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KO N T A K T Y  P O L S K O-U K R A I Ń S K I E   
N A  Ł A M A C H  C Z A S O P I S M A  „NA Z U S T R I C Z”  

(1934–1938)  

 
O G Ó L N A  C H A R A K T E R Y S T Y K A  P I S M A  

W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO WE LWOWIE ZNACZNIE WZROSŁA  
liczba czasopism o różnorodnym charakterze. Najczęściej wydawane one były 
w trzech językach: ukraińskim, polskim i jidysz. Sytuacja polityczna na początku 
lat 20., tuż po wojnie polsko-ukraińskiej o Galicję Wschodnią, nie sprzyjała wza-
jemnym polsko-ukraińskim stosunkom. Zmiany następowały stopniowo. 

W 1934 roku grupa lwowskich intelektualistów założyła dwumiesięcznik „Na-
zustricz” [„Na spotkanie”] – czasopismo literatury i sztuki, uważane za najlepszy 
wzorzec „encyklopedii życia kulturalnego”1 Zachodniej Ukrainy lat 30. Mychajło 
Rudnycki, współredaktor pisma, wybitny ukraiński krytyk, literaturoznawca 
i tłumacz, w artykule wstępnym pt. Plany zaznacza, że zespół autorów dwumie-
sięcznika, chcąc wzbogacić swoje doświadczenia i nie zważając na poglądy poli-
tyczne i doktrynerskie spory, pragnie realizować przystępne pismo, które ma 
informować i pogłębiać wiedzę o kulturze powszechnej2. Dzięki postępowym 
poglądom inicjatora czasopisma, który czynił starania, żeby stworzyć ceniony 
periodyk dla intelektualistów3, „Nazustricz” staje się zbiorem najciekawszych 
   

1 С. Когут, Михайло Рудницький як літературний критик та редактор часопису «Назустріч», „За-
писки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника” 2016, nr 8 (24), s. 70. 

2 М. Рудницький, Пляни, „Назустріч” 1934, nr 1, s. 1. 
3 Mychajło Rudnycki założył w 1925 roku czasopismo „Swit”, które nawiązywało do tradycji euro-

pejskich. Było – inaczej niż „Nazustricz” – skierowane do szerokiego grona odbiorców i publikowało 
materiały z różnych dziedzin: kultury, historii, geografii itd. W 1929 roku działalność czasopisma 
została zawieszona. 
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ówczesnych dokonań w świecie kultury, sztuki, literatury różnych krajów euro-
pejskich (drukowano w nim dużo tekstów tłumaczonych z języków: niemieckie-
go, angielskiego, włoskiego, portugalskiego, polskiego, rosyjskiego i in.). Wśród 
autorów i redaktorów pisma znaleźli się: Osyp Bodnarowycz4, Wasyl Simowycz5, 
Światosław Hordyński6, Bohdan Ihor Antonycz7. Wydawcą był Osyp Bodnaro-
wycz. Gazeta miała 6 stron, z okazji wydania 100. numeru zwiększono objętość 
do 8, a potem do 12 stron. 

 
„Nazustricz” 1934, nr 1, s. 1; źródło: Archiwum Biblioteki Naukowej  

Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki (fot. I. Frys) 

Większość krytyków zarzucała pismu tematyczne i stylistyczne naśladownictwo 
warszawskich „Wiadomości Literackich” i paryskich „Les Nouvelles littéraires”, 
a ze względu na strukturę – podobieństwo do warszawskiego tygodnika „Pion”. 
   

4 Osyp Bodnarowycz (1895–1944) – dziennikarz i działacz społeczny. Był założycielem i redakto-
rem pisma „Smołoskyp” (1927–1928), jak również redaktorem pisma „Nowyj Czas”, dwumiesięczni-
ka literackiego „Nazustricz” i czasopisma „Jak na dołoni”. Współpracował także z „Diłem”. 

5 Wasyl Simowycz (1880–1944) – językoznawca, filolog i działacz kultury, profesor, rektor Uni-
wersytetu Lwowskiego, członek Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki. 

6 Światosław Hordyński (1906–1993) – malarz, grafik, krytyk sztuki, poeta, tłumacz, dziennikarz. 
7 Bohdan Ihor Antonycz (1909–1937) – poeta, prozaik, tłumacz, literaturoznawca pochodzący 

z Łemkowszczyzny. Antonycz także malował, grał na skrzypcach i komponował. Te dziedziny sztuki, 
w szczególności malarstwo, silnie wpłynęły na jego twórczość literacką. Wyznawał ideę niepodziel-
ności, harmonijnej jedności człowieka i przyrody, człowieka i kosmosu. 



IRENA FRYS: Kontakty polsko-ukraińskie…     143 

Rudnycki odpowiedział na te zarzuty tak: „niewątpliwie w naszej pracy zawsze 
staramy się patrzeć na to, jak działają na tej płaszczyźnie obcokrajowcy, jednak 
mimo to uparcie szukamy oryginalnego kształtu, który powinno przybrać nasze 
pismo, najbardziej dopasowanego do naszego środowiska kulturalnego i do wy-
magań czytelników”8. Odpowiedź na pytanie o kwestię naśladownictwa kryje się 
w intensywnym oddziaływaniu kultury francuskiej na współredaktorów pisma. 
Mychajło Rudnycki przez rok studiował na Sorbonie, miał okazję uczęszczać na 
wykłady Georges᾿a Sorela i Henriego Bergsona, był członkiem Towarzystwa 
Francusko-Słowiańskiego, studiował literaturę francuską. Światosław Hordyński 
również odbył studia w Paryżu w Akademii Fernanda Légera, miał kontakty z fran-
cuskimi malarzami i często brał udział w wystawach międzynarodowych w Ber-
linie, Paryżu, Rzymie. Jak podkreśla Ola Hnatiuk, Paryż był wzorcem dla ludzi 
skupionych wokół pisma „Nazustricz”, dlatego nazywano ich „paryską grupą”9. 

Generacja ukraińskich humanistów była wychowywana na twórczości wybit-
nych pisarzy europejskich, a ponieważ większość z nich posługiwała się biegle 
językiem polskim, to nie można pominąć wpływów polskich literatów. Mychajło 
Rudnycki był aktywnym uczestnikiem nie tylko ukraińskiego, ale i polskiego 
życia kulturalnego – będąc studentem, dorabiał jako sekretarz wybitnego krytyka 
i dyrektora działu wydawniczego Ostapa Ortwina oraz zapoznał się z Leopoldem 
Staffem. Pod kierownictwem Ostapa Ortwina Rudnycki przygotował do druku 
Pamiętnik Stanisława Brzozowskiego, za namową Ortwina przeniósł się z wy-
działu prawa na wydział filozoficzny i wyjechał na rok akademicki 1910/1911 na 
Sorbonę10. Światosław Hordyński również współpracował z polskim środowi-
skiem intelektualnym, przyjaźnił się z Tadeuszem Hollenderem, tłumaczył poezję 
polską. W jednym z numerów czasopisma „Nazustricz” umieścił artykuł o poezji 
Juliana Tuwima, zachwycając się talentem poety, jego umiejętnością ukazania 
spraw codziennych oraz satyrycznym podejściem do rzeczywistości. Hordyński 
podkreśla, że we współczesnej ukraińskiej literaturze humor jest bez pomysłów, 
bez żywotności, mieszczański, podczas gdy poezje Tuwima zawsze będą czytane, 
a ich satyra nigdy nie straci na aktualności11. 

W artykule My i polska literatura Mychajło Rudnycki stawia ważne pytanie 
o to, jaką literaturą obcą karmią się współcześni literaci, skoro zerwano wszystkie 
   

8 „безсумнівно, що у нашій праці ми завжди дивимось на те, як працюють у тому напрямі 
чужинці, алеж попри те все ми вперто шукаємо своєрідного виду, що його повинен прибрати 
наш журнал якнайдокладніше пристосований до нашого культурного середовища і до вимог 
читачів”. М. Рудницький, „Назустріч” у 1937-ому році, „Назустріч” 1937, nr 1, s. 2. Jeśli nie 
zaznaczono inaczej, wszystkie zawarte w artykule tłumaczenia obcojęzycznych cytatów są mojego 
autorstwa – I.F. 

9 О. Гнатюк, Митці з кафе Миру, w: tejże, Відвага і страх, Київ: Дух і Літера, 2015, s. 334–336. 
10 Zob. taż, Галицький космополіт, w: tejże, Відвага і страх…, s. 255. 
11 C. Гординський, Юліан Тувім. Яромарок Рим, „Назустріч” 1934, nr 22, s. 6. 
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więzi z Wiedniem, Kijowem i Warszawą12. Jak zauważa krytyk, polskie książki, 
ze względu na język i bezpośredni dostęp do nich, czyta się najłatwiej, ale przecież 
wiadomo, że wskutek istniejących polsko-ukraińskich nastrojów pisarze z Ukrainy 
celowo stronią od utworów z Polski. Rudnycki konstatuje, że większość autorów 
chciałaby czerpać inspiracje tylko z tych książek, które potwierdzają ich własne 
poglądy. Jednocześnie podkreśla, że historia literatury światowej wskazuje na 
głębokie i prawdziwie twórcze wpływy jednych pisarzy na innych częstokroć 
wtedy, gdy literaci ideologicznie nie mieli ze sobą nic wspólnego. Artykuł koń-
czy się spostrzeżeniem, że we współczesnej literaturze polskiej ma miejsce adap-
towanie różnorodnych nowatorskich tendencji, tak więc nawet z tekstów drugo-
rzędnych pisarzy można uczynić duży pożytek. Pytanie o zasadność korzystania 
ze współczesnej literatury polskiej – w opinii krytyka – jest tak samo absurdalne, 
jak pytanie, czy można w ogóle korzystać z literatury13. 

Choć pismo „Nazustricz” wydawane było krótko, zespół redakcyjny dwumie-
sięcznika odegrał ważną rolę w okresie międzywojennym, łącząc grono znanych 
artystów i naukowców, a także przyciągając do współpracy młodych utalentowa-
nych autorów – zgodnie z zasadą otwartości wobec wszystkiego, co stanowi 
wartość pod względem kulturalnym. Do głównych zadań czasopisma należało 
szerzenie wiedzy o kulturze, literaturze i sztuce, tłumaczenie nowych dzieł litera-
tury obcej, przegląd lokalnej i europejskiej prasy itd. Redakcja przestrzegała 
zasady liberalnego podejścia (charakteryzowanego jako demoliberalizm), odrzu-
cając wszelkie dogmaty ideologiczne, moralne, światopoglądowe. „Nazustricz” to 
periodyk poświęcony przede wszystkim literaturze ukraińskiej i europejskiej, 
sięgający jednak do dziedzin pokrewnych, a zatem otwarty na interdyscyplinarne 
dyskusje nad problemami ówczesnej kultury, sztuki i nauki, jak również nad 
sytuacją polityczno-ekonomiczną. 

D O K O N A N I A  P O L A K Ó W   
N A  Ł A M A C H  C Z A S O P I S M A  „ N A Z U S T R I C Z ”  

Dwumiesięcznik zawierał różne działy opisujące dokonania literatury obcej: 
krótkie anonse informujące o sprawach ważnych i bieżących, kolumny: „Z obcej 
prasy” z przeglądem najciekawszych materiałów prasowych oraz „Zagraniczna 
kronika literacka”, sekcje: „Z obcych książek” oraz „Notatki i recenzje”. W „Kronice 
filmowej”, śledzącej najnowsze kino światowe, zamieszczano ciekawe zdjęcia. 
Na końcu pisma znajdowały się z kolei dwie bardzo ciekawe pozycje: kolumna 
   

12 Warto zauważyć, że główną osią pisma „Nazustricz” pozostała łączność z literaturą okupowanej 
przez Sowietów Ukrainy, a także z literaturą polską i niemieckojęzyczną. 

13 Zob. М. Рудницький, Ми і польська література, „Назустріч” 1936, nr 24, s. 5. 
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„Literacki Bim-Bam”, opisująca ciekawostki i anegdotyczne sytuacje z życia 
wybitnych postaci, a także podobna rubryka „Leciało 40 srok”. 

Już w 1. numerze czasopisma umieszczono krótką informację o założeniu Pol-
skiej Akademii Literatury (PAL), wymieniono wszystkich członków tej instytucji 
i podkreślono jej znaczenie, wynikające z wszechstronnej twórczej, organizacyj-
nej, wydawniczej i popularyzatorskiej pracy w dziedzinie literatury. Autor notatki 
uświadamiał, jak ważną rolę spełnia ta instytucja, tworząca podstawę dla dalsze-
go rozwoju i zjednoczenia wysiłków polskich humanistów. Z kolei w 4. numerze 
opublikowano krótką wzmiankę o tym, że członkowie Polskiej Akademii Litera-
tury otrzymują niskie honoraria – 100 złotych za jedno posiedzenie, a takich 
posiedzeń nie może być więcej niż dwa w miesiącu. Jako przykład przywołano 
sytuację wiceprezesa Leopolda Staffa, który musiał nadal zarabiać na życie tłuma-
czeniami różnych powieści, nie mogąc utrzymać się wyłącznie z pracy w PAL. 

Najwięcej wiadomości w periodyku „Nazustricz” dotyczy ówczesnych polskich 
literatów (Marii Dąbrowskiej, Bronisławy Ostrowskiej, Juliana Tuwima, Zofii 
Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Ostapa Ortwina, Władysława Reymonta, 
Henryka Sienkiewicza, Stefana Grabińskiego, Stefana Żeromskiego, Kazimiery 
Iłłakowiczówny, Heleny Boguszewskiej), artystów (Jana Matejki, Stanisława 
Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Leona Chwistka, Władysława Strzemiń-
skiego) i kompozytorów (Ignacego Paderewskiego, Stanisława Moniuszki, Karo-
la Szymanowskiego). Osobno można wyróżnić grupę lwowskich artystów i tłu-
maczy, nawiązujących dialog polsko-ukraiński i szczególnie ważnych dla lokal-
nej społeczności, takich jak: Aleksander Baumgarten, Maciej Freudman, 
Stanisław Rogowski14, Tadeusz Żakiej, Tadeusz Hollender. W jednym z nume-
rów umieszczono tekst pt. Wieczór poezji polskiej, w którym omówiono debiut 
dwóch młodych autorów wywołujących zachwyt wśród publiczności. Opisano 
mianowicie poezję Aleksandra Baumgartena, charakteryzującą się szerokim za-
kresem tematycznym oraz subtelnością odczuwania i umiejętnością przekazania 
wrażeń i nastrojów, a także utwory Tadeusza Hollendra, który fascynował swoją 
odwagą wyrazu, głębią myśli, oryginalnością obrazów poetyckich oraz zaintere-
sowaniem sprawami społecznymi i politycznymi15. Oprócz twórczości poetyckiej 
Hollender i Baumgarten tłumaczyli literaturę ukraińską na język polski i organi-
zowali spotkania i audycje radiowe w celu popularyzacji autorów ukraińskich 
wśród społeczności polskiej. 

Jak widzimy, lista nazwisk jest dość długa i odzwierciedla zainteresowania in-
teligencji lwowskiej. Należy podkreślić, że wyjątkowe miejsce wśród polskich    

14 Wymienieni trzej autorzy należeli do lwowskiego ugrupowania literackiego „Rybałci”, działają-
cego w latach 30. XX wieku. Publikowali na łamach „Wczoraj – dziś – jutro”, „Kuriera Lwowskiego” 
i „Sygnałów”. Organizowali spotkania poetyckie we Lwowie, które były popularne w kręgu literatów. 

15 Zob. Н.Л., Вечір польської поезії, „Назустріч” 1937, nr 1, s. 2. 



146     Literatura polska w świecie 

artystów zajmują piszące kobiety, o których znajdujemy dużo informacji na ła-
mach czasopisma. Rudnycki w artykule Maria Dąbrowska zaznacza, że 4 tomy 
powieści Noce i dnie przypominają Sagę rodziny Forsyte’ów, gdyż są próbą stwo-
rzenia kroniki jednego rodu – spokojną i epicką. Autorkę bardziej interesuje psy-
chologia człowieka przyzwyczajonego do swoich trudnych obowiązków i kłopo-
tów, człowieka prostego, niepozornego. Forma powieści przypomina utwory 
Elizy Orzeszkowej i Bolesława Prusa, jak gdyby Dąbrowska umyślnie chciała 
wrócić do tamtej epoki. Swój tekst krytyk kończy zdaniem: „Dużo dalibyśmy 
dziś za taką pisarkę w naszej literaturze!”16. Tekst został poprzedzony fragmen-
tem utworu Noce i dnie w doskonałym tłumaczeniu Osypa Bodnarowycza17. 

 
„Nazustricz” 1934, nr 7, s. 5; źródło: Archiwum Biblioteki  

Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki (fot. I. Frys) 
   

16 „Та скільки ми дали б нині за таку письменницю у нашій літературі!”. М. Рудницький, Марія 
Домбровська, „Назустріч” 1934, nr 7, s. 5. 

17 М. Домбровська, Хвилина божевілля, „Назустріч” 1934, nr 7, s. 4. 
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Drugi obszerny artykuł Rudnycki napisał o Zofii Nałkowskiej, laureatce pol-
skiej nagrody państwowej18 za 1936 rok. Autor zauważa, że Nałkowska jest 
członkiem Polskiej Akademii Literatury, w której członkostwo nie daje stałego 
wynagrodzenia, więc autorzy muszą prywatnie zarabiać, chociaż takie prace, jak 
np. czytanie rękopisów na konkursy, należą do ich obowiązków. Według opinii 
krytyka głęboka analiza duszy starzejących się kobiet w powieści Granica zasłu-
guje na najwyższą ocenę, jednak kompozycja utworu byłaby lepsza, gdyby usu-
nąć rozdziały z przewlekłymi opisami zgonów bohaterów drugoplanowych. Rud-
nycki podsumowuje artykuł: „Nie możemy sobie wyobrazić podobnej powieści 
u nas, w Galicji. Wywołałaby hałas: jak można tak brutalnie poruszać »podobne« 
kwestie! A co zaś się tyczy specjalnej nagrody – gdzie tam!”19. 

