgardy (Po-
równanie poetyki polskiej, czeskiej i słowackiej awangardy poetyckiej, 
1973); 

– K otázkam teórie a dejín prekladu na Slovensku 1 (Pytania o teorię i historię 
przekładu na Słowacji 1, współautorstwo, 1995)13. 

Pavol Winczer tłumaczył utwory takich polskich pisarzy, jak: Kazimierz Bran-
dys, Stanisław Dygat, Sławomir Mrożek, Stanisław Zieliński; wydał je w zbiorze 
Čudesné poviedky (Dziwne opowieści, 1964). Przekładał także teksty Adolfa 
Rudnickiego. 

Należy tu jeszcze wspomnieć o jednym badaczu literatury polskiej pracującym 
na wschodzie Słowacji. Jest nim Peter Káša z Katedry Slawistyki Wydziału Filo-
zoficznego na Uniwersytecie Preszowskim. Z jego publikacji warto wymienić: 

– Medzi estetikou a ideológiou. Literárnohistorické a komparatistické štúdie 
(Między estetyką i ideologią. Studia historycznoliterackie i komparatystycz-
ne, 2001); 

– Medzi textami a kultúrami (Między tekstami i kulturami, 2011); 
– Prehľad stredoeurópskych literatúr od počiatkov po osvietenstvo (Przegląd lite-

ratur środkowoeuropejskich od początków istnienia do oświecenia, w druku)14. 
W swoich wystąpieniach konferencyjnych dotyczących polskiej literatury Peter 

Káša zajmuje się głównie tematyką związaną z romantyzmem i tłumaczeniami 
dzieł Mickiewicza, ideami ogólnosłowiańskimi oraz estetyką romantyczną 
w słowacko-polskim kontekście, mesjanizmem, twórczością Słowackiego, ale 
także twórczością Konwickiego, Sienkiewicza, Brodzińskiego czy np. badaniami 
nad tłumaczeniami Karola Chmela. 

Kontynuacja tego tematu wymagałaby przywołania przedstawicieli młodsze-
go pokolenia badaczy (warto chociaż wymienić: Bogumiłę Suwarę, Joannę 
   

13 Dane pochodzą ze stron internetowych: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/pavol-
-winczer [25.02.2014] oraz http://www.slawistik.univie.ac.at [26.02.2014]. Korzystałam także 
z następujących źródeł: B. Suwara-Marčoková, K šesťdesiatke Pavla Winczera, „Slovak Review” 
1995, č. 1, s. 85–86; Pavol Winczer. Personálna bibliografia, zost. V. Čejková, „Slovak Review” 
1995, č. 1, s. 93–104. 

14 Dane pochodzą z prywatnej bibliografii P. Kášy. 
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Ciesielską oraz Štefana Chrappy), omówienie ich osiągnięć zostawiam na 
przyszłość. 

Chciałabym na zakończenie podkreślić, że literatura polska na Słowacji cieszy-
ła się dużym zainteresowaniem nie tylko w przeszłości, także dzisiaj jest chętnie 
czytana. Nadal tłumaczy się wiele polskich tekstów. Spojrzenie słowackich polo-
nistów-literaturoznawców wzbogaca polskie badania literackie i przynosi cieka-
wy ogląd literatury polskiej z innej strony, zza granicy. 

 
P O L I S H  L I T E R A T U R E  I N  T H E  W O R K S  O F  S L O V A K  P O L O N I S T I C  L I N G U I S T S  

The article informs its readers about the Slovak studies on Polish literature and translations and shows 
the development of translations of Polish literature in the past and now (what was translated, popular 
writers, poets and playwrights.). In the second part it informs about researchers, literary scientists and 
their publications (monographs on Polish writers, textbooks, anthologies, comparatory works, univer-
sity centres and the Slovak Academy of Sciences). There has been an influence of Polish literature on 
Slovak literature for a long time and it is also present today. This can be confirmed by the reception of 
Polish literature after 1918, 1945 as well as after 1989. 

Keywords: natural contacts; translations of poetry, prose and drama; popular writers; fiction essays 
and antinovels; Polish literary scientists; literature for children and adventure fiction; popular science 
and science literature; research centres dealing with Polish literature – the Slovak Academy of Scienc-
es and universities. 

Prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc. – od roku 1978 do 2010 pracowała w Katedrze Filologii Sło-
wiańskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Komeńskiego w Bratysławie. Od roku 2010 
jest pracownikiem Katedry Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Repu-
blice Czeskiej (jest tutaj gwarantem studiów doktoranckich). W Bratysławie prowadziła wykłady ze 
wszystkich dyscyplin językoznawczych i seminaria z tłumaczenia specjalistycznego, od początku 
swojej pracy na UK także wykłady z języka polskiego dla niepolonistów. Była promotorką wielu prac 
licencjackich i magisterskich. Przez ponad 30 lat prowadziła kursy języka polskiego w Instytucie 
Polskim. Jest współautorką podręcznika języka polskiego dla Słowaków Po tamtej stronie Tatr (Kra-
ków). Oprócz tego jest autorką kilku tekstów do nauki języka polskiego i konwersacji. Przetłumaczyła 
dziewięć polskich książek (tłumaczenia specjalistyczne). Uczestniczyła w kilku projektach nauko-
wych dotyczących porównywania języków słowiańskich (polski, rosyjski, słoweński i słowacki). 
Wyniki tych prac były publikowane w wielu artykułach, monografiach i przedstawiane na konferen-
cjach krajowych i zagranicznych. Jej praca naukowa wzbogaciła badania porównawcze polsko-
-słowackie w dziedzinie słowotwórstwa i leksykologii. 



O L G A  P A W L U K  
 

 

U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  
P o l s k a  

Z a p o r o s k i  I n s t y t u t  E k o n o m i i  i  T e c h n o l o g i i  I n f o r m a c y j n y c h  
U k r a i n a  

CO  T O  Z N A C Z Y  B YĆ  P O L O N I S TĄ   
N A  P OŁU D N I O W O-W S C H O D N I E J  UK R A I N I E ?  

 

UKRAINA JEST KRAJEM WIELOKULTUROWYM I WIELOETNICZNYM, POZA TYM ŁĄ- 
czy bardzo odmienne od siebie tereny wschodnie i zachodnie, które przez długi 
czas znajdowały się pod wpływem dwóch całkowicie odmiennych kultur i syste-
mów wartości. Być Polakiem na terenach posttotalitarnych nie jest łatwo. Odnosi się 
to zwłaszcza do Polaków mieszkających na terenach południowo-wschodniej Ukrai-
ny, gdzie według statystyk mieszka ponad 130 różnych mniejszości narodowych, 
poza tym odległość tej części Ukrainy od Polski wynosi ponad 1000 km. Właśnie 
dlatego polska mniejszość narodowa zamieszkująca te tereny jest godna wielkiego 
zainteresowania. Jeżeli tak bardzo skomplikowane jest tam bycie Polakiem, to jeszcze 
trudniej jest tam być polonistą i propagować polski język, polską literaturę i kulturę. 
Taka działalność była kłopotliwa zwłaszcza w czasach radzieckich, nie tyle z powodu 
„dziedzictwa radzieckiego”, ile ze względu na niewielką liczbę osób znających język 
polski na tych terenach. Zresztą także dzisiaj trudno znaleźć takich specjalistów, mi-
mo że sytuacja polityczna na Ukrainie się zmieniła. Jednak zaznaczyć trzeba, że zaw-
sze w tych regionach były osoby, które nie tylko doskonale znały język polski (jako 
język ojczysty), ale nie bały się go propagować. Z całą pewnością można wymienić 
kilku takich wybitnych polonistów. Aby ocalić ich od zapomnienia, chcę przedstawić 
jednego z nich: językoznawcę odznaczonego medalem „Zasłużony dla kultury pol-
skiej”, śp. prof. Jerzego Rozenbauma. Profesor Rozenbaum urodził się w Warszawie, 
studiował na Sorbonie, potem doświadczył okrucieństwa obozów stalinowskich, lecz 
zawsze czuł się Polakiem. Jerzy Rozenbaum ma wielkie zasługi dla odrodzenia 
i promowania kultury polskiej, między innymi napisał podręcznik do literatury pol-
skiej, który w czasach radzieckich, niestety, nie miał szans na wydanie, nie opubliko-
wano go zresztą do dziś, choć obecnie decydują o tym raczej powody finansowe niż 
polityczne. 
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Jerzy Rozenbaum urodził się 24 sierpnia 1918 r. w Warszawie jako syn produ-
centa tapet. Pochodził z katolickiej, bardzo kulturalnej rodziny, w której intere-
sowano się polityką, sztuką oraz teatrem. Od dziecka przejawiał zainteresowanie 
językami obcymi, biegle znał niemiecki, angielski, czeski, a potem także nauczył 
się łaciny i języka francuskiego. Lata gimnazjalne Rozenbauma przypadły na 
okres kształtowania się niepodległego państwa polskiego, powszechny wtedy był 
duch patriotyzmu, w którym dorastała ówczesna młodzież. Po ukończeniu gim-
nazjum wyjechał na studia na uczelni technicznej do Belgii, ale nie chciał być 
chemikiem i kontynuować rodzinnego biznesu, dlatego po roku studiów na poli-
technice w Belgii podjął studia na Sorbonie we Francji na Wydziale Medycznym. 
W tym czasie prowadzili tam zajęcia tacy legendarni dziś wykładowcy, jak: 
Frédéric Joliot-Curie i Romain Rolland. Prof. Rozenbaum czasami mówił o swo-
ich byłych wykładowcach, choć najczęściej wspominał nauczycieli z warszaw-
skiego gimnazjum „Spójnia”. W 1939 roku na wakacje wrócił do Warszawy, 
gdzie zastała go II wojna światowa. Nie ma potrzeby, aby opowiadać szczegóło-
wo w tym miejscu, jak dostał się do łagrów stalinowskich w Workucie, gdzie 
przetrwał jedynie dzięki wierze w Boga i swoim umiejętnościom medycznym, co 
opisał, będąc już profesorem, we wspomnieniach, częściowo opublikowanych 
w 1993 roku1. Na swojej drodze spotkał wielu ludzi, którzy wywarli wpływ na 
jego życie. Warto tu zacytować kilka słów, które Jerzy Rozenbaum zanotował 
w nieopublikowanym podręczniku do literatury polskiej: „Po klęsce wrześniowej 
1939 roku pojawił się on [W. Broniewski – O.P.] we Lwowie, gdzie został aresz-
towany przez władze sowieckie. Po wyjściu z więzienia poszedł razem z armią 
generała Andersa na Bliski Wschód”2. W noc przed odejściem z armią Andersa 
w namiocie tuż przy samej granicy perskiej poeta podarował Rozenbaumowi 
kartkę z notesu, na której napisany był następujący tekst: 