Trzecia zdobywczyni nagrody – Kazimiera Iłłakowiczówna – również nie zo-
stała pominięta przez Rudnyckiego. W artykule Laureatka polskiej nagrody pań-
stwowej dokonuje on analizy jej poezji i światopoglądu wykształconego pod 
wpływem literatury angielskiej. Podkreśla, że Iłłakowiczówna, pomimo współ-
czesnego tempa życia, usiłowała wytworzyć własny wyodrębniony świat uczuć 
i że przez swoją zmysłowość jest mało podobna do innych poetów20. Czytelnik 
pisma nie tylko mógł zapoznać się z analizą twórczości Iłłakowiczówny, lecz 
również przeczytać jej poezje w tłumaczeniu Światosława Hordyńskiego. Także 
w rubryce „Leciało 40 srok” umieszczono ciekawostkę z życia wybitnej autorki: 

Laureatka polskiej państwowej nagrody literackiej (1935 rok) Kazimiera Iłłakowiczówna 
zajmuje wysokie stanowisko w Ministerstwie Spraw Wojskowych jako sekretarka marszałka 
Piłsudskiego. To, że jest jeszcze poetką, zaintrygowało jednego z naszych poetów tak, że ze-
chciał się z nią zapoznać. 

Ale nie wszystkie poetki tęsknią do takich znajomości, tym bardziej nie znają tej tęsknoty 
wtedy, gdy nie miały okazji czytać ich [naszych poetów ukraińskich – przyp. I.F.] wierszy. 
XX wiek, emancypacja kobiet – to nie są czcze słowa. Współczesne poetki nawet mają go-
dziny urzędowe i przyjmują interesantów w biurach. Nasz poeta długo i nadaremnie szukał 
możliwości, aby poznać Iłłakowiczównę prywatnie. Wreszcie zgodziła się przyjąć go w do-
mu. Wszedł. Pierwsze zdanie, które usłyszał: 

– Proszę dobrze wytrzeć buty! 
Na drugie nie czekał długo: 
– Czym mogę panu służyć? 
Chłodno, rzeczowo, jak w ministerialnym biurze. Nie było pogawędki w fotelach ani her-

baty, gość nawet nie mógł zadeklamować swoich wierszy. 
   

18 Chodzi o Wawrzyn Akademicki – polskie odznaczenie ustanowione w 1934 roku, w okresie II 
Rzeczypospolitej, przyznawane corocznie osobom zasłużonym dla literatury na wniosek Polskiej 
Akademii Literatury. 

19 „Не можемо уявити собі такої повісти в нас, у Галичині. Счинився би гам: як можна так бру-
тально торкатись „таких” питань! А вже щодо репрезентативної нагороди – де-де!”. М. Рудни-
цький, Налковська – лауреатка державної нагороди, „Назустріч” 1936, nr 2, s. 4. 

20 Zob. tenże, Лавреатка польської державної нагороди, „Назустріч” 1935, nr 3, s. 5. 
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Mówią, że od tego czasu nasz poeta pisze takie poezje, jakby pracował w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych21. 

Na stronach czasopisma znajdziemy informacje o twórczości Marii Kuncewiczo-
wej – wspomina o niej Rudnycki w swoich artykułach o laureatkach polskiej nagrody 
państwowej. Ponadto w krótkim szkicu na temat książek o niewidomych podano jako 
przykład zbiór opowiadań Kuncewiczowej Dwa księżyce oraz Świat po niewidomemu 
Heleny Boguszewskiej22. W rubryce „Zagraniczna kronika literacka” zapowiedziano 
nowy czwarty tom poezji wybitnej polskiej poetki Bronisławy Ostrowskiej, opubli-
kowany przez wydawnictwo Jakuba Mortkowicza w Warszawie23. 

„Nazustricz” prezentuje też ciekawe informacje o literatach, artystach i muzy-
kach – zarówno współczesnych, jak i z okresu Młodej Polski. Według Rudnyc-
kiego jedną z najciekawszych osobowości Lwowa początku XX wieku był Ostap 
Ortwin, który wywarł ogromny wpływ na twórczość pisarzy, oferując bezintere-
sowną pomoc przy korekcie tekstów, tak młodopolskich, jak i współczesnych. 
Rudnycki podkreśla, że Ortwin robi to z miłości do literatury i twórczości pisar-
skiej24. Wraz z artykułem Rudnyckiego umieszczono tekst Ortwina Samodziel-
ność krytyki literackiej. 

W 7. numerze czasopisma „Nazustricz” z 1936 roku nadmieniono, że próba napi-
sania huculskiej epopei przez Stanisława Vincenza została dostrzeżona i docenio-
na w kręgu ukraińskich czytelników, zwłaszcza z uwagi na fakt, że autor wyrósł 
w górach w Krzyworówni i dobrze zapoznał się z miejscową kulturą, a oprócz 
tego dużo czasu spędził na rzetelnym opracowaniu swojej książki i analizie do-
stępnych mu materiałów w językach polskim, ukraińskim, niemieckim i in.25 
Natomiast w 1. numerze z 1934 roku, w rubryce „Kronika filmowa”, jest infor-
   

21 „Лавреатка державної польської нагороди за 1935р. Казимира Іллаковичівна займає високе 
становище у Міністерстві Військових Справ як секретарка маршалка Пілсудського. Те, що вона 
ще й поетка заінтригувало одного з наших поетів так, що він рішив з нею познайомитись. Але не 
всі поетки тужать за знайомством із поетами, тимбільше не знають цієї туги тоді, коли не мали 
нагоди читати їх віршів. XX-ий вік, емансипація жіноцтва – не пусті слова. Сучасні поетки ма-
ють навіть урядові години і приймають клієнтів у бюрах. Наш поет довго і надаремне доби-
вався, щоб познайомитися з Іллаковичівною приватно. Нарешті вона згодилась прийняти його 
дома. Він увійшов. Перша фраза, яку почув: 

– Прошу витерти добре черевики! 
На другу не чекав довго: 
– Чим можу Вам служити? 
Холодно, ділово, як у міністерськім бюрі. Не було гутірки у фотелях, ні чаю, навіть гість не 

міг задеклямувати своїх поезій. Кажуть, що від того часу наш поет пише такі поезії, начеб 
працював у міністерстві військових справ”. Летіло 40 сорок, „Назустріч” 1935, nr 3, s. 4. 

22 А. Лян, Книжки про невидющих, „Назустріч” 1934, nr 14, s. 4. 
23 Чужинна літературна хроніка, „Назустріч” 1934, nr 4, s. 5. 
24 М. Рудницький, Критик, що не пише, „Назустріч” 1934, nr 18, s. 4. 
25 О. Кульчицький, Спроба гуцульської епопеї, „Назустріч” 1936, nr 7, s. 5. 
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macja o tym, że polski producent filmowy nakręcił film o życiu Hucułów, 
w którym ich obyczaje ludowe, tradycje, zwyczaje i tańce przedstawione zostały 
jak należy, ale Huculi mówią po polsku. W tej notatce wyraźnie odczuwa się żal 
do polskiej prasy, która głośno chwali reżysera za to, że nareszcie pokazał „pięk-
no polskiej wsi” i stworzył coś „wybitnie polskiego”, z czego można wywnio-
skować, że między Hucułami a Góralami nie ma żadnej różnicy26. 

 
„Nazustricz” 1934, nr 18, s. 4; źródło: Archiwum Biblioteki Naukowej Lwowskiego  

Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki (fot. I. Frys) 

 „Kronika literacka” z 1936 roku informuje o śmierci Stefana Grabińskiego – 
polskiego pisarza, laureata literackiej nagrody Lwowa, przedstawiciela nurtu 
noweli fantastycznej w stylu Edgara Allana Poego, autora zbioru nowel Demon    

26 Фільмова хроніка, „Назустріч” 1934, nr 1, s. 6. 
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ruchu27. Z kolei w ostatnim numerze z 1937 roku wspomniano o twórczości 
zmarłego młodo Zbigniewa Uniłowskiego, którego pierwsze opowiadania nawią-
zują do twórczości Poego i Grabińskiego. 

Twórczość Stefana Żeromskiego, autora Ludzi bezdomnych, Dziejów grzechu, 
Popiołów, Urody życia, które według opinii twórców pisma „Nazustricz” są 
utworami bardzo udanymi i ciekawymi, nie budzi zainteresowania tematami 
społecznymi we współczesnej polskiej powieści. Autor notatki o Żeromskim28 
uważa, że wybitny młodopolski autor nie stał się pisarzem reprezentatywnym dla 
polskiej społeczności. Pod tym tekstem zostało opublikowane opowiadanie Że-
romskiego Ananke w tłumaczeniu Osypa Bodnarowycza29. 

Według korespondentów czasopisma „Nazustricz” nie został doceniony przez ro-
daków inny młodopolski autor – Władysław Reymont. W rubryce „Leciało 40 srok” 
opowiedziano na ten temat anegdotyczną historię z życia laureata Nagrody Nobla: 

Minęło 25 lat od czasu, kiedy M. Pawłyk wydrukował tłumaczenie Chłopów Reymonta w „Di-
le”. Tłumaczenie zostało wydane osobno i odniosło wielki sukces; dużo książek z tego okresu 
można jeszcze dziś dostać w księgarni, jednak Chłopi – to wydawnicza rzadkość. 

Polscy odbiorcy nie sięgali tak chętnie po powieści Reymonta. Krytyka ją niezwykle 
chwaliła, ale czytywano mało. Nikt się nie spodziewał, że Reymont dostanie za Chłopów Na-
grodę Nobla. To samo było z tłumaczeniem na język niemiecki w Wydawnictwie Diderichs, 
gdzie cały nakład leżał przez długie lata aż do chwili, kiedy Reymont został laureatem [Na-
grody Nobla – przyp. I.F.]. 

Reymont był bardzo dumny z tego, że Chłopów można czytać w języku ukraińskim i w 1911 
roku w Paryżu powiedział w towarzystwie, zwracając do pewnego Ukraińca: 

– Moja powieść po ukraińsku brzmi o wiele lepiej niż po polsku. 
Pewien Polak, słysząc to, zdziwił się i pyta Reymonta: 
– A pan naprawdę czytał to tłumaczenie? 
– Czytałem zachwycony – odparł Reymont. 
Rodak zmieszał się, odszedł i powiedział cicho do sąsiada: 
– Jak to dobrze, że bodaj autorom podobają się ich utwory… 
Panowała wtedy ogólna opinia, że Chłopi to powieść przewlekła, nudna i pretensjonalna30. 

   
27 Літературна хроніка. Смерть Степана Ґрабінського, „Назустріч” 1936, nr 23, s. 6. 
28 Замітки, „Назустріч” 1936, nr 1, s. 4. 
29 С. Жеромський, Ананке, tamże. 
30 „Минуло 25 літ від часу, Коли М. Павлик друкував переклад Мужиків Реймонта у „Ділі”. 

Переклад вийшов окремою відбиткою і мав великий успіх; багато книжок з того часу можна ще нині 
дістати в книгарні, Мужики – книгарська рідкість. 

Не так ішла повість Реймонта серед польського громадянства. Критика незвичайно вихва-
лювала її, але читали її мало. Ніхто й не сподівався, що згодом Реймонт дістане за Мужиків 
Нобелівську премію. Те саме було і з перекладом на німецьку мову у видавництві Дідеріхса, де 
ввесь наклад пролежав довгі роки на складі аж до хвилини, Коли Реймонт став лавреатом. 

Реймонт був дуже гордий, що Мужиків читають по українськи і ще в 1911 р. у Парижі 
висловився раз у товаристві звертаючись до одного українця: 

– Моя повість по українськи виходить багато краще, ніж по польськи. 
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W tym numerze ukazał się fragment Chłopów w tłumaczeniu Mykoły Pawłyka 
pt. Pożar (pochodzący z drugiego tomu Zima). 

„Nazustricz” prezentuje także dokonania polskiego środowiska artystycznego. 
Na łamach pisma redakcja zamieszcza dużo informacji o wystawach malarzy, 
kinie, świecie muzyki i rozwoju bibliotek, a także ukazuje dorobek artystyczny 
i życie kulturalne Polski w latach 20. i 30. Niemiej jednak współczesne malarstwo 
jest oceniane negatywnie, jako upadek wartości artystycznych w porównaniu do 
epoki Stanisława Wyspiańskiego, Jana Matejki i Jacka Malczewskiego, a Włady-
sław Strzemiński i Leon Chwistek zostają uznani za słabą opozycję wobec swoich 
poprzedników31. Natomiast relacje z II Międzynarodowej Wystawy Drzeworytów 
w Warszawie przynoszą pochlebne oceny polskich grafików. Autor artykułu 
wyodrębnia ekspresyjne drzeworyty młodego, jeszcze mało znanego Tadeusza 
Kulisiewicza, a także Stefana Mrożewskiego, Edwarda Antoniego Manteuffla-
-Szoege, Janiny Konarskiej32. Na wystawie wśród artystów polskich przedsta-
wiono także prace trzech wybitnych ukraińskich grafików: Petra Chołodnego, 
Wasyla Masiutyna i Niła Chasewicza. 

Wspomnienia Ilka Borszczaka przywołują paryski hotel Lambert, rezydencję 
książąt Czartoryskich, gdzie mieszkał Adam Czartoryski, „niekoronowany król 
polskiej emigracji”33. Nieraz prowadzono tu debaty o sprawie ukraińskiej i nawo-
ływano Rusinów, aby stanęli razem z Polakami do walki przeciwko Rosji. 
Obok hotelu znajduje się polska biblioteka założona przez emigrację – pierwsze 
w Paryżu słowiańskie centrum kulturalne. Tu Nikołaj Gogol prowadził rozmo-
wy z Bronisławem Zaleskim, współwięźniem Tarasa Szewczenki. Ilko Borsz-
czak wspomina swą pierwszą wizytę w polskiej bibliotece, związaną z nieży-
jącym już Władysławem Mickiewiczem – synem słynnego poety. Władysław 
Mickiewicz miał wtedy 82 lata, ale zachował żywotność, ogień w oczach i uprzej-
mość, którą dziś nieczęsto spotykamy. W latach 60. XIX wieku interesował się 
polityką, zapewniając w broszurze pt. La Pologne et ses provinces méridiona-
les, że „nie można wyobrazić sobie Polski bez Ukrainy, podobnie jak nie można 
wyobrazić sobie Włoszech bez Neapolu lub Francji bez jej południowych pro-
   

Один поляк, що чув це, здивувався й питається Реймонта: 
– Ви справді читали цей переклад? 
– Читав захоплений – відповів Реймонт. 
Земляк зніяковів, відійшов на бік і сказав тихцем до сусіда: 
– Як то добре, що бодай авторам їхні твори подобаються… 
– Загальна думка була тоді така, що Мужики – розтяжні, нудні та претенсіональні”. Летіло 

40сорок, „Назустріч” 1935, nr 4, s. 6. 
31 В. Ласовський, Куди прямують польські мистці?, „Назустріч” 1936, nr 13, s. 5–6. 
32 Я. Гавран, Світові мистці деревориту, „Назустріч” 1937, nr 4, s. 3. 
33 „Некоронований король польської еміграції”. І. Борщак, Українські спомини в Парижі, 

„Назустріч” 1935, nr 4, s. 4. 
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wincji”34. Bez względu na początkową niechęć do ruchu ukraińskiego, który 
według Władysława Mickiewicza został sprowokowany przez Niemców i skie-
rowany przeciwko Polsce, najstarszy syn Adama Mickiewicza życzliwie pomagał 
autorowi w poszukiwaniach potrzebnych mu książek, zwłaszcza kiedy dowie-
dział się, że ten pochodzi z Ukrainy35. 

 
„Nazustricz” 1936, nr 20, s. 4; źródło: Archiwum Biblioteki Naukowej  

Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki (fot. I. Frys) 

Sporo miejsca w „Nazustricz” poświęcono muzyce operowej. Napisano o licz-
nych inscenizacjach Halki Moniuszki i ich pozytywnym odbiorze przez ukraińską 
publiczność, o tłumaczeniu Halki przez Mykołę Sadowskiego i wystawieniu jej 
w Kijowie (1910 rok), o najwybitniejszej po Paulinie Rivoli wykonawczyni roli 
Halki, Sołomiji Kruszelnyckiej36. Na łamach czasopisma zamieszczono także 
opowieść o wybitnym kompozytorze, krytyku i pedagogu Stanisławie Niewia-
domskim, który bardzo przychylnie odnosił się do ukraińskiej muzyki, o czym 
świadczą jego opinie o kompozytorach ukraińskich i dobre stosunki z Ostapem 
Nyżankiwskim37. Nie pominięto również twórczości urodzonego na Kijowsz-
   

34 „Не можна уявити собі Польщі без України, як не можна уявити собі Італію без Неаполя 
або Францію без країн Льоари”. Tamże. 

35 І. Борщак, Українські спомини в Парижі, „Назустріч” 1935, nr 4, s. 4. 
36 С. Чарнецький, „Галька” українськими силами, „Назустріч” 1934, nr 10, s. 4. 
37 О. Барвінський, Станислав Нєвядомський, „Назустріч” 1936, nr 17, s. 5. 
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czyźnie Karola Szymanowskiego, na którego pogrzebie przedstawicielem ukraiń-
skich kompozytorów był Wasyl Barwiński, profesor i dyrektor Wyższego Instytu-
tu Muzycznego im. M. Łysenki38. 

Zajmującą opowieść o Widortach, czyli polsko-ukraińskiej rodzinie poetów, 
piosenkarzy i teorbanistów39, podaje Mychajło Wozniak, ukraiński historyk lite-
ratury, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. W artykule zamieszczonym w dwu-
miesięczniku „Nazustricz” opisał on historię Grzegorza Widorta, który razem ze 
znanym awanturnikiem Wacławem Rzewuskim tworzył pieśni, od strony literac-
kiej pomagali im Tymko Padura i kanonik Jan Komarnicki. Od wnuka Grzegorza, 
Franciszka Widorta, Mykoła Łysenko zaczerpnął kilka piosenek, które potem 
zdobyły wielką popularność – zwłaszcza historyczna pieśń ludowa o Ustymie 
Karmeluku (Za Syberią słońce wschodzi)40. 

W ostatnim roku istnienia (1938) w piśmie „Nazustricz”, oprócz krótkich ra-
portów z bieżących wydarzeń, nie umieszczono żadnego większego artykułu na 
temat polskiej kultury czy literatury. Więcej wiadomości dotyczyło nowości 
z życia literackiego na Białorusi, w Niemczech i na Ukrainie Radzieckiej (prze-
ważały zwłaszcza wzmianki o Mykole Chwylowym). Pomimo to poprzednie lata 
obfitują w przeróżne teksty na temat kultury, sztuki i literatury II Rzeczypospoli-
tej, tak że nawet współczesny czytelnik, sięgając po czasopismo „Nazustricz”, 
może się dużo dowiedzieć o międzywojennej kulturze polskiej. 

O D B I Ó R  K U LT U R Y  I  L I T E R AT U R Y  U K R A I Ń S K I E J   
W  P O L S K I E J  P R A S I E  

Informacje na temat percepcji ukraińskiej kultury i literatury w środowisku pol-
skim najczęściej były zamieszczane w rubryce „Z obcej prasy”. Właśnie tu znaj-
dziemy rzetelny przegląd zawartości głównych czasopism polskojęzycznych, w któ-
rych dużo pisano o wspólnym dziedzictwie Polaków i Ukraińców. Do tego typu 
prasy zaliczały się „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie”, których stycz-
niowy numer z 1934 roku w całości poświęcono Ukrainie. Zamieszczono w nim 
także tłumaczenia poezji Maksyma Rylskiego i Pawła Tyczyny wykonane przez 
Henryka Balka i Włodzimierza Lewika – przekłady te należy uznać za genialne, 
biorąc pod uwagę trudność uchwycenia melodyjności języka np. Pawła Tyczyny41. 
   

38 Карло Шимановський, „Назустріч” 1937, nr 8, s. 4. 
39 Chodzi o Grzegorza Widorta (1764–1834), jego syna Kajetana (1804–1852) i wnuka Franciszka 

(ur. 1831, zm. po 1890), z którego repertuaru Mykoła Łysenko zaczerpnął słowa i melodie kilku 
pieśni. 

40 М. Возняк, Українські пісні польського священика, „Назустріч” 1937, nr 13, s. 6; nr 14, s. 2. 
41 З чужої преси, „Назустріч” 1934, nr 3, s. 4. 
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Kolejnym odnotowanym polskojęzycznym pismem był „Biuletyn Polsko-
-Ukraiński”. W jego 4. numerze z 1934 roku ukazał się artykuł o ukraińskim arty-
ście Ołeksandrze Muraszce autorstwa Pawła Kowżuna. W tym samym numerze 
„Biuletynu” został opublikowany artykuł Przemilczana Ukraina o grupie autorów 
czasopisma „Sygnały”, miesięcznika wyjątkowego ze względu na zaangażowanie 
w propagowanie kultury ukraińskiej i jej prezentowanie polskiemu społeczeń-
stwu42. W rubryce „Z obcej prasy” zauważono, że lwowski lewicowy miesięcznik 
„Sygnały” zawiera dużo korzystnych informacji o ukraińskich autorach oraz 
tłumaczenia ich utworów43. W jednym z numerów redaktorzy omawianej kolum-
ny wypowiedzieli jednak zdanie, że do artykułów poświęconych sprawom ukra-
ińskim materiał w „Sygnałach” jest wybierany tak, jakby cała ukraińska literatura 
Lwowa ograniczała się wyłącznie do 3 stałych współpracowników pisma „Nazu-
stricz” (Osypa Bodnarowycza, Mychajła Rudnyckiego i Wasyla Simowycza)44. 

W rubryce „Z obcej prasy” omówiono również 4. numer chełmskiego poetyc-
kiego miesięcznik „Kamena” z 1935 roku, zawierający przegląd ukraińskich pism 
literackich oraz tłumaczenia poezji Pawła Tyczyny, Maksyma Rylskiego, Bohda-
na Ihora Antonycza i Bohdana Krawciwa, wykonane przez redaktora czasopisma 
Andrzeja Jaworskiego45. Innym zaprezentowanym pismem był warszawski „Ty-
godnik Ilustrowany” z 13 stycznia 1935 roku, w którym opublikowano artykuł 
Zdzisława Kunstmana Lwowscy ukraińscy poeci z krótkimi charakterystykami 
i przekładami utworów: Bohdana Ihora Antonycza, Ołesia Babija, Światosława 
Hordyńskiego, Anatola Kurdydyka, Bohdana Krawciwa i Mychajła Rudnyckie-
go46. Na koniec należy wymienić „Gazetę Artystów”, czasopismo Awangardy 
Krakowskiej (w numerze 11. z 1935 roku zamieszczono przychylną recenzję 
dwumiesięcznika „Nazustricz”), a także lubelskie pismo „Dźwigary” (którego 
redakcja planowała wydanie ukraińskiego numeru z tłumaczeniami Tarasa Szew-
czenki, Pawła Tyczyny i Mykoły Bażana)47. 

Zdarzały się również anegdotyczne sytuacje związane z publikacjami przekła-
dów w polskich czasopismach. I tak: rubryka „Literacki Bim-Bam” podaje jako 
przykład tłumaczenie wiersza Już spłonął, stlił się młody lipiec Bohdana Kraw-
ciwa, zamieszczone w ostatnim numerze chełmskiej „Kameny”48. W przekładzie 
popełniono pomyłkę w ostatniej zwrotce – zamiast wyrazu delikatny tłumacz użył 
wyrazu tandetny: 
   

42 Tamże, s. 5. 
43 Хто вони і чого від нас хочуть?, „Назустріч” 1934, nr 5, s. 6. 
44 Огляд журналів, „Назустріч” 1934, nr 18, s. 6. 
45 Україніка у поляків, „Назустріч” 1935, nr 2, s. 4. 
46 Tamże. 
47 Tamże. 
48 Zob. „Kamena” 1934, nr 7, s. 123. 
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Już spłonął, stlił się młody lipiec,  Спалився, витлів юний липень 
i sierpień zgorzał już docna (sic!),  і серпень вигорів дотла 
i babie lato przędzę sypie,   і літо бабине снується 
snuje tandetne srebrne źdźbła.   тендітним прядивом срібла49. 

W jednym z artykułów pt. Dziwna wystawa ukraińskiej sztuki w Warszawie au-
tor ubolewa nad nieprawidłowo zorganizowaną przez Ilariona Święcickiego wy-
stawą w Warszawie oraz zastanawia się, jak polska publiczność zareaguje na 
„gorsze” przykłady ukraińskiego malarstwa po obejrzeniu wystawy wybitnego 
Nowakowskiego i pierwszorzędnych Ukraińców z Naddnieprza50. Natomiast 
sukcesy rodaków w polskim środowisku radowały współautorów czasopisma 
„Nazustricz”. Świadczy o tym np. wzmianka poświęcona spotkaniu z Mychajłem 
Gołyńskim, który – wracając z Warszawy – opowiada o swoim angażu do nowej 
opery Janiny Korolewicz-Waydowej, otrzymanym mimo skomplikowanego kon-
kursu51. 

Inne materiały na temat prezentacji ukraińskiej kultury wśród Polaków dotyczą 
kwestii tłumaczenia. Jak podkreśla Osyp Bodnarowycz w artykule Literatura 
przekładowa, niechęć Ukraińców do czytania przekładów we własnym języku 
można tłumaczyć tym, że większość ukraińskich odbiorców czyta literaturę prze-
kładową w języku polskim, dostępnym dla szerokich mas, a pewna część czytel-
ników – po francusku, niemiecku i rosyjsku. Natomiast wśród Polaków możliwo-
ści czytania tekstów w języku ukraińskim były oczywiście o wiele mniejsze, 
dlatego tłumacz wraz ze swymi przekładami odgrywał wielką rolę jako pośrednik 
między dwoma kulturami. W innym tekście Bodnarowycz charakteryzuje 2 tomy 
polskich tłumaczeń Tarasa Szewczenki52 jako wysoko estetyczną pracę licznych 
tłumaczy53, aczkolwiek niepozbawioną pewnych nieścisłości54. 

Tłumaczenie Pana Tadeusza dokonane przez Maksyma Rylskiego Mychajło 
Rudnycki uważa za wartościowe, gdyż – jego zdaniem – Rylski ożywił monoto-
nię rytmiki tekstu poprzez wykorzystanie dwóch rymów: żeńskiego i męskiego. 
Pewne zastrzeżenia budzi natomiast świadome wykorzystanie niektórych poloni-
zmów w leksyce, a częściowo i w składni55. 
   

49 Літературний Бім-Бам, „Назустріч” 1934, nr 8, s. 6. 
50 Дивна виставка українського мистецтва у Варшаві, „Назустріч” 1934, nr 4, s. 4. 
51 Н.Л., 10 хвилин з Михайлом Голинським, „Назустріч” 1934, nr 17, s. 4. 
52 T. Szewczenko, Poezje, red. P. Zajcew, Warszawa: Ukraiński Instytut Naukowy, 1936; Т. Шев-

ченко, Твори, ред. Б. Лепкий, Варшава-Львів: Український науковий інститут, 1936. 
53 Wiersze Szewczenki przetłumaczyli: Maria Bieńkowska, Konstanty Dumański, Antoni J. Gorzał-

czyński, Tadeusz Hollender, Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Jastrzębiec-Kozłowski, Bohdan Lepki, 
Józef Łobodowski, Włodzimierz Słobodnik, Leonard Sowiński, Kazimierz Wierzyński, Zofia Wojna-
rowska, Bogdan Żyranik. 

54 О. Боднарович, Шевченко по польськи, „Назустріч” 1936, nr 10, s. 5–6. 
55 М. Рудницький, Два переклади „Пана Тадея”, „Назустріч” 1934, nr 22, s. 5. 
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P O D S U M O WA N I E  

Przeglądając lwowskie czasopismo „Nazustricz”, można znaleźć wiele cieka-
wych informacji na temat rozwoju kultury, literatury, sztuki polskiej, a także 
prześledzić dynamikę stosunków polsko-ukraińskich w latach 30. XX wieku. 
Z uwagi na napiętą sytuację polityczną okresu międzywojennego, nie możemy tu 
mówić o otwartym dialogu dwóch kultur, jednak umieszczone w piśmie materiały 
na temat literatury przekładowej, wzajemne zainteresowanie promowaniem kultu-
ry sąsiadów, a także relacje między autorami z Ukrainy i Polski świadczą o za-
chowaniu przyjaznych relacji wśród części inteligencji polskiej i ukraińskiej. 

Wielkie zasługi w tworzeniu platformy dialogu różnych kultur w periodyku 
„Nazustricz” położył Mychajło Rudnycki, którego działalność była mocno kryty-
kowana – zwłaszcza za jego poglądy liberalne – przez licznych oponentów, m.in. 
znanego redaktora czasopisma „Wisnyk” Dmytra Doncowa. 

W polskich gazetach takich jak: „Wiadomości Literackie”, „Chwila”, „Kame-
na”, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, których wydawcy mieli poglądy pokrewne 
założycielom dwumiesięcznika „Nazustricz”, pismo było pozytywnie oceniane. 
Publikacje na łamach czasopisma pozostają nadal aktualne i wartościowe pod 
względem artystycznym, poznawczym i historycznym – nie tylko jako teksty 
Ukraińców o Polakach, lecz także Polaków o Ukraińcach. 

 
P O L I S H - U K R A I N I A N  C O N T A C T S  I N   

T H E  M A G A Z I N E  “ N A Z U S T R I C Z ”   
( 1 9 3 4 – 1 9 3 8 )  

The article deals with the activities of the magazine “Nazustrich”, released in Lviv between 1934–1938, 
and its role in the Polish-Ukrainian relations in the interwar period. The article lists the names of the 
magazine authors. Special attention is paid to its initiator, an active Galician public person, a critic and a 
translator Mykhaylo Rudnytsky who took part not only in the Ukrainian literature life, but also in the 
Polish one, as he communicated with the outstanding Polish intellectuals. The article author also discuss-
es literary publications and the creation of Polish literature canon in the Ukrainian readers’ perception. 

Keywords: Polish-Ukrainian dialogue, Mykhaylo Rudnytsky, Ukrainian theme, literary translation, 
Polish and Ukrainian press in the interwar period 

Dr Irena Frys – pracownik Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. 
Iwana Franki. Autorka monografii Неоміфологізм у прозовій творчості Тадеуша Новака (2011) 
i artykułów naukowych, m.in.: Любовний дискурс і проблема відчуження у романі Медея Крісти 
Вольф (2010), Міфологічні концепції XX століття: огляд проблеми (2011), Декадентські 
мотиви у поезії раннього модернізму (на матеріалі серболужицької, польської та української 
літератур) (2012), Wykłady z literatury polskiej na Uniwersytecie Lwowskim: związek literatury 
z kulturą, filozofią i historią (2012), Концепція кохання у міфологічній драмі зламу ХІХ–ХХ 
століть: «Лісова пісня» Лесі Українки і «Малашка» Габріелі Запольської (2012). Współredak-
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torka wyboru prac L.E. Petrukhiny pt. Зустрічі на межі світів. Статті, рецензії, нариси (2011). 
Zainteresowania naukowe: stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku, neomitologizm / folklor / kultura 
ludowa w literaturze, literatura żydowska – twórczość w języku jidysz i polskim, stosunki polsko-
-ukraińsko-żydowskie w XX wieku, proza kobieca dwudziestolecia międzywojennego. 



M A Ł G O R Z A T A  A N N A  P A C K A L É N  P A R K M A N  
 

 

U n i w e r s y t e t  w  U p p s a l i   
S z w e c j a  

  

W S M U D Z E  C I E N I A…  
O P O E Z J I  ED I T H  SÖ D E R G R A N   
I  HA L I N Y  PO Ś W I A T O W S K I E J  

 
DWIE MŁODE KOBIETY, DWIE WYBITNIE UZDOLNIONE POETKI, DWIE ODLEGŁE  
kultury i jeden jakże zbieżny los. Tak można by krótko podsumować dwie z najbar-
dziej fascynujących osobowości poetyckich XX wieku: Edith Södergran i Halinę 
Poświatowską. I mimo że dzielą je różnice co do kraju pochodzenia (Finlandia – 
Polska), języka (szwedzki – polski) i przede wszystkim generacji (Poświatowska 
urodziła się 12 lat po śmierci Edith Södergran), trudno nie dopatrzeć się tutaj analogii, 
zarówno jeśli chodzi o przebieg wydarzeń życiowych, toczących się w cieniu nieule-
czalnej choroby, jak i o wspólne obszary tematyczne w obu tych twórczościach 
poetyckich. Obie poetki zmarły, mając niewiele ponad 30 lat. Zostawiły jednak po 
sobie wiersze świadczące nie tylko o wielkim talencie i potencjale poetyckim, ale 
także o rzadko spotykanej wrażliwości, dojrzałości i sile oddziaływania na czytelnika. 

Twórczość Edith Södergran jest do dzisiaj, zwłaszcza w Skandynawii, przed-
miotem nieustannie ponawianych badań literaturoznawczych. Powinno to dziwić, 
wziąwszy pod uwagę skromny dorobek literacki poetki: zostawiła ona po swojej 
przedwczesnej śmierci zaledwie 5 tomików poezji, zbiorek aforyzmów i część 
młodzieńczych wierszy – wszystkiego razem 375 stron. Wystarczająco dużo 
jednak, aby nadal zaliczać ją do najbardziej cenionych przedstawicieli skandy-
nawskiego modernizmu. Poezja Södergran, tłumaczona na wiele języków, dotarła 
również do Polski, w tłumaczeniach i opracowaniach m.in. Ewy Niewiarowskiej, 
Alicji Rybałko, Wojciecha Niwińskiego, Ryszarda Mierzejewskiego, Leonarda 
Neugera i in.1 Jednakże to głównie w Szwecji, ponad 90 lat po śmierci poetki, 
   

1 Por. m.in.: E. Södergran, Moje życie, moja śmierć, mój los. Wybór wierszy, przeł. A. Rybałko, 
Warszawa: Oficyna Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr”, 1995; Musisz odnaleźć swoją twarz. 
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nadal ukazują się monografie, prace doktorskie i inne publikacje, usiłujące zgłębić 
fenomen nie tylko tych wierszy, ale także fascynującej osobowości ich autorki. 

Największą trudność dla badaczy poezji Södergran stanowi ograniczona ilość 
materiałów dotyczących życia osobistego poetki. Bardzo dyskretna, jeśli chodzi 
o sferę prywatną, Södergran nawet w listach do przyjaciół była zadziwiająco 
powściągliwa i ostrożna, niszcząc systematycznie większość materiałów (włącz-
nie z otrzymywanymi listami) mogących rzucić światło na jej życiowe przedsię-
wzięcia. Jak pisze w często przytaczanym fragmencie jednego z zachowanych 
listów do przyjaciela i pisarza Elmera Diktoniusa2 – nie chciała, aby zostało po 
niej cokolwiek, co stanowiłoby pożywkę dla „trupich larw”3, czyli przyszłych 
biografów jej życia i twórczości: wiersze miały mówić wyłącznie same za siebie. 

Edith Södergran urodziła się w 1892 roku w „Peterborgu”, jak mieszkająca tam 
i mówiąca po szwedzku mniejszość narodowa w Finlandii nazywała stolicę car-
skiej Rosji. W owym czasie Finlandia przynależała do Imperium Rosyjskiego, 
zachowując jednak daleko posuniętą autonomię. Oprócz ludności fińskiej obszary 
te zamieszkiwali również „Finlandssvenskar”, czyli Finoszwedzi, dla których nie 
fiński, a szwedzki był (i jest nadal) językiem ojczystym i domowym. Edith 
Södergran, podobnie jak cała ta szwedzkojęzyczna mniejszość narodowa, posłu-
giwała się szwedzkim w domu i fińskim poza nim. Naturalne jest więc, że za 
język swych wierszy poetka wybrała właśnie język szwedzki. 

W wieku 15 lat Södergran straciła ojca, który zmarł na gruźlicę. Niedługo po-
tem gruźlicę zdiagnozowano również u niej samej. Odtąd życie poetki, z wyjąt-
kiem wyjazdów, toczy się we wsi Raivola i podporządkowane jest okresowym 
pobytom w różnych sanatoriach, m.in. w Davos w Szwajcarii. Nie przeszkadza to 
jednak Södergran utrzymywać kontaktów ze środowiskiem literackim w Helsin-
kach i w Sztokholmie. Niemniej jednak, skazana ze względu na postępującą cho-
robę na niemal wyłączne towarzystwo matki, z którą skądinąd, co podkreślają jej 
biografowie, łączyła ją szczególnie silna więź emocjonalna, była dość osamot-
niona. Osamotnienie to, w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu, 
   
Wybór liryki miłosnej (antologia), przeł. i oprac. E. Niewiarowska, Poznań: Carmelitanum, 1992; Pieszo 
przez słońc systemy. Wybór wierszy Edith Södergran [plik pdf], wyb., przeł. i przedm. W. Niwiński, 
jednoosobowa awantura wydawnicza wojtek 47, 2011; L. Neuger, Wydziedziczona. O poezji Edith Söder-
gran, „Dekada Literacka” 1998, nr 8; R. Mierzejewski, Wybór wierszy – styczeń 2014 – Edith Södergran, 
„Libertas” 01.01.2014, http://www.libertas.pl/poezja_011 4_edith_sodergran.html [dostęp: 05.04.2018]. 