Jakie ciężkie są w życiu drogi, 
I już zewsząd czai się rozpacz. 
O dalekim, minionym, drogim 
Powiedz, serce, albo się rozpłacz. 
I tak miło mi o tamtej ziemi 
Myśleć czasem, idąc przez życie, 
Żem nauczył się tam słów, któremi 
Umiem kochać, i cierpieć, i bić się. 
Dzięki, dzięki za każde słowo, 
Dobrzy ludzie z dziecięcych wspomnień, 
Niech wam szumi wiślanie, sosnowo 
Wiatr, co ślady tam zamiótł po mnie. 

1941 
   

1 „Dziennik Kijowski” 1993, nr 6. 
2 Maszynopis podręcznika znajduje się w moim prywatnym archiwum. 



402     Literatura polska w świecie 

 

Wiele lat później okazało się, że te słowa zostały włączone do wiersza poety 
zatytułowanego Miasto rodzinne3. 

Kartkę z urywkiem tego wiersza Władysława Broniewskiego, starą, pożółkłą, 
wielokrotnie czytaną i pokazywaną, widziałam osobiście w notatniku profesora 
Rozenbauma, tak jak widziało ją wielu innych ludzi, którzy chcieli dołączyć do 
„głosu z Polski”. Można górnolotnie stwierdzić, że było to niczym dotknięcie 
żywej polskiej historii. Bowiem jak żywa historia chodził po ulicach Zaporoża 
niewysoki, elegancki pan, który jakby przez sam fakt swojego istnienia promował 
polską kulturę. Studenci mówili o nim „nasz Jerzyk”, „nasz Francuz”, a on sam 
nazywał siebie z humorem „krzak róż” ze względu na swoje nazwisko. Jeden 
z pierwszych jego uczniów pisał o nim 60 lat później: „Nasz Francuz był absolut-
nie niepodobny do innych naszych nauczycieli: nie było w nim żadnej udawanej 
srogości, miał śmieszny dla nas akcent w rosyjskich słowach i jakąś nieuchwytną 
miękkość dźwięków”4. A inny student z rocznika 1977 wspomina: „szczodrze 
dzielił się ze studentami wspomnieniami o swej młodości”5. 