2 Elmer Diktonius (1896–1961) – pisarz, poeta, krytyk literacki, jedna z czołowych postaci fińsko-
-szwedzkiego modernizmu literackiego, wraz z Edith Södergran, Hagar Olsson i Gunnarem Björlin-
giem. 

3 Podaję za: A. Rahikainen, Kampen om Edith. Biografi och myt om Edith Södergran, Helsingfors: 
Atlantis AB, 2014, s. 16. Przekłady z języka szwedzkiego na język polski zarówno tego cytatu, jak 
i innych cytowanych w niniejszym artykule słów, zwrotów czy fragmentów tekstów, podaję (o ile nie 
zaznaczono inaczej) w moim własnym tłumaczeniu – M.A.P.P. 
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wpłynęło niewątpliwie, jak zaznacza znawczyni jej twórczości Eva Ström, na 
szczególnie silne poczucie swojej wartości i wiary we własne możliwości4. 

Wczesne wiersze Edith Södergran, tzw. juwenilia z lat 1907–1909, są już wy-
raźnym zwiastunem ogromnego potencjału poetyckiego autorki. Pisane głównie 
w języku niemieckim (Södergran odebrała edukację w szkole niemieckiej5) ze-
brane są w tomiku znanym powszechnie pod nazwą Vaxduken [dosłownie: Bru-
lion w ceratowej okładce], a wydanym pt. Ungdomdikter [Wiersze pisane za 
młodu]. Jest ich 238 i traktują o przeżyciach szkolnych i miłości, nie brak też 
utworów świadczących o zaangażowaniu politycznym. Wiele z nich (zwłaszcza 
te powstałe po zdiagnozowaniu u poetki gruźlicy w 1908 roku) zapowiada także 
późniejsze, bardziej tragiczne motywy jej twórczości, jak choroba i śmierć. Od 
roku 1908 językiem poezji Edith Södergran jest wyłącznie język szwedzki. Jak 
słusznie podkreśla jeden ze wspomnianych wcześniej znawców i tłumaczy tej 
poezji na język polski, Leonard Neuger: „Wciśnięta w odgrodzony od świata 
Półwysep Karelski zaczyna swe dojrzałe życie od szczególnej wspólnoty: ludzi 
chorych”6. Siłą rzeczy motywy z pola semantycznego choroby i śmierci, połączo-
ne z problematyką egzystencjalną, będą już do końca, w takim czy innym nasta-
wieniu i natężeniu, nieodłącznymi elementami tych wierszy. 

Ale nie tylko. Mimo postępującej choroby i okresowych myśli samobójczych 
Södergran nawiązuje kontakt z wydawnictwem Schilds, które decyduje się na 
wydanie tej nieznanej bliżej poezji. W 1916 roku ukazuje się zatem tom pt. 
Dikter [Wiersze], którego utwory zdecydowanie zrywają z fińsko-szwedzką tra-
dycją liryczną, ustanowioną przez takich poetów jak Johan L. Runeberg i Zacha-
rias Toepelius, i oscylują wokół nowego wizerunku kobiety. Inspiracją dla tego 
wizerunku były feministyczne teksty szwedzkiej pisarski starszego pokolenia 
Ellen Key7 i eseje niemieckiej pisarki Elisabeth Dauthendey8. Edith Södergran 
podejmuje problematykę miłości oraz odkrycia i zmagania się z własną seksual-
nością. Poezja autorki została pozytywnie przyjęta przez krytykę, pomimo pew-
nego zdziwienia części recenzentów w związku z wolnym stylem tych wierszy, 
zrywającym z poetycką tradycją epoki (m.in. poprzez odrzucenie rymów). Nie-
długo potem ukazują się kolejne tomy: w roku 1918 Septemberlyran [Lira wrze-   

4 E. Ström, Edith Södergran, Stockholm: Natur & Kultur, 1994, s. 22. 
5 Prywatna szkoła niemiecka Die Deutsche Hauptschule zu St. Petri, potocznie zwana Petrischule, 

uważana była przez elitarną grupę Szwedofinów w Petersburgu za bardziej prestiżową niż inne pry-
watne szkoły. 

6 L. Neuger, Wydziedziczona…, s. 2. 
7 Ellen Key (1849–1926) – szwedzka pisarka, pedagog, czołowa przedstawicielka ruchu reforma-

torskiego „nowego wychowania”, walcząca m.in. o równouprawnienie kobiet. 
8 Elisabeth Dauthendey (1854–1943) – niemiecka pisarka, autorka m.in. eseju Vom neuen Weibe 

und seiner Liebe. Ein Buch für reife Geister [O Nowej Kobiecie i jej miłości. Książka dla dojrzałych 
duchów, 1900], który podejmował sprawy kobiet i kwestię małżeństwa. 
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śniowa] i Rosenaltaret [Ołtarz różany], a w roku 1920 Framtidens skugga [Cień 
przyszłości]. 2 lata po śmierci poetki, w 1925 roku, wydano zbiór nieopublikowa-
nych wcześniej wierszy pt. Landet som icke är [Kraj, którego nie ma]. 

Edith Södergran zmarła w 1923 roku, w wieku zaledwie 31 lat. W czasie drugiej 
wojny światowej miejscowość Raivola, gdzie autorka żyła i gdzie ją pochowano, 
została zniszczona i w dużej części spalona. Tym samym zaginął też ślad po 
grobie Södergran. Dopiero w 1960 roku poetce wzniesiono w Raivola pomnik. Jak 
pisze tłumacz jej poezji Wojciech Niwiński: „Chociaż umarła, zanim świat zdążył 
ją poznać i docenić, przetrwała w pamięci poetów, którzy przyszli po niej”9. 

Zadziwiające wręcz jest podobieństwo losów Edith Södergran i Haliny Poświa-
towskiej. Nie mniej fascynująca wydaje się zbieżność ich poetyk i językowych 
wzorców. Poezja Södergran stanowi nie lada wyzwanie dla polskiego tłumacza 
i słusznie zauważa Leonard Neuger, że „najbliżej jej do Haliny Poświatowskiej, 
ale (…) dzieli je kilka epok literackich”10. Nie sądzę jednak, żeby miało to zna-
czenie w kontekście moich rozważań, bo krąg tematyczny wierszy obu tych poet-
ek jest ponadczasowy. Wyznacza go przecież wyjątkowo okrutna rzeczywistość, 
na którą składa się cierpienie fizyczne i psychiczne z powodu nieuleczalnej cho-
roby, poczucie/przeczucie nieuchronności klęski oraz stale obecna świadomość 
zagrożenia śmiercią. 

Szwedzkiemu czytelnikowi Halina Poświatowska jest prawie zupełnie nieznana 
– tak jak polskiemu czytelnikowi mało znana jest Edith Södergran. W 2008 roku 
na corocznych Targach Książki w Göteborgu zaprezentowano, co prawda, anto-
logię przekładów wybranych utworów 20 polskich poetek11, wśród których zna-
lazło się kilkanaście wierszy Poświatowskiej (w doskonałym tłumaczeniu Toma-
sa Håkansona), jednak nie zaowocowało to w Szwecji większym popytem na tę 
właśnie poezję. Inaczej jest w Polsce. Halina Poświatowska to jedna z niemal 
legendarnych już dzisiaj poetek, która zyskała wielki status kulturowy. 

Poświatowska urodziła się w 1935 roku w Częstochowie, a zmarła w 1967 roku 
w Krakowie, mając niespełna 32 lata, w wyniku drugiej skomplikowanej operacji 
serca. Przedwczesna śmierć poetki sprawiła, że jej biografia obrosła w legendę 
i stała się – podobnie jak życie i twórczość Edith Södergran – symbolem artysty 
napiętnowanego przez okrutny los. Jak pisze Izabela Osiadacz, biografia Poświa-
towskiej „ma charakter niemal literacki, a jej choroba przyjmuje postać metafory”12, 
która to metafora, w moim odczuciu, także przerasta życie. 
   

9 W. Niwiński, Przedmowa tłumacza, w: Pieszo przez słońc systemy…, s. 4–5. 
10 L. Neuger, Wydziedziczona…, s. 2. 
11 Jag i första och sista person: 20 polska kvinnliga poeter [Ja w pierwszej i ostatniej osobie: 20 pol-

skich poetek], red. I. Grönberg, S. Ingvarsson, Stockholm: Bokförlaget Tranan, 2008. 
12 I. Osiadacz, Kruche istnienie, (nie)śmiertelna poezja, https://xiegarnia.pl/artykuly/kruche-istnienie- 

niesmiertelna-poezja/ [dostęp: 05.04.2018]. 
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Bo znowu, jak w przypadku Edith Södergran, mamy do czynienia z podobną 
sytuacją egzystencjalną: Poświatowska jeszcze jako dziecko, w wyniku trudów 
wojennych i niezaleczonej anginy, ciężko zachorowała na serce. Choroba ta rzu-
ciła się cieniem na całe życie poetki, skazując ją na pobyty w szpitalach i sanato-
riach. Ponieważ lekarze w Polsce nie chcieli, z powodu obiektywnych warunków, 
zdecydować się na operację, podjęto starania o umożliwienie Poświatowskiej 
wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, gdzie w klinice w Filadelfii lekarze gotowi 
byli przeprowadzić tego typu ryzykowny zabieg. Po zwalczeniu wielu biurokra-
tycznych przeszkód i dzięki finansowej pomocy amerykańskiej Polonii, Poświa-
towska wyjechała w 1958 roku do Ameryki. Tam, po udanej operacji wszczepie-
nia zastawek, mogła wreszcie zacząć w miarę normalne życie13. 

Pobyt w USA Poświatowska wykorzystuje niejako podwójnie: po okresie re-
konwalescencji decyduje się na pozostanie w Stanach i podejmuje studia w pre-
stiżowym Smith College w Northampton w stanie Massachusetts. Po kilku latach 
tęsknota za krajem i – co nie bez znaczenia – za matką bierze górę i autorka wra-
ca do kraju. Podobnie bowiem jak Edith Södergran, również Poświatowska była 
wyjątkowo silnie związana emocjonalnie z własną matką. Fakt ten często podkre-
śla się w kontekście biografii poetki. Jak pisze m.in. Grażyna Borkowska: „Matka 
[Poświatowskiej – przyp. M.A.P.P.] była gwarantem istnienia; sama jej obecność 
wprowadzała uspokajający ład”14. Po raz kolejny uderza podobieństwo losów obu 
poetek, Edith Södergran i Haliny Poświatowskiej, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
ich relację z najbliższymi osobami, w tym przypadku z matką. Warto tu przyto-
czyć fragment rozważań Grażyny Borkowskiej na temat Poświatowskiej, acz bez 
wgłębiania się w ciekawie ujęty przez badaczkę psychologiczny aspekt relacji 
matka – córka: „choroba wydobyła twórczy, budujący aspekt związku matki 
z córką, o którym nie wspomina klasyczna psychoanaliza”15. Konkluzja ta przy-
staje również do Edith Södergran, oddając trafnie ów specyficzny matczyno-
-córczyny stosunek warunkujący postawy obu tych utalentowanych młodych 
kobiet. 

Zarówno matka Edith Södergran, jak i Haliny Poświatowskiej towarzyszyły 
swoim córkom w chorobie i w okresach rekonwalescencji. Stanowiło to niemałe 
wyzwanie, zważywszy na zagrażającą życiu i wiszącą jak miecz Damoklesa nad 
głowami córek gruźlicę w jednym przypadku i chore serce w drugim. Ponadto 
obie matki były niejako partnerkami intelektualnymi córek, dopingując je w dzia-
łalności twórczej i pomagając im we wszystkich praktycznych aspektach życia. 
   

13 Pisze o tym obszernie Kalina Błażejowska w książce: Uparte serce. Biografia Poświatowskiej, 
Kraków: Znak, 2014. 

14 G. Borkowska, Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej, Kraków: Wydawnic-
two Literackie, 2001, s. 37. 

15 Tamże, s. 39. 
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Przyczyniły się też do tego, by przekazać światu część pozostawionych po poet-
kach utworów. Poświatowskiej bowiem, podobnie jak Edith Södergran, nie zale-
żało na zachowaniu listów czy części twórczości lirycznej dla potomnych. Jak 
pisze wydawca 2 tomów poezji Poświatowskiej Maria Rola, poetka nie ceniła 
wielu swoich wierszy i zachowały się one jedynie dzięki matce i osobom, które 
nie pozwoliły ich zniszczyć16. 

Za oficjalny debiut Haliny Poświatowskiej przyjmuje się rok 1956, kiedy to 
w „Gazecie Częstochowskiej” ukazały się jej wiersze Szczęście i Człowiek z An-
napurny. Po opublikowaniu jeszcze paru utworów w kolejnych czasopismach 
wydaje w roku 1958 pierwszy tomik poezji pt. Hymn bałwochwalczy. Kilka lat 
później ukazują się kolejne zbiory wierszy: Dzień dzisiejszy (1963), Oda do rąk 
(1966) i, już po śmierci poetki, Jeszcze jedno wspomnienie (1968)17. 

Nie ulega wątpliwości, że zarówno wiersze Edith Södergran, jak i Haliny Po-
światowskiej zakorzenione są w odmiennej przestrzeni społecznej i czasowej, 
jednakże to, co łączy ich poezję na poziomie uniwersalnym, to przede wszystkim 
główne motywy utworów: kobieta, miłość, życie i śmierć, a także seksualizm 
i erotyzm. Zwłaszcza motyw kobiety najlepiej charakteryzuje lirykę omawianych 
poetek: obie są autorkami wielu wierszy, w których kobiece „ja” liryczne emanu-
je siłą i samoświadomością, odbiegając daleko od ustalonych wzorców kobiecych 
postaci i podważając, a nawet odrzucając męski sposób oglądu świata i miłości. 
Jednym z najbardziej znanych, wczesnych wierszy Edith Södergran jest Vierge 
Moderne z tomu Dikter (1916): 

Nie jestem kobietą. Jestem rodzaj nijaki. 
Jestem dzieckiem, paziem i śmiałą decyzją, 
jestem śmiejącym się pasmem szkarłatnego słońca… 
Jestem siecią na wszystkie ryby żarłoczne, 
jestem czarą na chwałę wszystkich kobiet, 
jestem do kaprysu i upadku bramą, 
jestem skokiem w swobodę i w siebie samą… 
Jestem szeptem krwi w uchu mężczyzny, 
jestem dreszczem duszy, tęsknotą ciała i odmową, 
jestem wywieszką z napisem wejście do nowego raju. 
Jestem płomieniem, poszukującym i żwawym, 
jestem wodą, głęboką, lecz śmiałą po kolana, 
jestem ogniem i wodą w prawym związku na swobodnych zasadach…18 

   
16 H. Poświatowska, Dzieła, t. 2: Poezja 2. Jeszcze jedno wspomnienie. Wiersze z lat 1963–1967, 

red. M. Rola, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997, s. 276. 
17 Na spuściznę literacką Haliny Poświatowskiej składają się także reportaże o pobycie w USA 

(1961) oraz opowiadanie pt. Niebieski ptak, opublikowane w czasopiśmie „Życie Literackie” w roku 
1966. W Wydawnictwie Literackim wydano też pośmiertnie autobiograficzną powieść Poświatow-
skiej pt. Opowieść dla przyjaciela (2000). 

18 E. Södergran, Vierge moderne, przeł. L. Neuger, w: tegoż, Wydziedziczona…, s. 6. 
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Współczesne szwedzkie biografki Edith Södergran uznają przytoczony wiersz 
za programową deklarację poetki: owa „nowa” kobieta może być zdefiniowana 
jedynie poprzez negację „starej”. Literaturoznawczyni Ebba Witt-Brattström 
interpretuje ów tekst w relacji do filozofii Nietzschego, pod której wpływem 
Södergran pozostawała przez większą część dorosłego życia. Filozofia ta jest 
filozofią zaprzeczeń, podobnie więc jak dla Nietzschego, tak i dla Södergran to 
właśnie przez paradoksy zaprzeczeń można dotrzeć do prawdy19. Dla Birgitty 
Holm z kolei Vierge Moderne jest dekonstrukcją pojęcia kobiecości i próbą wyj-
ścia poza przyjętą definicję płci, według której „kobieta” to właśnie „nie-
-mężczyzna”. Kobiece „ja” wyzwala się więc z więzów par przeciwieństw, typu 
męskość vs. kobiecość i aktywność vs. pasywność, stając się w ten sposób tak 
jednym, jak i drugim20. Podobnie liryczne „ja” Poświatowskiej – także i ono 
(ona) deklaruje swoją niezależność, stwierdzając: „zamknięta w łupinie drewna / 
jestem cudownie wolna / nie kocham nikogo / i niczego”21, czy w innym utworze 
lirycznym: „jestem jak błysk słońca / na ciemnym metalu drzwi / które prowadzą 
we wszechświat”22. 

Obie poetki charakteryzuje ta sama wiara w siebie i we własne siły, nawet 
kosztem poczucia alienacji. Siła kobiecego głosu w ich wierszach jest wręcz 
wstrząsająca, owo samowystarczalne kobiece „ja” liryczne jest w stanie udźwi-
gnąć wszechświat, manifestując przy tym nieustannie swoją niezależność: „je-
stem ogniem i wodą w prawym związku na swobodnych zasadach…” – deklaruje 
podmiot liryczny Södergran, „jestem cudownie wolna” – wtóruje mu „ja” lirycz-
ne Poświatowskiej. 

Tak odważny i nowoczesny kobiecy przekaz jest czymś nowym w poezji tego 
okresu – zarówno szwedzkiej, jak i polskiej. Mamy tu do czynienia z kobiecym 
„ja” jako aktywnym podmiotem, który nie prosi ani o akceptację, ani o przyzwo-
lenie, i który nie powiela w żaden sposób tradycyjnej kobiecej roli i konwencjo-
nalnych wzorców. Wręcz przeciwnie: „jestem skokiem w swobodę i w siebie 
samą…” – pisze Södergran w przytoczonym wcześniej wierszu Vierge Moderne, 
a podmiot liryczny utworu Poświatowskiej wyznaje: „jestem jak gwiazda / goto-
wa w każdej chwili / zsunąć się z nieba / runąć we wszechświat”23. 