Należałoby w tym miejscu wrócić do problemów etnicznych, kulturowych i po-
litycznych zaporoskiego „Przyazowia” (terenów nad Morzem Azowskim) na 
wschodzie Ukrainy – terenu znanego Polakom z Sienkiewiczowskiej trylogii. 
Pragnę pokazać, jaki był ten teren wtedy, gdy trafił tu Jerzy Rozenbaum, chcę 
opowiedzieć, kiedy i jak odbywało się odrodzenie oraz promowanie polskości 
w tym regionie. Cechą charakterystyczną obszarów południowo-wschodniej 
Ukrainy od wieków była wielokulturowość. W XV i XVI wieku na ziemie zapo-
roskie, jako na tereny słabo zaludnione, przybywali osadnicy z różnych polskich 
krain, np. z Małopolski, Mazowsza, Wielkopolski. Początek lat 70. XVIII stulecia 
oraz pierwsza połowa XIX wieku naznaczone były państwową polityką caratu 
rosyjskiego, polegającą m.in. na przymusowym przesiedlaniu robotników, by 
pracowali w odpowiednich przedsiębiorstwach przemysłowych. Zaporoże było 
i jest typowym miastem przemysłowym południowo-wschodniej Ukrainy, tereny 
te zawsze były silnie zindustrializowane, więc przemysł wciąż potrzebował no-
wych pracowników. Sowietyzacja i rusyfikacja objęły całą Republikę Ukraińską 
(jak i inne republiki Związku Radzieckiego). Prześladowania etniczne dotyczyły 
także Ukraińców; mieli oni zatracić swoją tożsamość etniczną, a także język 
ojczysty. Proces rusyfikacji, asymilacji i wynaradawiania mniejszości narodo-
wych trwał przez cały okres istnienia Związku Radzieckiego. Na terenach połu-
dniowo-wschodniej Ukrainy cel ten w dużym stopniu został osiągnięty, w wyniku 
dalszej sowietyzacji ludność tego regionu ulegała coraz większej asymilacji    

3 Z niepublikowanych zapisków J. Rozenbauma. 
4 Książka wydana w dwóch językach: polskim i rosyjskim. O. Pawluk, Losy Polaków, Zaporoże: 

Dikoje pole / Дикое Поле, 2006, s. 54. 
5 Tamże, s. 60. 
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i rusyfikacji. Polacy zawierali mieszane związki małżeńskie, byli pozbawieni 
dostępu do szkół z polskim językiem nauczania, nie było tu kościoła rzymskoka-
tolickiego (zresztą cerkwi prawosławnej także nie) ani żadnych organizacji spo-
łecznych i kulturalnych, więc asymilacja była tym szybsza. Duży wpływ na ten 
stan rzeczy miała także wewnętrzna emigracja zarobkowa, napływ ludności 
z innych republik radzieckich, niwelowanie odrębności narodowych, niszczenie 
poczucia odrębnej identyfikacji. Przez kilka dziesięcioleci – w czasach ZSRR – 
językiem państwowym na Ukrainie był rosyjski, chociaż oficjalnie można było 
też posługiwać się ukraińskim. Na południowo-wschodniej Ukrainie, w tym 
w obwodach dniepropietrowskim, zaporoskim, donieckim, ługańskim, w których 
mieszka – jak już wspomniałam – ponad 130 różnych mniejszości narodowych 
(zwłaszcza na obszarach najbardziej uprzemysłowionych), posługiwano się języ-
kiem rosyjskim nie tylko jako językiem prestiżowym, często był to po prostu 
wspólny język pracowników o różnych pochodzeniu czy przynależności narodo-
wej i etnicznej, sąsiadów, nawet język małżeństw mieszanych. Nierzadko uważa-
no rosyjski za język ojczysty. Sprzyjał temu fakt, że na wschodniej Ukrainie naj-
większą po Ukraińcach narodowością byli i są nadal Rosjanie. Język rosyjski na 
Ukrainie nie jest wyłącznie językiem mniejszości rosyjskiej, ale także dużej licz-
by Ukraińców, Żydów, Polaków. Asymilacji językowej sprzyjało wykorzenienie 
i brak związków ze wspólnotą narodową. Na tych terenach związki międzypoko-
leniowe, podobnie jak w całym Związku Radzieckim, ulegały często zerwaniu. 
Po zakończeniu drugiej wojny światowej rozpoczęły się migracje, a także depor-
tacje ludności. W przemysłowym Zaporożu brakowało pracowników. Społecz-
ność Związku Radzieckiego, według opinii moskiewskich specjalistów (politolo-
gów, socjologów), miała być „przetworzona na masę ludnościową”, pozbawioną 
historycznie ukształtowanej struktury. Owej „masie” nadawano taki charakter, 
aby władza mogła nią maksymalnie sterować. Druga wojna światowa zmieniła 
strukturę narodowościową Ukrainy, a zwłaszcza jej południowo-wschodniej czę-
ści. Poważne straty odnotowały społeczności mniejszościowe Niemców, Żydów, 
Polaków, Tatarów. Obszar ten stawał się coraz wyraźniej rosyjskojęzyczny. Język 
rosyjski wypierał języki mniejszości narodowo-etnicznych. 

Jerzy Rozenbaum, po odbyciu wyroku w stalinowskich łagrach (z których zo-
stał zwolniony przedterminowo w związku z zawarciem w Londynie ugody mię-
dzy ZSSR a polskim rządem) oraz pobycie w Buzułuku, gdzie tworzyła się armia 
Andersa, w październiku 1944 roku trafił do Zaporoża. Do 1946 roku pracował 
w poradni medycznej dla kobiet, potem odesłano go do pracy w zaporoskiej szko-
le średniej nr 13 w charakterze wykładowcy języka francuskiego. Pracował tu 
przez 16 lat. W tym czasie studiował zaocznie filologię francuską na Uniwersyte-
cie Charkowskim, którą ukończył w dwa lata zamiast w ciągu regulaminowych 
pięciu – i od razu zrobił doktorat. 
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Ludność polska na wschodzie Ukrainy, w tym w Zaporożu, zawsze żyła 
w wielkim rozproszeniu, a w czasach radzieckich – o czym już wspominałam – 
była pozbawiona kościoła rzymskokatolickiego, szkół z polskim językiem nau-
czania oraz jakichkolwiek możliwości zrzeszania się. Zmiana takiego stanu rze-
czy stała się głównym motywem działalności Jerzego Rozenbauma. Według spisu 
ludności z 1959 roku na terytorium Ukrainy mieszkały blisko 42 miliony ludzi, 
w tym także mniejszość narodowa polska, która stanowiła 0,9% ogółu ludności. 
Rozmowy z reprezentantami najstarszego pokolenia Polaków (pamiętającymi 
deportacje i przesiedlenia), mieszkającymi do dziś na wschodniej Ukrainie, po-
twierdziły fakty, że niekiedy byli oni zmuszeni do deklarowania innej niż odczu-
wana narodowości, niekiedy zmieniano im ją w dokumentach bez ich wiedzy, 
czasem sami zatajali swoją narodowość w obawie przed represjami. Polacy, jak 
i przedstawiciele innych narodowości, ukrywali swą faktyczną tożsamość, dekla-
rowali najczęściej, że są Rosjanami. Rodzice często nadawali dzieciom typowo 
rosyjskie imiona, aby w ten sposób ukryć polskość. Dzieci z mieszanych mał-
żeństw bardzo często nie uważały się już za Polaków. Wprawdzie dla Polaków, 
którzy osiedlili się na terenach południowo-wschodniej Ukrainy, językiem ojczy-
stym był język polski lub jego odmiana kresowa, ale zmiana warunków życia, 
represje stalinowskie spowodowały, że w małżeństwach mieszanych przestawali 
oni używać języka ojczystego na rzecz języka rosyjskiego, który zresztą nadal 
funkcjonuje w ich życiu rodzinnym (zatem stał się językiem pierwszym w zna-
czeniu funkcjonalności). Najstarsze pokolenie Polaków jeszcze tylko w wyjątko-
wych sytuacjach używa języka ojczystego (polskiego), dla ich dzieci językiem 
ojczystym stał się już wyłącznie język rosyjski. Na wschodzie Ukrainy przyzna-
nie się do narodowości polskiej wymagało niegdyś dużej odwagi. O sytuacji 
językowej na Ukrainie wschodniej tak pisze Helena Krasowska: 

Polacy na Ukrainie wschodniej pozbyli się polskiego języka jako ojczystego na rzecz ję-
zyka rosyjskiego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko etniczna struktura ludności 
tego regionu, ale również praktykowana i narzucana przez władze polityka językowa oraz 
wynikające z tej polityki funkcje każdego z używanych języków, ich prestiż i zakres użycia6. 

Do 1990 roku językiem państwowym na Ukrainie – o czym już była mowa – 
był język rosyjski, w urzędach dokumentację prowadzono wyłącznie po rosyjsku. 
Zatem polityka językowa na Ukrainie po uzyskaniu przez nią niepodległości była 
i jest bardzo skomplikowana, choć należy podkreślić, że niepodległość Ukrainy 
umożliwiła wszystkim narodowościom uzyskanie swoich praw. Pod koniec lat 
80. zaczęły tworzyć się stowarzyszenia mniejszości narodowych, dotyczy to    

6 H. Krasowska, Problematyka socjolingwistyczna mniejszości polskiej na południowo-wschodniej 
Ukrainie, w: Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje, red. L. Suchomłynow, Do-
nieck: Jugo-Wostok / Юго-Восток, 2008, s. 95.  
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również aktywizacji ruchu polonijnego. Uzyskanie suwerenności przez Ukrainę 
miało pozytywny wpływ na losy i sytuację mniejszości narodowych. Aktywizacja 
polskiej mniejszości narodowej przypada na koniec lat 80. i początek 90. XX 
wieku. Stało się to za sprawą wpływu polityki pierestrojki. W wyniku przemian 
politycznych po 1989 roku zaczęły powstawać polskie stowarzyszenia zabiegające 
o odrodzenie narodowych tradycji i nauczanie języka polskiego. 