Wspomniana znawczyni i biografka poezji Södergran, Agneta Rahikainen, 
stwierdza, że poetka dała głos „nowej generacji kobiet, które definiują siebie 
i swój światopogląd, w przeciwieństwie do tradycyjnej interpretacji kobiety jako 
   

19 E. Witt-Brattström, Ediths jag, Stockholm: Norstedts, 2011, s. 209–210. 
20 B. Holm, Begär och modernism, „Edda” 1993, nr 1, s. 56. 
21 H. Poświatowska, *** (drzazga mojej wyobraźni), w: tejże, Dzieła, t. 1: Poezja 1, red. M. Rola, 

Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997, s. 319. 
22 Taż, *** (jestem jak gwiazda), w: tamże, s. 247. 
23 Tamże. 
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uroczego, acz biernego obiektu męskiego pożądania”24. Również Halina Poświa-
towska odsłania nowy wymiar poetycki: jak pisze Anna Nasiłowska we wstępie 
do wydanych w 1997 roku dzieł zbiorowych tej autorki, Poświatowska „żyła 
i zachowywała się tak, jakby podziały nie istniały. Chciała być wolna i nic jej 
w tym dążeniu nie było w stanie zatrzymać”25. 

W historii literatury polskiej za mistrzynię poezji miłosnej przed Poświatowską 
uchodzi Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Trudno też nie wspomnieć – w kon-
tekście „nowej kobiety” – o Annie Świrszczyńskiej oraz o generacyjnie bliższej 
Poświatowskiej poetce Małgorzacie Hillar. Wspólną cechą wierszy tych artystek 
jest właśnie wysunięcie na pierwszy plan kobiety z całym bagażem jej doświad-
czeń życiowych i emocjonalnych przeżyć. Każda z nich podejmuje jednak pro-
blem relacji i miłości w odmienny sposób, zwłaszcza Świrszczyńska, wysuwająca 
na plan pierwszy kobiety, które do tej pory zajmowały stosunkowo podrzędne 
miejsce w liryce: kobiety proste, cierpiące, kobiety z marginesu społecznego itp. 
– narrator liryczny jej wierszy niemal zawsze solidaryzuje się z nimi. Pawlikow-
ska-Jasnorzewska z kolei, generacyjnie bliższa Edith Södergran, zasłynęła orygi-
nalną liryką miłosną jako „polska Safona”, podejmując w swej twórczości moty-
wy nie tylko miłosne, ale również wątki starzenia się, przemijania i śmierci, nie 
wahając się też poruszać bardziej kontrowersyjnych (jak na jej czasy) tematów, 
takich jak aborcja czy wolne związki. Tematyka miłosna jest także w dużej mie-
rze obecna w poezji Małgorzaty Hillar, której wiersze charakteryzuje prostota 
w oddaniu zmysłowych doznań kobiecych podmiotów lirycznych i konkretność 
w przytaczaniu wrażeń spoza wierszowej rzeczywistości. Nie wnikając głębiej 
w poetykę przywołanych autorek, wspominam je dlatego, że każda z nich – choć 
na swój sposób – przełamuje kulturowe i literackie tabu, każda też świadomie 
daje pierwszeństwo – poprzez „ja” liryczne – swojej płci. Poświatowska nie jest 
zatem ani prekursorem tego trendu, ani też nie jest w nim osamotniona. 

Również poezję Edith Södergran charakteryzuje tematyka zbieżna z wierszami 
wymienionych polskich poetek, jednakże jej sytuacja na ówczesnym literacko-
-kulturowym polu była odmienna. Södergran debiutowała w czasie, gdy rozkwitała 
liryka fińsko-szwedzka – w większości jednak pióra męskich poetów. Autorka ta 
nie miała więc poprzedniczki rangi chociażby Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. 
Wspomniany pisarz i przyjaciel Edith Södergran, Elmer Diktonius, pisze po latach, 
jak często spotwarzano poetkę za życia, ponieważ „przynależało (…) do roli tego, 
który przełamuje tradycję, aby był niezrozumiany i wydrwiony, zwłaszcza przez 
krytyków reprezentujących wyższe sfery mieszczańskie”26.    

24 A. Rahikainen, Kampen om Edith…, s. 121. 
25 A. Nasiłowska, Krzyk Julii i czarodziejstwo słów, w: H. Poświatowska, Dzieła, t. 1: Poezja 1…, 

s. 5–6. 
26 Edith Södergran [hasło], https://sv.wikipedia.org/wiki/Edith_S%C3%B6dergran [dostęp: 23.02.2018]. 



166     Literatura polska w świecie 

W przypadku utworów pisanych przez pisarki-kobiety historie literatury (nie 
tylko szwedzkiej czy polskiej) pełne są interpretacji, które za punkt wyjścia biorą 
biografie autorek. Łatwo wtedy kobiecy podmiot autorski utożsamić z opisywa-
nym w dziele obiektem, nierzadko w roli ofiary. Zadziwiająco podobne losy 
Edith Södergran i Haliny Poświatowskiej są wdzięcznym na to przykładem. Jak 
pisze Anna Nasiłowska: 

Bardzo często można odnieść wrażenie, że dla wielu czytelników kluczem do zrozumienia 
poezji Poświatowskiej i jednocześnie magnesem, podnoszącym ich atrakcyjność, jest jej nie-
zwykła biografia. (…) Choroba serca, ciężka operacja, stałe zagrożenie życia – chyba nie 
sposób zrozumieć tych wierszy, nie znając okoliczności (…)27. 

Wymownym przykładem na ową nieprzepartą chęć interpretowania twórczości 
przez pryzmat biografii jest choćby poeta i krytyk literacki Tadeusz Gierymski (uwa-
żany za odkrywcę poezji Poświatowskiej), który w artykule Pożegnanie Poetki pro-
pagował Poświatowską nie tyle z powodu przekonania o jej niezwykłym talencie 
i osiągnięciach literackich, ile bardziej z litości dla jej przedwczesnej śmierci28. Jed-
nakże, co podkreśla Nasiłowska, biografia „to jednak klucz szczególny i w gruncie 
rzeczy – zawodny. (…) biografię Poświatowskiej spowija od lat jakiś cień niedomó-
wienia, tajemnicy”29. To samo mogłoby dotyczyć Edith Södergran. Wszelako nasuwa 
się tu samoistnie pytanie: czy liryka obu poetek – bez owych tragicznych kompo-
nentów życiowych – zawierałaby obecne w takim stopniu wątki przemijania, śmierci 
i lęku przed nią? Skupmy się jednak najpierw na motywach, które wyniosły Söder-
gran i Poświatowską na szczyty liryki miłosnej pierwszej połowy XIX wieku: miłość 
i Eros to jedne z głównych wątków przewodnich poezji tych autorek. 

Najbardziej chyba znanym w Skandynawii utworem Edith Södergran i jednym 
z najpiękniejszych wierszy miłosnych w szwedzkiej liryce jest wiersz Dzień 
chłodnieje [Dagen svalnar]: 

I 
Dzień chłodnieje ku wieczorowi… 
Wypij ciepło z mojej dłoni, 
ma dłoń ma identyczną krew jak wiosna 

Weź moją dłoń, weź białe ręce, 
weź tęsknotę smukłych ramion… 
Cudownie byłoby czuć 
w jedną noc, noc jak ta, 
twą ciężką głowę na mych piersiach 

   
27 A. Nasiłowska, Krzyk Julii i czarodziejstwo słów…, s. 6. 
28 T. Gierymski, Pożegnanie Poetki, „Gazeta Częstochowska” 1967, nr 43, http://www.koniczynka. 

art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=536 [dostęp: 23.02.2018]. 
29 A. Nasiłowska, Krzyk Julii i czarodziejstwo słów…, s. 7. 
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II 
Rzuciłeś czerwoną różę miłości 
na me białe łono – 
trzymam ją mocno w gorących dłoniach 
czerwoną różę twej więdnącej miłości… 

O panie, o zimnych oczach 
odrzucam koronę, którą mi dajesz 
co schyla moją głowę ku sercu… 

III 
Ujrzałam mego pana po raz pierwszy dzisiaj 
drżąca poznałam go natychmiast 
Teraz czuję dokładnie jego ciężką rękę na mym lekkim ramieniu… 
Gdzie jest mój dźwięczny dziewczęcy śmiech, 
moja wolność z wysoko uniesioną głową? 
Dokładnie czuję jego szybki dotyk na mym drżącym ciele, 
teraz słyszę twardy głos rzeczywistości 
przeciw moim czystym, czystym snom. 

IV 
Szukałeś kwiatu 
i znalazłeś owoc. 
Szukałeś źródła 
i znalazłeś morze. 
Szukałeś kobiety 
i znalazłeś duszę. 
Jesteś zawiedziony30. 

Wielu krytyków było (i nadal jest) zgodnych co do tego, że wiersz ten jest upo-
staciowaniem erotycznego przeżycia Södergran, szczególnie po tragicznym spo-
tkaniu miłosnym i gorzkim odkryciu, że obiektem pożądania kochanka było wy-
łącznie kobiece ciało. Koniec utworu – szczególnie wersy: „Szukałeś kobiety / 
i znalazłeś duszę. / Jesteś zawiedziony” – jest po dziś dzień jednym z najczęściej 
cytowanych i przytaczanych, w najprzeróżniejszych kontekstach, fragmentów 
szwedzkiej liryki. Męskie „ty” liryczne utożsamiano zarówno z kochankiem, jak 
i z Chrystusem, a nawet ze śmiercią (zwłaszcza że w języku szwedzkim ‘śmierć’ 
jest rodzaju męskiego) – a także ze wszystkimi tymi opcjami naraz. 

Także i w tym wierszu Edith Södergran, podobnie jak w Vierge Moderne, ma-
my do czynienia z przeciwieństwami: smukłe ramiona / ciężka głowa, czerwona 
róża miłości / białe łono, gorące dłonie / zimne oczy, ciężka ręka / lekkie ramię, 
twardy głos rzeczywistości / czyste sny, źródło / morze, kobieta / dusza. Szcze-
gólnie zwraca też uwagę symbolika kolorystyczna: kolor czerwony oznacza tu 
   

30 E. Södergran, Dzień chłodnieje, przeł. E. Niewiarowska-Rasmussen, w: Musisz odnaleźć swoją 
twarz…, s. 35–36. 
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świadomość i potwierdzenie życia, Erosa i kreatywności, podczas gdy kolor biały 
symbolizuje niewinność, czystość, spokój, śmierć i oczyszczenie. Ale czerwień 
może też oznaczać prowokację lub determinację: w wierszu Den speglande brun-
nen [W lustrzanym odbiciu studni] Edith Södergran pisze: „Los oznajmił: biała 
będziesz żyła albo czerwona umrzesz! / Ale moje serce zadecydowało: czerwona 
będę żyła”31. Pragnienie życia, na przekór nieubłaganej rzeczywistości, to jeden 
z najbardziej wymownych aspektów poezji Södergran. W innym, już pośmiertnie 
wydanym wierszu Grimace d’artiste czerwień jest również symbolem odwagi, co 
wyraźnie uwydatnia się już w pierwszych wersach: 

Nic więcej nie mam, tylko ten płaszcz błyszczący, 
nieustraszoność moją czerwoną. 
Moja czerwona nieustraszoność przygodzie wychodzi naprzeciw 
w krainie miernot32. 

Według Ebby Witt-Brattström wraz z Södergran rodzi się współczesne „ja” – 
jako „ja” kobiety, która jest świadoma swojej wartości i która „dojrzała do owo-
cu, do bezbrzeżnego morza, reprezentując nową kobiecą duszę – choć na próżno, 
gdyż mężczyzna wcale nie chce tej Nowej kobiety”33. 

Inną interpretację, do której i ja sama się przychylam, proponuje psychoanali-
tyk Bo Sigrell w ciekawych rozważaniach na temat poezji Edith Södergran, za-
wartych w pracy pt. Att dikta sig fri från verkligheten (w dosłownym tłumacze-
niu: Wyzwolić się od rzeczywistości poprzez twórczość). Według niego w grę nie 
wchodzi tu konkretne, realne przeżycie erotyczne. Jest to raczej próba poszuki-
wania własnej tożsamości i odnalezienia samej siebie we własnym wnętrzu. Po-
dobnie też nie chodzi tu o biografię w znaczeniu uwikłania w konkretne perypetie 
życiowe, tylko o biografię jako trwającą całe życie walkę34. 

Konkluzję tę można by też w znacznym stopniu przypisać poezji Haliny Po-
światowskiej. Nie można przymykać oczu na istotny fakt, że jej życie, podobnie 
jak życie Södergran, przebiegało w nieustannym cieniu śmierci. Tym bardziej 
wymowne jest w jej wierszach pragnienie życia, wyrażające się m.in. potrzebą 
obnażania, niemalże forsowania swojej kobiecości. Pragnienie miłości, tęsknota 
za erotycznym spełnieniem, seksualizm i sensualizm są stale powracającymi 
motywami. W wierszu pt. Czym jest miłość czytamy: 

Płomieniem który posiadł drewnianą chatę – pijanym 
pocałunkiem wgryzł się w głąb strzechy. 

   
31 Por. ciekawy wywód na ten temat w: A. Rahikainen, Kampen om Edith…, s. 123. 
32 E. Södergran, Grimace d’artiste, przeł. W. Niwiński, w: Pieszo przez słońc systemy…, s. 16. 
33 E. Witt-Brattström, Ediths jag…, s. 119–120. 
34 B. Sigrell, Att dikta sig fri från verkligheten. Tove Ditlevsen, Edith Södergran, Gunvor Hofmo, 

Riga: Gidlunds Förlag, 2009, s. 93. 
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Piorunem – który kocha wysokie drzewa – wodą 
uwięzioną płasko – wyzwalaną przez niesyty wolności wiatr. 
Włosami sosny – gładzonym jego ręką – włosami 
rozśpiewanymi w szaloną wdzięczną pieśń. 
Ciemną głową topielicy – która palce rozsnuła 
w poprzek fali – a uśmiech dała nieżywemu słońcu. 
Wyciągnięta na brzeg – płakała długo i nie wyschła 
aż dotąd póki smutni ludzie nie zakopali jej w ziemi. 
Płomieniem35. 

Obraz wyidealizowanej przez literacką konwencję miłości jest tutaj przedsta-
wiony niejako w krzywym zwierciadle. Mamy bowiem wszystkie atrybuty tegoż 
uczucia, zwłaszcza ów wręcz zbanalizowany przez poezję miłosną „płomień 
miłości”, jednakże jawi się on w kontekście niszczących sił natury, a podmiot 
wiersza to płacząca topielica, kojarząca się bardziej ze śmiercią niż z płomien-
nym, miłosnym uniesieniem. Mimo to w miłości właśnie wyraża się pragnienie 
życia. Motyw ten – ogień/płomień – pojawia się też w innych utworach, np. 
w wierszu pt. [J]ak ogień trawi lekkie drzewo: 

jak ogień trawi lekkie drzewo 
tak ja oplatam twoje ciało 
miękka i zwinna jak płomień 

kochając ciebie delikatnie 
rozniecam twoje myśli w płomień 
mój żar ich zimną formę kradnie 
dotknięcie moje jasne niebo 
twych oczu zwęża w ciemny płomień 
tak kocham cię kochając siebie 

płomień powtarzam płomień płomień 
kaleczy usta rani dłonie 
i wszelki kształt pod złotem grzebie36 

Jak widać, płomień/ogień to zarówno symbol miłości, jak i element destruk-
tywny, który „kaleczy usta rani dłonie / i wszelki kształt pod złotem grzebie”. Ale 
„ja” liryczne przeciwstawia mu swoją seksualność: „jak ogień trawi lekkie drze-
wo / tak ja oplatam twoje ciało / miękka i zwinna jak płomień”. „Ja” liryczne 
Haliny Poświatowskiej charakteryzuje daleko posunięte poczucie prywatności 
wewnętrznych przeżyć. Podobnie jak podmiot liryczny Södergran – kobiety 
w pełni świadomej swojej wartości i mocy twórczej – tak też i podmiot liryczny 
Poświatowskiej bezustannie daje wyraz własnej niezależności. Tęsknota za miło-
   

35 H. Poświatowska, Czym jest miłość, w: tejże, Dzieła, t. 1: Poezja 1…, s. 88. 
36 Taż, *** (jak ogień trawi lekkie drzewo), w: tejże, Dzieła, t. 2: Poezja 2…, s. 169. 
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ścią jest stałym leitmotivem wierszy obu omawianych tu poetek, ale z zastrzeże-
niem: wyimaginowane lub konkretne przeżycie miłosne czy erotyczne nie jest 
i nie musi być całkowitym oddaniem i podporządkowaniem się mężczyźnie. 
Posiadanie czyjegoś ciała nie oznacza automatycznie zniewolenia jego/jej duszy: 
„tak kocham cię kochając siebie”, pisze Poświatowska, świadoma swojego JA 
i w swoisty sposób dumna z własnego potencjału oddania intymnych przeżyć. 
Ten sam motyw i ton pobrzmiewa w poezji Södergran: „Nic więcej nie mam, 
tylko tę nad uniesionym czołem koronę, / dumę moją rosnącą”37. 

Zwraca też uwagę „ty” liryczne w wierszach obu analizowanych poetek, od-
mienne od ustalonych wzorców. W poezji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, tak 
często porównywanej z poezją Poświatowskiej, miłość ma swojego stałego adresa-
ta: kochanka, obiekt płomiennych uczuć podmiotu lirycznego. Jak trafnie zauważa 
Anna Nasiłowska, jest to „małe »ja« przyczepione do wielkiego »ty«, nie bez 
odcienia szantażu: umrę, jeśli odejdziesz”38. 