Jerzy Rozenbaum w ciągu lat swej pracy, kolejno: w przychodni, szkole, a potem 
na uniwersytecie (na początku lat 60. ubiegłego stulecia podjął pracę w Instytucie 
Pedagogicznym, obecnym Uniwersytecie Narodowym) doskonale orientował się 
w sytuacji etniczno-językowej na wschodzie Ukrainy (w tym w Zaporożu). Wie-
dział, że język młodego pokolenia, język dzieci i młodzieży to już raczej rosyjski. 
Wśród osób polskiego pochodzenia Rozenbaum spotykał osoby, które urodziły 
się w województwie chmielnickim, winnickim, żytomierskim, lwowskim albo na 
Białorusi, rzadziej były wśród nich osoby urodzone w Polsce. Wszyscy oni 
z różnych przyczyn i w różnym czasie znaleźli się w Zaporożu, nauczyli się języ-
ka rosyjskiego, bali się mówić głośno po polsku, ich dzieci i wnuki prawie 
w ogóle nie znały tego języka. Powody tego stanu rzeczy już opisałam. Osoby 
w starszym wieku martwiły się, że gdy ich zabraknie, zostaną zerwane więzi 
rodzinne, starsi ludzie pragnęli mówić po polsku, a także odszukać swych bli-
skich w Polsce, chcieli móc mówić z nimi w języku ojczystym. Rozenbaum pod-
czas spotkań z takimi ludźmi starał się być szczery w rozmowach, wspominał 
rodzinne strony, przy okazji pokazywał kartkę z rękopisem wiersza Broniewskie-
go. Jego działania służyły promowaniu polskiej kultury, trzeba wszak wyraźnie 
podkreślić, że wymagały sporej odwagi. Poza tym, już pod koniec lat 80., zabie-
gał o zorganizowanie nauczania języka polskiego na uczelni, wstępnie udawało 
mu się tylko dorywcze zorganizowanie zajęć w ramach koła językoznawców. Na 
spotkaniach koła szczególną uwagę przywiązywano przede wszystkim do języ-
ków romańskich, ale dyskutowano również zagadnienia polonistyczne. W ramach 
prac koła powstał – jako pomoc dydaktyczna dla studentów – mały słowniczek 
rosyjsko-francusko-polski, zawierający oprócz leksyki także dialogi. Obejmował 
on tylko 20 stron tekstu, ale należy go uznać za interesującą próbę opracowywa-
nia językowych zagadnień polonistycznych. Pod koniec 1992 roku pod przewod-
nictwem Rozenbauma i kilku innych osób powstało Zaporoskie Obwodowe Sto-
warzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza, skupiające osoby, które chcia-
ły ocalić swoją kulturę i język od zapomnienia, w 1994 r. otwarto szkółkę 
niedzielną przy Stowarzyszeniu, w której Jerzy Rozenbaum zaczął prowadzić 
zajęcia z języka polskiego i historii Polski. Na Zaporoskim Uniwersytecie Naro-
dowym (ZNU) od samego początku założenia ZOSKP utworzono na zasadach 
współpracy gabinet języka polskiego, tak zwaną „Świetlicę Polską”, gdzie odby-
wały się i odbywają do dziś m.in. zajęcia szkółki niedzielnej. W zajęciach z języka 
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polskiego oraz w różnych inicjatywach kulturalnych biorą udział osoby w różnym 
wieku. Zajęcia prowadzone są w niedzielę od rana do południa i są bezpłatne. 
Przychodzą na nie osoby różnych narodowości, w tym często pochodzące z ro-
dzin mieszanych. Jednym z istotnych elementów lekcji jest nauka piosenek, co 
daje sposobność, by przekazywać elementy tradycji, ale też, by ćwiczyć wymowę. 
W 2001 roku narodowość polską w obwodzie zaporoskim zadeklarowało 1,8 tysiąca 
osób, co stanowi 0,1% ogółu ludności w tym województwie. Nie jest to dużo, ale 
ta liczba osiągnęła taki pułap w dużej mierze dzięki działalności Jerzego Rozen-
bauma. Mimo podeszłego wieku i złego stanu zdrowia profesor starał się bez 
względu na pogodę przyjeżdżać na spotkania polonijne albo wyjeżdżać na wykłady, 
czy to na wieś, czy za granicę. Był znanym naukowcem w dziedzinie lingwistyki 
i metodyki nauczania języków obcych. Wykładał na uniwersytecie historię języka 
francuskiego, wstęp do filologii romańskiej, prowadził wiele językoznawczych 
badań naukowych. Siedzibą ZOSKP uczynił swój gabinet na uczelni, co przyda-
wało stowarzyszeniu prestiżu. W ten sposób rosło zainteresowanie kulturą polską. 
Polityka Polski też sprzyjała takim działaniom. Na licznych spotkaniach ZOSKP 
Jerzy Rozenbaum dzielił się ze słuchaczami swoimi przeżyciami, wspominał 
przedwojenną ukochaną Warszawę i swoich nauczycieli z gimnazjum „Spójnia”. 
Wiele osób namawiało go, aby spisał swe doświadczenia, na co zawsze brakowa-
ło mu czasu. W końcu jednak zaczął notować swoje refleksje, dokumentując 
swoje życie i swoją nieustanną tęsknotę za krajem. Pisał doraźnie i dlatego tylko 
część z jego wspomnień została opublikowana. 