Podmiot liryczny Poświatowskiej, przeciwnie, nie godzi się na tę symbiozę. Miłość 
to nie zależność owego małego „ja” od wielkiego „ty”, kobieta w tych wierszach 
solidaryzuje się z innymi kobietami i ich siłą, deklarując: „my nie wierzymy w piekło 
/ w ogień tańczący / same jesteśmy iskrami / w naszych twarzach co noc / przeglą-
dają się zaspane gwiazdy”39. Jakże podobnie brzmi w tym kontekście „ja” liryczne 
Edith Södergran, wierne wcześniejszej deklaracji zawartej w wierszu Vierge mo-
derne: „jestem ogniem i wodą w prawym związku na swobodnych zasadach…”, 
oraz w innym utworze: „Co będzie jutro? Być może nie ty. / (…) Odejdę od ciebie 
z pewnością tak jak żadna inna: / powrócę jako cząstka twojego własnego bólu”40. 

Wspólnym motywem liryki miłosnej obu poetek jest przenikający je niedosyt 
uczucia, łączącego wszystkie naraz wymiary ciała i ducha. Tęsknota za taką wła-
śnie, niespełnioną do końca miłością jest najbardziej chyba wyraźnym wyznacz-
nikiem tych wierszy. Pisze Södergran: „Moja dłoń nie jest u siebie w twojej. / 
Twoja dłoń jest pożądaniem – / moja dłoń jest tęsknotą”41. Podobnie Poświatow-
ska: „szeptem / modlę się do uśpionego nieba / o zwykły chleb miłości” oraz 
„napiszę najpiękniejszy wiersz (…) / o miłości – / doskonałej w swoim chmur-
nym niespełnieniu”42. 

Tak jak liryka miłosna Edith Södergran zarówno wprawiła w zachwyt, jak i za-
skoczyła współczesnych jej krytyków, tak i wiersze Poświatowskiej były czymś 
nowym w literaturze polskiej tego okresu. Mówiąc jednak o poezji obu autorek, 
   

37 E. Södergran, Grimace d’artiste… 
38 A. Nasiłowska, Krzyk Julii i czarodziejstwo słów…, s. 9. 
39 H. Poświatowska, *** (my nie wierzymy w piekło), w: tejże, Dzieła, t. 1: Poezja 1…, s. 31. 
40 E. Södergran, Co będzie jutro, przeł. A. Rybałko, w: E. Södergran, Moje życie, moja śmierć…, s. 20. 
41 Taż, Odkrycie, przeł. A. Rybałko, w: tamże, s. 18. 
42 H. Poświatowska, *** (o moim domu), w: tejże, Dzieła, t. 2: Poezja 2…, s. 153. 
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trudno pominąć jeszcze jedno pole semantyczne ich utworów: motyw choroby, 
cierpienia, śmierci. Ciążąca nad każdą z tych młodych kobiet praktycznie nieule-
czalna (wtedy) choroba, a wraz z nią groźba realnej, nieprzewidywalnej śmierci, 
przydaje bez wątpienia dodatkowego wymiaru wierszom omawianych poetek – 
niezależnie od tego, czy będzie się tę poezję interpretować w odniesieniu do ich 
biografii, czy nie. Świadczy o tym wyraźnie intensywność utworów o tej właśnie 
tematyce. Miłość i śmierć to, jak pisze Anna Nasiłowska, „barokowy jeszcze 
koncept, zdawałoby się – trochę zużyty przez skrajność, grę jaskrawym kontra-
stem. Ale tu za wierszem kryje się niepodważalna prawda życia”43. W przypadku 
Södergran prawda ta objawia się jako postępująca gruźlica, u Poświatowskiej jest 
to serce, nie tylko jako zakotwiczony w poezji miłosnej symbol, ale także i prze-
de wszystkim jako zagrażający tej miłości chory organ. 

Tym jednak, co odróżnia obie te poezje od innych wierszy zawierających po-
dobne wątki tematyczne, zwłaszcza opozycję miłości i śmierci, jest nie tylko 
współistnienie Erosa i Tanatosa i stała próba oddramatyzowania tego drugiego 
poprzez swoiste „oswojenie” śmierci, która dla prezentowanych autorek nie sta-
nowi tematu tabu. Temu motywowi towarzyszy również nieustanne potwierdza-
nie swego istnienia: przez poszukiwanie miłości łączącej ciało i zmysły. Kobiece 
„ja” liryczne tych wierszy narzuca swój własny, emocjonalny ton, stąd tyle 
w nich odnośników do erotycznej sfery uniesień i odczuć. Nawet jeśli ciało znu-
żone jest chorobą, „ja” liryczne czuje siłę Erosa i jego władzę nad światem, jak 
np. w wierszu Södergran pt. Instynkt, który stanowi znaczący przykład interakcji 
między kruchym ludzkim życiem a mocą Erosa: 

Moje ciało jest tajemnicą. 
Jak długo żyje ta krucha rzecz, 
powinniście odczuwać jej moc. 
Ja uzdrowię świat. 
Dlatego igra krew Erosa na mych wargach (…). 
Kiedy leżę znużona na swoim posłaniu, 
wiem: w tej wymęczonej dłoni ważą się losy świata44. 

Podobny ton rozbrzmiewa w wielu wierszach Poświatowskiej: 

* * * 
znowu pragnę ciemnej miłości 
miłości która zabija (…) 
przyjdź dobra śmierci 
rozrzutna bądź jak noc sierpniowa 
bądź ciepła 
dotknij mnie lekko    

43 A. Nasiłowska, Krzyk Julii i czarodziejstwo słów…, s. 6. 
44 E. Södergran, Instynkt, przeł. A. Rybałko, w: E. Södergran, Moje życie, moja śmierć…, s. 38. 
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odkąd poznałam jej prawdziwe imię 
przygotowuję moje serce 
na ostatni urwany 
wstrząs45 

I w innym wierszu: 

* * * 
moje serce jest władcą absolutnym 
ach jak ono się panoszy 
przesłania mi cały świat (…) 
szybsze od skrzydeł gołębia 
przysiada na parapecie 
potem długo patrzy w dół (…) 
i cieszy się widząc małość ludzi 
i własną wielkość46 

W przytoczonych wierszach obu poetek (jak też w wielu innych) nie ma nega-
cji ciała, jest raczej odważny podziw dla siły pragnienia i jego przezwyciężenia, 
nawet wbrew „miłości, która zabija”. Zmysły to jednak nie tylko Eros, nawet jeśli 
motyw ten jest implicite lub explicite ciągle obecny. Wrażenia zmysłowe ozna-
czają także cały otaczający świat natury, świat barw i zapachów, również w kon-
tekście śmierci, która, jak podkreśla Nasiłowska, „gdy pojawia się w aurze przy-
rodniczej, jest zawsze łagodna, do zaakceptowania jako fragment wielkiego po-
rządku rzeczy”47. Zarówno Poświatowska, jak i Södergran, w pełni świadome 
nieodwołalności sytuacji, właśnie tam szukają pociechy i odsieczy. 

Bo tym, co najsilniej łączy obie poetki, jest niezbity fakt, że to właśnie kobiece 
„ja” liryczne ma, jak by to można było określić, niepodważalne i bezsporne 
pierwszeństwo interpretacji i oceny wszelkich sytuacji, zarówno miłosnych, jak 
i innych. W tym niewątpliwie kryje się jego (jej) siła: kobiecy podmiot liryczny 
walczy bowiem nieustannie o swoją egzystencję i broni zarówno jej, jak i wła-
snych życiowych wyborów, nawet z góry wiedząc, że jest na przegranej pozycji, 
ale wierząc niezachwianie w sens i – co istotne – wagę własnej twórczości. Pod 
tym względem obie autorki nie mają sobie równych w historii ówczesnej liryki 
pióra kobiet. Były bowiem jej niekwestionowanymi prekursorkami. 

W ciągu lat życie i śmierć chorej na gruźlicę Edith Södergran stało się w Skan-
dynawii niemal literackim mitem, podobnie jak los i twórczość chorej na serce 
Haliny Poświatowskiej w Polsce. Trudno skądinąd nie zasugerować się podo-
bieństwem ich biografii, czemu i ja sama poniekąd uległam, porównując twór-
czość tych nieco odległych od siebie w czasie i kulturowo-literackiej przestrzeni 
   

45 H. Poświatowska, *** (znowu pragnę ciemnej miłości), w: tejże, Dzieła, t. 1: Poezja 1…, s. 335.  
46 Taż, *** (moje serce jest władcą absolutnym), w: tejże, Dzieła, t. 2: Poezja 2…, s. 156. 
47 A. Nasiłowska, Krzyk Julii i czarodziejstwo słów…, s. 18. 
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poetek. W twórczości ich najbardziej fascynuje jednak fakt, że obie, przekracza-
jąc granice literackich, kulturowych i społecznych kodów, wyprzedziły o lata 
własne epoki literackie. Poprzez poetycką polichromię i pole skojarzeń stworzyły 
niepowtarzalne wręcz kobiece „ja” liryczne, świadome swojej doniosłości i siły 
oddziaływania. 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że Edith Södergran i Halinę Poświatowską ce-
chowała niezłomność przeświadczenia o własnej poetyckiej misji, a także świa-
domość faktu, że zostaną docenione być może dopiero przez przyszłe generacje. 
Ceną za tę samoświadomość było twórcze osamotnienie poetek, nawet w ich 
własnym literackim środowisku. „Samotna przyszłam, samotna odejdę. / Me 
swobodne serce nie ma żadnego brata / (…) To cudowna samotność tronu, / bo-
gactwo, które zgina kolana”48 – czytamy w wierszu Södergran, zaś we wstępie do 
jednego z tomików autorka stwierdza dobitnie: „Moja pewność polega na tym, że 
odkryłam swoje wymiary. Nie życzyłabym sobie czynić się mniejszą niż je-
stem”49. Z kolei „ja” liryczne w utworze Poświatowskiej wyznaje: „wydziedzi-
czona / stoję na brzegu / przejezdnej drogi / czas śpi w moim cieniu” (…) / unie-
śmiertelniam / świadomie / bezczelnie”50. A w innym wierszu poetka stwierdza 
bez cienia sentymentalizmu: „a jednak / miło jest pomyśleć / że świat umrze 
trochę / kiedy ja umrę”51. 

Wnikliwego i wrażliwego czytelnika tej poezji nie może nie uderzyć głęboka 
zbieżność przeczuć i myśli Edith Södergran i Haliny Poświatowskiej. Siła, wręcz 
wszechpotęga ich lirycznej treści, zintensyfikowana przez perspektywę krótkiego 
istnienia, pokonuje triumfalnie wszystko to, co je dzieliło, unaoczniając odbiorcy 
egzystencjalną wartość życia ponad czasem, kulturą i językiem. Ponadto fakt, że 
wartość ta jest definiowana w odniesieniu do podmiotu żeńskiego, stanowi nie-
podważalny, cenny i jakże nadal aktualny wymiar poetyckiego przekazu obu 
zaprezentowanych tu poetek. 

 
I N  T H E  S H A D O W  L I N E …  

O N  T H E  P O E T R Y  O F  E D I T H  S Ö D E R G R A N  A N D  H A L I N A  P O Ś W I A T O W S K A  

Two young women, two extremely talented poets, two distant cultures and one convergent fate 
marked by living with an incurable illness – this is how one could briefly summarize two of the most 
fascinating poetic personalities of the 20th century: Edith Södergran and Halina Poświatowska. Both 
poets died at the age of just over 30 years, leaving their works behind – the works which testify not 
only to their great talent and poetic potential, but also to their extraordinary female sensitivity and 
   

48 E. Södergran, Samotność, przeł. A. Rybałko, w: E. Södergran, Moje życie, moja śmierć…, s. 39. 
49 Taż, Moje życie, moja śmierć…, s. 55. 
50 H. Poświatowska, Koncepcja, w: tejże, Dzieła, t. 1: Poezja 1…, s. 187–189. 
51 Taż, *** (czy świat umrze trochę), w: tejże, Dzieła, t. 2: Poezja 2…, s. 156. 
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maturity. Although they came from different cultures and times and wrote in two different languages 
(Swedish and Polish), it is hard not to see a stunning affinity between their powerful poetic visions. 
The article explores these topical similarities by focusing on the poets’ understanding of human fate, 
female sensuality and the desire for existential freedom in expressing their own thoughts and their 
being-in-the-world. 

Keywords: Edith Södergran, Halina Poświatowska, women’s poetry of the 20th century, love and 
death as a poetic motif, female sensuality, a lyrical subject in women’s poetry 

Prof. Małgorzata Anna Packalén Parkman – kierownik Studiów Polonistycznych w Instytucie 
Języków Nowożytnych, sekcji Języków Słowiańskich (Department of Modern Languages / Slavic 
Languages) na Uniwersytecie Uppsalskim, badaczka literatury polskiej oraz tłumaczka. Laureatka 
wielu nagród, m.in. nagrody za działalność translatorską Związku Pisarzy Szwedzkich (Svenska 
Fórfattarforbundet) oraz Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za krzewienie 
kultury polskiej w Szwecji (2009). Jest autorką m.in. monografii Pokolenie 68. Studium o poezji 
polskiej lat siedemdziesiątych (1987, 2. wyd. 1997) oraz pracy z zakresu badań komparatystycznych 
literatury szwedzkiej i polskiej pt. Under tva kulturers ok (2001). Jest także współredaktorką i współ-
autorką antologii Swedish-Polish Modernism. Literature – Language – Culture (2003) oraz pracy 
zbiorowej The New Woman and the Aesthetic Opening Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts 
(2004). Jej dorobek naukowy obejmuje ponadto ponad kilkadziesiąt artykułów na temat poezji i prozy 
polskiej, w tym też z zakresu gender studies. Napisała również ponad 100 haseł dotyczących literatury 
polskiej w szwedzkiej Wielkiej Encyklopedii Powszechnej (Nationalencyklopedin, 1990–1999, obec-
nie dostępnej także online). Tłumaczyła powieści czołowych pisarzy szwedzkich, takich jak np. 
Vilhelm Moberg, Per Anders Fogelström, Goran Tunström. 
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U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  w  K a t o w i c a c h   
P o l s k a  

  

PA N  TA D E U S Z  T A Ń C Z Ą C Y  Z  LA M P A R T E M   
–  R E C E P C J A  M O T Y W U  T A Ń C A   

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

 
KONTAKTY MIĘDZY WŁOCHAMI I POLSKĄ ISTNIEJĄ OD WIEKÓW, A W HISTORII  
i kulturze tych dwóch narodów odnajdziemy liczne na to dowody. Stosunki pol-
sko-włoskie wzmocniły się w epoce renesansu z powodu częstych podróży Pola-
ków, przybywających na Półwysep Apeniński na włoskie uniwersytety lub żeby 
poznać dzieła wybitnych artystów. Przez lata wzajemnym, ciągłym wpływom 
ulegały obydwa narody. Do Włoch przyjeżdżało wielu znakomitych polskich 
poetów i badaczy, np. Kochanowski czy Kopernik, którzy pozostawili po sobie 
znaczące ślady w kulturze tego kraju. Polskę z kolei odwiedzały bądź przebywały 
w niej na stałe włoskie osobistości – przede wszystkim Królowa Bona, która 
przyczyniła się do znacznego rozwoju państwa polskiego. Jednak tym, co najsil-
niej połączyło Włochy i Polskę, były wspólne ideały i wartości. 

Celem artykułu jest porównanie dwóch dzieł literackich – Pana Tadeusza Ad-
ama Mickiewicza i Lamparta Giuseppe Tomasiego di Lampedusy – których treść 
dotyczy wspólnych dla obu narodów wartości dziewiętnastowiecznych, takich 
jak: dążenie do posiadania własnej państwowości (dążenia niepodległościowe 
w Polsce i jednoczenie się państw Półwyspu Apenińskiego), idealizowanie wol-
ności oraz zmiana pokoleniowa. Będzie to jednak nieoczywista analiza, polegają-
ca na zestawieniu przedstawionych w obu utworach motywów tańca. 

W XVIII wieku Włochy i Polska znajdowały się w bardzo podobnej sytuacji poli-
tyczno-społecznej, z której wynikały analogiczne dążenia do wolności, niepodległości 
i jedności narodowej. Jak podkreślił polski historyk i archiwista Stefan Kieniewicz1    

1 S. Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, Warszawa: PWN, 1983, s. 37. 
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oraz na co wskazują ryciny w Centralnym Muzeum Risorgimento w Rzymie2, 
Włochy są obok Węgier krajem, dla którego Polacy w XIX wieku ofiarnie wal-
czyli. Włoska opinia publiczna natomiast zawsze wykazywała znaczące i zdecy-
dowane poparcie ideowe dla powstańców polskich w 1863 roku. Włosi udzielili 
Polsce też wsparcia zbrojnego – znaczna ich liczba zasiliła wówczas szeregi 
wojsk Garibaldiego i walczyła u boku Polaków. 

Historia stosunków między Włochami a Polakami w XIX wieku obfitowała 
w bardzo ważne epizody już od okresu rozbiorów Polski, kiedy to naród polski 
pokładał wielkie nadzieje w Napoleonie. W 1797 roku powstały we Włoszech 
Legiony Polskie dowodzone przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W tym 
samym roku w mieście Reggio nell’Emilia Rada Republiki Cispadany postanowi-
ła przyjąć jako symbol narodowy trójkolorową flagę. Polacy byli jednymi 
z pierwszych, którzy nosili włoskie barwy i walczyli za nie, podczas gdy więk-
szość Włochów jeszcze nie wiedziała o istnieniu flagi. 

Kilka miesięcy później Józef Wybicki, oficer Legionów Polskich, skompono-
wał pieśń, która szybko zyskała popularność wśród Polaków na obczyźnie. Był to 
wyraz wiary w odrodzenie kraju dzięki zaangażowaniu tych, którzy walczyli 
w obronie republikańskich ideałów we Włoszech. Pieśń ta – Mazurek Dąbrow-
skiego – została w 1927 roku oficjalnym polskim hymnem narodowym. Nie jest 
błędem wskazanie, że hymny narodowe – zarówno Włoch, jak i Polski – jeszcze 
bardziej zacieśniają stosunki między tymi dwoma narodami. Oba utwory powsta-
ły bowiem w tym samym okresie historycznym i zawierają motyw wzajemnego 
związku łączącego Włochów i Polaków. Fragment dotyczący marszu generała 
Dąbrowskiego „z ziemi włoskiej do Polski” przypomina piątą strofę włoskiego 
hymnu narodowego, napisaną przez Goffreda Mamelego w 1847 roku. W zwrot-
ce tej mówi się o „Il sangue d’Italia, Il sangue Polacco” [„Krwi włoskiej, Krwi 
polskiej”]3. Kontakty włosko-polskie znacznie nasiliły się po powstaniu listopa-
dowym, stworzono podstawy współpracy między włoskimi i polskimi organiza-
cjami konspiracyjnymi w nadchodzących latach. 21 lutego 1835 roku Giuseppe 
Mazzini w liście do Joachima Lelewela stwierdził: „Teraz nigdy nie będzie moż-
na zniszczyć relacji, które powstały między Polską a Włochami. Pierwsze pań-
stwo, które podniesie się [z upadku – przyp. A.L.], pomoże drugiemu”4. 
   