Jego wielkim marzeniem, które bardzo chciał zrealizować, było napisanie 
książki na temat literatury polskiej XX wieku, podręcznika dla studentów filolo-
gów oraz dla wszystkich miłośników literatury. Właśnie dlatego ta książka po-
winna być napisana w dwóch językach: polskim i rosyjskim. Rozenbaum uważał, 
że polska literatura powinna być ukazana na tle historii literatury światowej. 
Badacz zrealizował swój pomysł i napisał książkę, która liczy ponad 300 stron 
tekstu w wersji polskiej i rosyjskiej. W swej pracy omawia trzy główne okresy: 
polską literaturę okresu „odnowienia” (1900–1918)7, literaturę okresu międzywo-
jennego (1918–1939) i literaturę okresu wojennego i powojennego (1940–1980). 
Omówienie każdego z tych okresów poprzedza krótki przegląd historii literatury 
i kultury europejskiej, ponieważ Rozenbaum uznawał, że literatura żadnego naro-
du nie może rozwijać się bez związków z literaturą i kulturą innych narodów. 
Takie podejście stanowiło novum, gdyż pogląd ten był nietypowy jak na tamte 
   

7 Takie daty podał prof. J. Rozenbaum bez żadnych wyjaśnień. Pisze tylko, że „ostatnie 
dziesięciolecie XIX wieku charakteryzuje się dążeniem do neoromantyzmu”. Wygląda na to, że do 
okresu „odnowienia” włącza Młodą Polskę i wymienia ją jako czas rozkwitu polskiej liryki 
(wspomina między innymi utwory słabo znanego na Ukrainie Artura Oppmana) i bogatej twórczości 
teatralnej. 
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czasy, nie praktykowano bowiem takiego podejścia w podręcznikach radzieckich. 
Do książki dołączył Rozenbaum fragmenty utworów niektórych wybitnych pisa-
rzy, poetów i krytyków literackich. W dużej mierze wykorzystał materiały z pracy 
Juliusza Kleinera i Włodzimierza Maciąga Zarys dziejów literatury polskiej, licz-
ne recenzje, przedmowy ukraińskich i rosyjskich autorów. Na końcu każdego 
z tematów zamieścił pytania do czytelników (studentów) oraz spis najważniej-
szych utworów i prac krytycznych. 

Od momentu uzyskania niepodległości przez Ukrainę Jerzy Rozenbaum wi-
dział możliwość powstania i działania na tym terenie polskich ośrodków oświa-
towych dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Miał nadzieję, że wprowadzenie cyklu 
zajęć z literatury polskiej przyczyni się nie tylko do odrodzenia kultury polskiej 
w tym regionie, ale również zaznajomienia młodzieży ukraińskiej z literaturą i kulturą 
sąsiedniego narodu, co przecież sprzyja umocnieniu kontaktów kulturalnych. 

Pracę tę poświęcił Henrykowi Wolpemu, swojemu ulubionemu nauczycielowi 
literatury polskiej w warszawskim gimnazjum „Spójnia” (późniejszemu profeso-
rowi literatury na Uniwersytecie Warszawskim). W sierpniu 1996 roku postawił 
ostatnią kropkę w podręczniku, a w niecały rok później odszedł od nas. Miał 
wtedy 78 lat. 