2 Ryciny te pochodzą z 1848 roku i zostały opatrzone tytułem Le tre sorelle: Italia, Polonia e Un-
gheria. Allegoria [Trzy siostry: Włochy, Polska i Węgry. Alegoria]. Risorgimento to proces zjedno-
czenia Włochy w drugiej połowie XIX wieku. 

3 Po zjednoczeniu Włoch ta zwrotka została tymczasowo usunięta z tekstu pieśni, aby uniknąć an-
tagonizowania Rosjan i Prusów, ale później została ponownie włączona i do dziś stanowi integralną 
część włoskiego hymnu narodowego. 

4 „Ormai nulla può spezzare i rapporti che si sono formati tra la Polonia e l’Italia, la prima che si 
solleverà tenderà le braccia all’altra”. K. Jaworska, „Per la nostra e la vostra libertà”. I polacchi nel 
Risorgimento italiano. Mostra storica, Torino 2011 [Dla naszej i waszej wolności. Polacy w czasie 
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W czasach kiedy tysiące polskich powstańców zostało zmuszonych do emigra-
cji, wielu wyjechało do Francji, ale duża liczba zdecydowała się osiedlić we Wło-
szech i tam wzięła udział w ruchach dziewiętnastowiecznych, zaciągając się 
ochotniczo w szeregi wojsk Garibaldiego. To właśnie we Włoszech tworzy polski 
oddział wojskowy Adam Mickiewicz. Choć Legion Polski, który autor Pana 
Tadeusza zorganizował w 1848 roku, działał tylko przez rok, polska sytuacja 
stała się dzięki niemu we Włoszech bardziej znana i wzbudziła żywe emocje 
wśród Włochów. Potwierdza to zapis w uchwalonym 29 maja 1849 roku w Rzy-
mie Dekrecie o Triumwiracie Republiki Rzymskiej, na mocy którego utworzono 
Legion Mickiewicza: 

Biorąc pod uwagę, że za cierpienie, energię, poświęcenie i nieśmiertelność nadziei Polska 
jest siostrą Włoch i świętą pośród wszystkich narodów (…), Triumwirat deklaruje, że: Le-
gion Polski powstaje na terytorium Republiki Rzymskiej i będzie walczyć pod znakami 
Rzymu i włoskiej niepodległości5. 

Do rozpowszechnienia we Włoszech poczucia wspólnoty z Polską przyczynił 
się również polski generał, Ludwik Adam Mierosławski, którego w 1849 roku 
sycylijski rząd powstańczy mianował na szefa sztabu armii. W grudniu 1860 roku 
Mierosławski został ponadto nominowany przez Garibaldiego na dowódcę Le-
gionu Międzynarodowego w Neapolu. Fakt ten spowodował, że wielu polskich 
uchodźców walczyło z rządem piemonckim w sprawie włoskiej. W paryskiej 
deklaracji z 6 maja 1859 roku czytamy: „Włoscy nasi bracia! Włoska sprawa jest 
naszą sprawą. Polscy emigranci palą się do walki o wolność i niepodległość obu 
narodów”6. Jak zauważyła prof. Krystyna Jaworska podczas otwarcia wystawy 
historycznej poświęconej działaniom Polaków we włoskim Risorgimento7, zor-
ganizowanej w 2011 roku w Turynie, ideały te, wyrażone w zdaniach lub mot-
tach, nie były tylko retoryką, lecz raczej ucieleśnieniem odczuć ludzi, którzy 
chcieli zaryzykować swoje życie w imię wolności. Chociaż istniały znaczne róż-
nice w zakresie ostatecznych celów działań włoskiego i polskiego narodu – Wło-
chy dążyły do tego, by stać się państwem zjednoczonym, podczas gdy Polska 
dążyła do odzyskania utraconej narodowej suwerenności – ideały wolnościowe 
   
włoskiego Risorgimento. Wystawa historyczna, Turyn 2011], s. 18, http://frida.unito.it/wn_media/ 
uploads/perlanos_1429253983.pdf [dostęp: 26.03.2018]. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie 
zawarte w artykule tłumaczenia włoskich tekstów są mojego autorstwa – A.L. 

5 „Considerando che per patimento, energia di sacrifici e immortalità di speranze, La Polonia è so-
rella all’Italia e sacra fra tutte le Nazioni (…) Il Triumvirato decreta: è formata sul territorio della 
Repubblica Romana una Legione polacca che combatterà sotto i segni di Roma dell’Indipendenza 
Italiana”. Tamże, s. 26. 

6 „Italiani fratelli nostri! La causa italiana è la nostra causa. Gli emigrati polacchi ardono e chiedono 
di lottare per la libertà e per l’indipendenza dei popoli”. Tamże, s. 28. 

7 Por. K. Jaworska, Per la nostra e la vostra libertà… 
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były wspólne. Właśnie dlatego polscy żołnierze, którzy walczyli o zjednoczenie 
Włoch, mieli mundury z napisem: „Za naszą i waszą wolność”8. Hasło to było 
używane przez Polaków, ilekroć stawali się „bojownikami o wolność” w obcym 
kraju. Równie solidarni byli Włosi, w tym wielu członków rządu i parlamentu 
oraz postaci pokroju Mazziniego i Garibaldiego, którzy zajmowali przychylne 
stanowisko w sprawie polskiej. W przemówieniu wygłoszonym 2 czerwca 1853 
roku w Londynie przed Towarzystwem Demokratycznym Polskim Mazzini 
stwierdził: „Teraz na zawsze Włochy i Polska są siostrami, siostrami w cierpie-
niu, w [wyznaczonym sobie – przyp. A.L.] celu i w walce potrzebnej do osią-
gnięcia tego celu”9. 

Przykładem solidarności Włochów z Polakami może być również zdjęcie z 15 
marca 1863 roku przedstawiające Francesca Crispiego – na stole przy włoskim 
polityku można zobaczyć dokument z napisem „Viva la Polonia e la fratellanza 
dei popoli” [„Wiwat Polska i braterstwo narodów”]10. Rok później Garibaldi 
wzywał z sardyńskiej wyspy Caprera mieszkańców Włoch, aby zareagowali 
i pomogli swojej „siostrze” Polsce: „Sprawę polską uważam za problem mojego 
kraju. Cieszę się z chęci wspólnego działania trzech sióstr: Polski, Węgier, 
Włoch, sióstr, które są pierwsze w szeregu narodów walczących o wyzwolenie”11. 
Z kolei w 1863 roku apelował do narodów europejskich: „Nie opuszczajcie Pol-
ski! Wszystkie narody mają obowiązek niesienia pomocy temu nieszczęśliwemu 
narodowi (…)”12. 

Być może właśnie słowa tak znakomitych ludzi jak Mazzini, Crispi czy Gari-
baldi skłoniły Włochów do niezaniechania sprawy polskiej, kiedy udało się zjed-
noczyć Półwysep Apeniński. Naród włoski nie przestał myśleć o Polsce – świad-
czą o tym informacje, które możemy znaleźć w jednym z kluczowych dzieł wło-
skiej literatury: Il Gattopardo [Lampart] Giuseppe Tomasiego di Lampedusy. 
Akcja utworu rozgrywa się na odległej i dzikiej dziewiętnastowiecznej Sycylii, 
z dala od ośrodków kultury i polityki północnych Włoszech, gdzie wpływy reszty    

8 Zdanie to po raz pierwszy pojawiło się w Warszawie w 1831 roku na flagach powstańczych i skie-
rowane było do narodu rosyjskiego. Służyło podkreśleniu, że Polacy nie chcieli walczyć z Rosjanami, 
ale przeciwko tym, którzy prześladują zarówno naród polski, jak i rosyjski – czyli przeciwko carom. 

9 „Adesso e sempre l’Italia e la Polonia sono sorelle, sorelle nelle sofferenze, nella meta e nella lotta 
che deve far giungere a questa meta”. Tekst przemówienia wydrukowano 5 czerwca 1853 roku na 
łamach „Demokraty Polskiego”. K. Jaworska, Per la nostra e la vostra libertà…, s. 18. 

10 Zdjęcie znajduje się we wspomnianym już Centralnym Muzeum Risorgimento w Rzymie. 
11 „La questione polacca è considerata da me come la questione della mia patria. Sono felice 

dell’inclinazione all’azione comune delle tre sorelle: Polonia, Ungheria, Italia, sorelle le quali appaio-
no come avanguardie dei popoli che si liberano”. Cytowany fragment pochodzi z listu, który Garibaldi 
zaadresował do Agencji Rządu Narodowego w Turynie (Caprera, luty 1864). Por. K. Jaworska, Per la 
nostra e la vostra libertà…, s. 31. 

12 „Non abbandonate la Polonia! Tutti i popoli hanno il dovere di aiutare questa infelice Nazione (…)”. 
Tamże. 
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Europy były silniejsze niż w innych częściach kraju. W powieści znaleźć można 
rozmowę ojca Pirrone i Don Pietrina (przedstawicieli niższej klasy) o sytuacji 
polskiej arystokracji, zmuszonej do schronienia się we Francji: „Mówiono mi 
niedawno, że w Paryżu żyją teraz polscy hrabiowie, których zmusiły do ucieczki 
z kraju powstania i despotyzm (…)”13. Pytanie o to, co Lampart ma wspólnego 
z polską arystokracją, jest nieuniknione. 

Lampart Giuseppe Tomasiego di Lampedusy to książka, o której dużo się mó-
wiło i dalej mówi zarówno we Włoszech, jak i w Polsce. Została opublikowana 
po śmierci autora i opowiada o życiu jego pradziadka, księcia Fabrizia Saliny. 
Akcja utworu toczy się na burbońskiej Sycylii, która przygotowuje się do zmian 
związanych ze zjednoczeniem Włoch. Początków losów tej powieści nie można 
jednak uznać za najszczęśliwsze: książka została opublikowana we Włoszech 
przez wydawnictwo Feltrinelli rok po śmierci autora – i to na żądanie ówczesne-
go konsultanta i dyrektora redakcyjnego wydawnictwa, Giorgio Bassaniego – 
wcześniej została odrzucona przez Elio Vittoriniego, który w tym czasie był kon-
sultantem wydawnictwa Einaudi. Od razu jako „literacki fenomen” stała się best-
sellerem, ale też wzbudzała dużo kontrowersji we Włoszech i w Polsce. Jak 
wspomina Stanisław Kasprzysiak, polski przekład Lamparta został opublikowany 
w PIW-ie 4 lata po wydaniu włoskim i wkrótce pojawiły się obszerne artykuły 
polemiczne, wyraźnie krytykujące styl pisania Lampedusy za bycie „dokonanym 
spustoszeniem”14. Język autora – wyrafinowany, pełen latynizmów i stylistycz-
nych formalizmów – nie pasował do ówczesnych trendów literackich. Włoskie 
dzieło ma swoją specyficzną stylistykę, na którą – jak podkreślił adoptowany 
syna autora, Gioacchino Lanza Tomasi – wywarły wpływ utwory wielkich euro-
pejskich pisarzy takich jak Dickens, Woolf, Shakespeare, Stendhal, itp.: 

Dickens bardziej niż Stendhal jest kluczem dla tych, którzy chcą pojąć fenomen Lampedu-
sy. Trzy utwory są potrzebne, aby zrozumieć Lamparta: Klub Pickwicka ze względu na hu-
mor, Hamlet z powodu poczucia skończoności, Miarka za miarkę w związku z etyczną nie-
jednoznacznością. Dodajmy jeszcze czwarty: Lata Woolf z racji struktury „skokowej”15. 

Te inspiracje literackie powodują, że we Włoszech pierwszy kontakt z powie-
ścią Lampedusy niemal zawsze budzi negatywne odczucia. Wynika to też z obo-   

13 G. Tomasi di Lampedusa, Lampart, przeł. Z. Ernstowa, Warszawa: Państwowy Instytut Wydaw-
niczy, 1988, s. 165. Kolejne cytaty z tego utworu będę oznaczać w nawiasach skrótem L i odpowied-
nim numerem strony. 

14 S. Kasprzysiak, Posłowie, w: G. Tomasi di Lampedusa, Gepard, przeł. i oprac. S. Kasprzysiak, 
Warszawa: Czuły Barbarzyńca Press, 2015, s. 321. 

15 „Dickens più di Stendhal è il vero biglietto d’accesso per chi voglia comprendere il fenomeno 
Lampedusa. Tre titoli per leggere il Gattopardo: Il circolo Pickwick per l’umorismo, Amleto per il 
senso di finitezza, Misura per misura per l’ambiguità etica. Ne aggiungiamo un quarto: Gli Anni della 
Woolf per la struttura »a salti«”. D. Gilmour, L’ultimo Gattopardo. Vita di Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa, Milano: Feltrinelli, 2003, s. 154. 
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wiązku czytania lektury szkolnej, co kradnie całe piękno tej niezapomnianej pro-
zy. Doskonałość dzieła ujawnia się z reguły dopiero wtedy, gdy po latach, prze-
glądając regały starych książek, spojrzenie pada na niegdysiejsze obowiązkowe 
lektury i daje im się drugą szansę. Jak pisze dziennikarz i krytyk literacki Geno 
Pampaloni w czasopiśmie „Comunità”16, Lampart należy do tej kategorii powie-
ści, w których, nawet jeśli wątek wydaje się zacinać lub zwalniać, zawsze znaj-
dziemy przynajmniej jeden rezerwowy, jeszcze działający „silnik”. Wskazuje na 
to m.in. akcja rozgrywająca się wokół dwóch komplementarnych wątków: losów 
sycylijskiej rodziny szlacheckiej oraz wydarzeń historycznych, które ostatecznie 
wpływają na życie bohaterów. Książka Lampedusy jest arcydziełem literatury 
włoskiej, które docenia się dopiero po wielu latach, bo tylko czas prowadzi czy-
telnika do pełnego zrozumienia istoty utworu. 

Nie przychodzi to jednak łatwo. Powieść przez lata budziła trudności klasyfika-
cyjne w kręgu krytyków, którzy poddawali ją analizie. Jak wskazuje Guido Masi, 
parafrazując słowa samego autora z listu skierowanego do przyjaciela Guido 
Lajola, Lampart to dzieło zbyt introspekcyjno-psychologiczne, by być tylko po-
wieścią historyczną, ale jednocześnie zbyt udokumentowane faktami, by być 
tylko powieścią psychologiczną17. 

Tematykę Lamparta można porównać z polską epopeją narodową, Panem Ta-
deuszem. Pod względem gatunkowym są to różne utwory: powieść i poemat epic-
ki. Mimo to nie da się zaprzeczyć, że między tymi dziełami można dostrzec po-
dobieństwa. Lamparta i Pana Tadeusza łączy okres historyczny, w którym roz-
grywa się akcja obu opowieści – różnica czasu wynosi niecałe 50 lat. Utwory 
prezentują perypetie rodzin szlacheckich, które muszą sobie radzić ze zmieniającymi 
się realiami zarówno społecznymi, jak i politycznymi. Dzieła Lampedusy i Mic-
kiewicza odróżnia zakres ukazanych wydarzeń historycznych. Lampart odsyła do 
działań Garibaldiego, upadku Królestwa Obojga Sycylii, plebiscytów, zjednocze-
nia Włoch oraz pierwszych wydarzeń w nowym kraju. Treść Pana Tadeusza 
skupia się natomiast na polskiej historii: będącej pod rosyjskim zaborem Litwie 
i przygotowywanym tam w związku z kampanią napoleońską powstaniu. Znacze-
nie obu dzieł wykracza daleko poza płaszczyznę wydarzeń historycznych, które 
są tylko tłem służącym ukazaniu przełomu między dwiema epokami. W Lampar-
cie momentem zwrotnym jest przejście w dziewiętnastowiecznych Włoszech od 
Burbonów do dynastii sabaudzkiej, a w Panu Tadeuszu przejście z okresu niewoli 
do wyzwolenia Polski, co wiąże się z nadzieją na pomoc francuską. Innymi sło-
wy, wspólna dla obu dzieł jest wizja przyszłości, którą zapoczątkować może 
tylko zmiana teraźniejszej sytuacji historycznej – a więc także politycznej i spo-
łecznej. Jednakże, podczas gdy Pan Tadeusz prezentuje pełną nadziei wizję przy-
   

16 G. Pampaloni, Scritto in difesa del valore de »Il Gattopardo«, „Comunità” 1959, R. 13, nr 67, s. 78. 
17 Cyt. za: M. Castiello, Il Gattopardo. Analisi guidata al romanzo, Milano: Alpha Test, 2008, s. 119. 
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szłości narodu, inaczej jest w Lamparcie. Można to uzasadnić, analizując istotny 
dla akcji obu utworów motyw tańca – pod pewnymi względami bardzo podobny. 

Jak twierdzi Agata Seweryn18, Pan Tadeusz na pewno należy do utworów naj-
częściej interpretowanych w ostatnich latach. Wiele rozpraw poświęconych dzie-
łu Mickiewicza dotyczyło wątków literacko-plastycznych (np. analiza fragmen-
tów dowodzących sensualistycznej wrażliwości autora na kolory) oraz wątków 
muzycznych obecnych w dziele. Rzadko skupiano się na motywie tańca i jego 
funkcji w utworze, okazjonalnie – na możliwym porównaniu tego motywu 
w Panu Tadeusza i Lamparcie. Sceny takie, jak ostatni taniec opisany w dziele 
Mickiewicza oraz ostatni bal z powieści Lampedusy i taniec księcia Saliny, stanowią 
świadectwo czegoś w rodzaju literacko-muzycznej recepcji tych utworów i jako 
takie zasługują na uwagę. 