Nie ma już z nami Jerzego Rozenbauma, ale za jego sprawą powstały i działają 
na Ukrainie polskie stowarzyszenia kulturalne i ośrodki oświatowe. Nadal reali-
zuje w Zaporożu swe zadania zorganizowana przez niego szkółka niedzielna 
„Lech”, która od samego początku zarejestrowana była samodzielnie, co oznacza, 
że może funkcjonować jako niezależna jednostka. W zajęciach prowadzonych 
w szkole mogą brać udział wszyscy chętni. Poza lekcjami językowymi, instytucja 
ta zajmuje się również odnajdywaniem historycznych śladów polskości i pomaga 
w ustaleniu rodzinnych korzeni, co wzbudza szczególne zainteresowanie wśród 
uczącej się tu młodzieży. 

Obecnie w szkole uczą się dwie grupy dziesięcioosobowe (wszystkie liczby 
podaję według stanu na rok 2012). Stale wzrasta zainteresowanie językiem pol-
skim na Ukrainie. Na Uniwersytecie Zaporoskim języka polskiego (jako drugiego 
języka obcego) uczy się obecnie 24 studentów (w 2 grupach po 12 osób), w Za-
poroskim Instytucie Ekonomii i Technologii Informacyjnych jest jedna grupa 
piętnastoosobowa; w różnych ośrodkach językowych, na przykład w Izbie Han-
dlowej, zajęcia odbywają się w ciągu roku szkolnego, średnio od dwóch do czte-
rech razy w tygodniu. Z całą pewnością można powiedzieć, że język polski staje 
się coraz popularniejszy, zwłaszcza wśród młodzieży. Dzieje się tak za sprawą 
prowadzonej na Ukrainie działalności polonijnej, której początek dali pierwsi 
działacze, realizując różne programy promujące kulturę polską. Istotną rolę od-
grywają działania prowadzone przez stowarzyszenia przy wsparciu instytucji 
polskich, takich jak: Konsulat RP w Charkowie, Stowarzyszenie „Wspólnota 
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Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” i innych, oraz we współpracy 
z władzami obwodu i miast. Niebagatelny wpływ na tę sytuację miał Jerzy Roz-
enbaum. Należy mieć nadzieję, że opublikowanie kiedyś jego książki o współcze-
snej literaturze polskiej uchroni od zapomnienia jego postać, ale też stanowić 
będzie ważne świadectwo odradzania się polskiej kultury na Ukrainie. 

 
W H A T  D O E S  I T  M E A N  T O  B E  A   

P O L I S H  T E A C H E R  I N  S O U T H - E A S T E R N  U K R A I N E ?  

Ukraine is a multicultural and multiethnic country. Its eastern and western territories have been under 
the influence of entirely different cultures and ideas for a long time. South-eastern part of Ukraine is 
inhabited by over 130 national minorities, the distance between that part of Ukraine and Poland is 
1000 kilometres. In 15th and 16th centuries Polish settlers (from Małopolska, Mazowsze and Wielko-
polska) arrived to Zaporozhia. Industrial development has always been a characteristic feature of 
Zaporozhia. Ukraine was subjected to sovietization and russifcation. In the eastern part of Ukraine 
(including Zaporozhia) Polish population is dispersed and the relationship between generations got 
broken. Language assimilation was facilitated by the fact that the connection with one’s own tradition 
and national community was lost. Since Ukraine regained its independence Polish cultural and educa-
tional centres have been organized there. One of the first such centres was led by Jerzy Rozenbaum.  

Keywords: Ukraine, Zaporizhzhya, ethnic and cultural problems, multiculturalism, ethnic structure, 
Polish people, language policym mother tongue, cultural initiatives, Polonia activities 

Olga Pawluk – absolwentka Akademii Inżynieryjnej, wykładowczyni Zaporoskiego Instytutu Eko-
nomii i Technologii Informacyjnych, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscy-
plinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Współzałożycielka Zaporoskiego Obwodowego Stowarzyszenia 
Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza, od 2006 roku prezes Stowarzyszenia. Jej zainteresowania 
badawcze to: odrodzenie kultury polskiej na Ukrainie południowo-wschodniej, wielokulturowość i jej 
wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej. Jest autorką Losów, książki poświęconej Polakom 
w Zaporożu (Zaporoże 2006), redaktorką literacko-malarskich albumów Nasza Polska 1 (2004), 
Nasza Polska 2 (2006), Zobaczyć świat oczami poety Adama Mickiewicza na Ukrainie (2006). 
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