Taniec jest nieodłącznym elementem kultury i aktywności ludzkiej, dlatego 
często pojawiał się w literaturze. Z mitologii greckiej dowiadujemy się, że był 
stałym elementem Dionizjów, czyli uroczystości ku czci boga Dionizosa. W Biblii 
słynny taniec Salome przyjmuje grzeszne znaczenia, skłaniając Heroda Antypasa 
do mordu na proroku Janie Chrzcicielu. W kulturze średniowiecznej i barokowej 
temat tańca związany jest ze śmiercią i wzbudza w czytelniku żywe zainteresowa-
nie najbardziej makabrycznymi aspektami życia. Sposób widzenia tańca w tych 
epokach uwzględnia także postawy ciekawości wobec próżności, kojarzonej 
z aktem tańczenia, i nadziei, że przynajmniej wobec śmierci każdy może być 
równy. W tekstach literackich kolejnych epok temat tańca pojawia się równie 
często w swych najbardziej symbolicznych aspektach. Bywa traktowany jako 
symbol pierwszej miłości lub sposób na podkreślenie przynależności do klasy 
społecznej. Innymi słowy, wykorzystywany jest w celu dokonania oceny lub 
opisu społeczeństwa. 

Polska od zawsze była krajem ściśle związanym z muzyką, a Polacy szczycili 
się duszą kochającą bale. Tutaj narodziły się znane na całym świecie tańce 
w parach, czyli polonez i mazurek. Żywe, eleganckie i jednocześnie popularne, 
królujące na zabawach razem z walcem, cieszyły się wielkim powodzeniem dzię-
ki uznaniu zdobytemu wśród szlachty w XIX wieku. Podążając za modą, tańczo-
no je również na przyjęciach arystokracji. Od XV wieku polonez i mazurek za-
częły pojawiać się w repertuarze europejskiego teatru muzycznego, szybko roz-
przestrzeniając się po całej Europie. Gdy reprezentowany przez nie model 
tradycyjnego tańca został przejęty przez wyższe kręgi społeczne, uległ znacznym 
zmianom, tracąc swoją oryginalność – stał się stylizowany i nabrał arystokratycz-
nego charakteru, przekształcając się w taniec „kulturalny”. W polskiej kulturze 
   

18 Por. A. Seweryn, „Zabawa będzie trwała całą noc!”. Wokół opery »Pan Tadeusz« Apolinarego 
Szeluty, w: Pan Tadeusz. Poemat – Postacie – Recepcja, red. E. Hoffmann-Piotrowska, A. Fabianow-
ski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 367–368. 
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ludowej nadal jednak zachowały się jego rustykalne cechy. Podobnie jak wszyst-
kie tradycyjne tańce, polonez i mazurek odzwierciedlały życie codzienne, mili-
tarne i społeczne, wierzenia i zwyczaje prostych ludzi, wiejskie obrzędy wywie-
dzione z pogaństwa, pragnienie wolności i odwagę narodu, który od wieków miał 
zawiłe życie historyczno-polityczne. Spośród dwóch omawianych tańców tym, 
który zachował rustykalną duszę, jest niewątpliwie mazurek. Nie można ustalić 
dokładnej daty jego powstania, chociaż badacze wskazują mniej więcej na począ-
tek 1500 roku. Przez ok. dwa stulecia tańczyły go średnie i niższe warstwy spo-
łeczne. W XVIII wieku upowszechnił się wśród ludu i był stawiany w opozycji 
do poloneza, uchodzącego za taniec arystokratyczny. Mazurek był natomiast 
ludowym tańcem wesołości i żywotności, innymi słowy: tańcem biednych ludzi. 
Mimo skromnego pochodzenia rozprzestrzenił się w wielu krajach europejskich, 
przede wszystkim dzięki twórczości wielkich muzyków takich jak Fryderyk Cho-
pin czy Karol Szymanowski. We Włoszech mazurek stał się popularny w drugiej 
połowie XIX wieku i tak bardzo zachwycił ludzi, że do dzisiaj jest uważany za 
część włoskiej tradycji choreicznej. 

Polonez, polski taniec narodowy, pochodzi z XVI wieku. Powstał jako taniec 
ceremonialny, charakteryzujący się majestatycznym i umiarkowanym tempem. 
Dlatego właśnie szybko rozprzestrzenił się w salach balowych z XVII wieku i był 
nadal popularny w XIX wieku. W polskiej literaturze motyw poloneza pojawia 
się w różnych dziełach i w wielu przypadkach decyduje o sposobie odczytania 
całego utworu. Najbardziej znany jest taniec z epopei narodowej, Pana Tadeusza. 
Opisując ostatniego poloneza, którego prowadzi Podkomorzy, przedstawiciel 
starszego pokolenia, Mickiewicz chciał zaznaczyć odejście pewnej epoki i poka-
zać, że stanowi ona relikt przeszłości. De facto Podkomorzy jest ostatnim, który 
tańczy po mistrzowsku, i być może w nadchodzących czasach nie będzie miał 
godnego następcy: „Ach, to może ostatni! patrzcie, patrzcie młodzi, / Może ostat-
ni, co tak poloneza wodzi”19. Jednak wiadomo, że polonez jest tańcem arystokra-
cji, więc podkreślenie tanecznej wirtuozerii Podkomorzego służy wyrażeniu po-
trzeby kontynuowania wielkiej szlacheckiej tradycji w nowej rzeczywistości. 
A któż inny mógłby się podjąć tego zadania, jeśli nie Zosia i Tadeusz? Najmłodsi 
bohaterowie przechodzą tanecznym krokiem do innej epoki, w której obowiązy-
wać będzie już zupełnie odmienna hierarchia wartości. To prawda, że Podkomo-
rzy jest „ostatni, co tak poloneza wodzi”, ale to nie znaczy, że w następnym po-
koleniu nie znajdzie się nikt, kto będzie tańczył tak jak on. Zaprezentowany przez 
Mickiewicza motyw poloneza można uznać za symbol optymizmu, pojednania 
narodu polskiego oraz nadziei na przyszłość, w której Polska będzie wolna. 

W Lamparcie Lampedusy sytuacja jest zupełnie inna. Młoda para, a właściwie 
Angelika, przyszła żona siostrzeńca księcia, nie proponuje Salinie „szlacheckiego” 
   

19 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. K. Górski, Warszawa: Czytelnik, 1979, s. 354. 
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tańca, takiego jak polonez, ale mazurka, który symbolizuje ludowość. Poprzez ten 
wybór Lampedusa podkreśla i ogłasza czytelnikowi, że pozytywny koniec arystokra-
tycznego domu Saliny nie jest możliwy. Książę, tak jak Podkomorzy, to przedsta-
wiciel starego szlacheckiego rodu. Odrzuca zaproszenie dziewczyny i w zamian 
proponuje walca – taniec bardziej arystokratyczny: 

– Chciałam prosić, by książę zatańczył ze mną następnego mazurka. Proszę się nie wzbra-
niać i powiedzieć „tak”. Wiem, że książę jest wspaniałym tancerzem! 

(…) Zaniepokoiło go tylko, że wybór Angeliki padł na mazurka: ten skoczny, wirowy ta-
niec wojskowy z przytupami nie był najodpowiedniejszy dla jego stawów. (…) 

– Dziękuję ci, córeczko, odmłodziłaś mnie. Będę szczęśliwy, spełniając twoją prośbę. Ale 
nie chcę mazurka, ofiaruj mi pierwszego walca (L, 188). 

Uwidacznia się tu tragizm sytuacji przedstawiciela klasy, która już teraz jest na 
drodze do nieuchronnego upadku. Bohater próbuje ukryć przed samym sobą, że 
wartości, które ukształtowały go jako dorosłego człowieka, są całkowicie nieak-
tualne. Przytoczonej sceny nie należy więc interpretować dosłownie. Jak sam 
Lampedusa mówi o swojej powieści w liście do przyjaciela Guido Lajola z 31 
marca 1956 roku, każde słowo, każda koncepcja w Lamparcie powinna być zba-
dana, gdyż ma ukryte znaczenie: „Cała książka jest ironiczna, gorzka i niepozba-
wiona złośliwości. Trzeba ją przeczytać z wielką uwagą, ponieważ każde słowo 
jest wyważone, a każdy epizod ma ukryte znaczenie”20. Można by pomyśleć, że 
celem autora było odebranie wszelkiej nadziei na lepszą przyszłość, a jednocze-
śnie zwrócenie uwagi na „nieszlachetne” pochodzenie pięknej Angeliki. Dziew-
czyna, jak każda osoba o niższym statusie społecznym, woli tańczyć mazurka niż 
poloneza czy walca. W tym przypadku mazurek może być interpretowany rów-
nież jako taniec rezygnacji i akceptacji nieszczęśliwej przyszłości. W podobny 
sposób można odczytać zachowanie kaprala Saka Dobrzyńskiego z Pana Tadeu-
sza Mickiewicza. Oślepiony złością i urazą wobec Zosi, ponieważ dziewczyna 
wolała od niego Tadeusza, w przypływie żalu, przed wyjściem z przyjęcia za-
gwizdał mazurka: „(…) Niewdzięczna! Spuścił głowę i na koniec świsnął / Ma-
zurka”21. Cytat ten dowodzi, że czytelnikowi łatwiej jest zrozumieć i interpreto-
wać postaci stworzone przez Mickiewicza, podczas gdy bohaterowie powieści 
Lampedusy są enigmatyczni. 

Ta trudność interpretacji wynika również z faktu, że utworowi Lampedusy, od 
pierwszych lat po publikacji, przypisuje się morał, którego w tekście nie ma. 
Przez wielu badaczy Lampart uważany jest za powieść transformizmu, ponieważ 
   

20 „Tutto il libro è ironico, amaro e non privo di cattiveria. Bisogna leggerlo con grande attenzione 
perché ogni parola è pesata ed ogni episodio ha un senso nascosto”. G. Masi, Come leggere Il Gatto-
pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Milano: Mursia, 1996, s. 91. 

21 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz…, s. 355. 
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krytycy odczytują zdanie wymawiane przez Tancrediego (siostrzeńca Saliny) – 
„wszystko musi się zmienić, aby wszystko pozostało takim, jakie jest” – jako 
klucz do interpretacji dzieła. W rzeczywistości tak jednak nie jest – jest dokładnie 
przeciwnie. Księga potomka księcia Saliny to w istocie zabawna opowieść 
o śmierci człowieka i kultury. Lampart nie pokazuje ani ciągłości, ani możliwości 
przetrwania starej sycylijskiej szlachty. W rzeczywistości, od pierwszej do ostat-
niej strony, stanowi historię dekadencji i końca ery z jej prawami i wartościami. 
Zacytowane słynne zdanie Tancrediego jest w książce ciągle kwestionowane. Nic 
nie pozostaje takie, jakie jest, ale wszystko się kończy. Rozpaczliwy jest nawet 
los ukochanego psa księcia Fabrizia, Bendicò. Na końcu powieści odkrywamy, że 
pies od dawna nie żyje, a książę kazał go wypchać i zachować. Ostatecznie zostaje 
wyrzucony przez okno „w usypisku sinego kurzu” (L, 228). Właśnie ten tragiczny 
motyw zwierzęcia zamyka całą książkę. Książkę, w której wszystko kończy się 
upadkiem. Jak wspomina Masi, lot Bendicò z okna jest metaforycznym końcem 
świata księcia Fabrizia: „cały symboliczny wszechświat jest powiązany z rodziną 
Saliny, której książę Fabrizio był ostatnim prawdziwym przedstawicielem”22. 

Innym oryginalnym aspektem książki Lampedusy jest to, że o dekadencji ary-
stokracji wypowiada się w powieści osoba, która sama przynależy do tej klasy 
społecznej. Lampart stanowi autoafirmację śmierci, jednostki i społeczeństwa. 
Uczucie niewiary w przyszłość można doskonale zrozumieć dzięki oderwanej od 
rzeczywistości postawie księcia, zafascynowanego astronomią, który traci wszyst-
ko, zachowując jedynie schronienie w świecie gwiazd. Ich wybór, jak wspomina 
Maurizio Meschini, wskazuje na całkowity brak zainteresowania tym, co dzieje się 
na Ziemi. W rzeczywistości książę zrozumiał głęboki sens upadku arystokracji 
i przewidział jego konsekwencje, co potwierdza zawarta w powieści konkluzja, że 
formy zmieniają się, ale substancja pozostaje identyczna: „nie mówi się już o czer-
wonych koszulach, ale przyjdzie czas, że będzie się jeszcze mówiło. A gdy znikną, 
pojawią się inne, w innym kolorze, a potem znowu czerwone” (L, 195). 

Lampart to powieść o śmierci i upadku szlachty, opowiedziana przez narratora 
szlachcica. Ale czym jest szlachectwo? Według samego Lampedusy – najlepszym 
systemem wymyślonym przez człowieka, aby zbliżyć się do fizycznej nieśmier-
telności. Natomiast włoski dziennikarz Bruno Giurato charakteryzuje szlachectwo 
następującymi słowami: 

prawdziwa tradycja, którą naznaczony jest szlachcic, przejawia się w nazwisku, w rysach 
twarzy, w galerii portretów przodków, w rodzinnych zwyczajach i piętnie ciągłości, którą to 
ciągłość chciałoby się utrzymać zawsze i na zawsze23.    

22 „tutto l’universo simbolico legato al nome dei Salina, di cui il principe Fabrizio era stato l’ultimo 
vero rappresentante”. G. Masi, Come leggere Il Gattopardo…, s. 58. 

23 „un nobile è l’unto di una tradizione culturale che vuole farsi naturale: porta nel nome, nel casato, 
nei tratti del viso, nella galleria dei ritratti degli antenati, negli usi di famiglia, lo stigma di una conti-
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Jak mówi ksiądz Pirrone, kapłan domu Saliny i bohater dyskusji z przyjacielem 
Don Pietrinem na temat życia „panów”, szlachcic czuje się w pewnym sensie 
bogiem: 

– Widzicie, don Pietrino, „panów”, jak wy ich określacie, trudno zrozumieć. Oni żyją w oso-
bliwym świecie, stworzonym nie bezpośrednio przez Boga, ale przez nich samych w przecią-
gu całych wieków ich własnych doświadczeń, ich smutków i radości; mają zaskakującą pa-
mięć zbiorową, a więc martwią się i cieszą rzeczami, które was i mnie nic a nic nie obchodzą, 
ale dla nich są bardzo ważne (…). 

(…) A więc, czy nie wydaje się wam, że ten gatunek ludzi, którzy przejmują się tylko bieli-
zną i wymaganiami protokołu, jest gatunkiem szczęśliwszym, a więc wyższym? (L, 161–162) 

Analizy księdza Pirrone i dziennikarza Brunona Giurata wywodzą się z błędne-
go założenia, że coś może trwać nieustannie (zawsze i na zawsze). Wszystko ma 
swój początek i koniec, a opis końca społeczności szlacheckiej przedstawiony 
w Lamparcie, w formie wyznania jednego z jej przedstawicieli, jest dokumentem 
niezwykłym, bo uwypukla tragedię ludzi zmuszonych dostosować się do zmienia-
jących się czasów. Czasów, w których poszukiwanie piękna i elegancji przestało 
być priorytetem. Wszystko to można znaleźć w tekście Lampedusy, w szczegól-
ności w opisie złej jakości fraka burmistrza Sedary, który budzi pogardę księcia 
Fabrizia: 

– Papo, don Calogero już wchodzi na schody. Jest we fraku! 
(…) Książę, tak wrażliwy na przepowiednie i symbole, widział teraz na własne oczy rewo-

lucje w postaci tego białego krawata i dwóch czarnych ogonów fraka, wstępujących na jego 
schody. 

(…) Nie ulegało wątpliwości, że frak don Calogera, bardzo udany jako chwyt polityczny, 
z punktu widzenia sztuki krawieckiej był katastrofą. Materiał w pierwszorzędnym gatunku, 
fason modny, ale skrojony po prostu monstrualnie. Londyński szyk stał się karykaturalny pod 
igłą krawca z Girgenti, do którego przysłowiowe skąpstwo don Calogera kazało mu się skie-
rować. Obydwie poły końcami wznosiły się do nieba w niemym błaganiu, szeroki kołnierz 
był nieforemny, a przy tym – trzeba podkreślić ten bolesny szczegół – nogi burmistrza obute 
były w zapinane trzewiki (L, 63–64). 

Don Calogero uosabia wszystkie cechy zmieniającego się społeczeństwa, dla 
którego pieniądze i ciągłe pomnażanie kapitału to priorytet. Świadczy o tym 
zawarta w powieści wypowiedź Don Ciccia (organisty w Chiesa Madre w miej-
scowości Donnafugata): 

– Prawda jest taka, ekscelencjo, że don Calogero jest bardzo bogaty, (…) bardzo skąpy 
(podczas pobytu córki na pensji jadali razem z żoną do spółki jedno jajko sadzone) (…). To 

   
nuità che si vorrebbe durasse da sempre e per sempre”. B. Giurato, Il Gattopardo, ecco perché nessuno 
(specialmente i critici italiani) ci ha capito niente, http://www.linkiesta.it/it/article/2017/07/24/il-gatto 
pardo-ecco-perche-nessuno-specialmente-i-critici-italiani-ci-h/35000/ [dostęp: 26.03.2018]. 
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jest don Calogero, ekscelencjo, jest taki, jak powinien być nowy człowiek; szkoda tylko, że 
tak być musi (L, 97). 

Jest to „przewrócony” świat, w którym synowie wysoko urodzonych popełniają 
mezalianse, nawet za cenę utraty szacunku i dobrego imienia arystokratycznych 
rodzin. Idealnym tego przykładem jest postawa Don Ciccia, który w mocnych 
słowach wyraża zaskoczenie i oburzenie na wieść o podobnym mezaliansie: 

– To, ekscelencjo, jest świństwo! Siostrzeniec waszej ekscelencji nie powinien się żenić 
z córką jednego z tych, którzy zawsze byli waszymi wrogami, którzy zawsze rzucali wam 
kłody pod nogi. Próba uwiedzenia to byłby akt podboju, małżeństwo to kapitulacja na całej 
linii. To koniec rodu Falconerich, a także i rodu Salina! (L, 101) 

Ale to wszystko jest możliwe – jak twierdzi Lampedusa w powieści – ponieważ 
szlachta to w końcu nic więcej niż nazwisko i wzbudzany przez nie szacunek, nato-
miast nowobogaccy mają pieniądze, a zatem mogą rządzić. Udzielona przez księcia 
zgoda na małżeństwo Tancrediego i Angeliki jest definitywnym poddaniem się no-
wym zasadom społecznym i ideologicznym przez klasę, która obecnie nie potrafi się 
odnowić. Ten związek małżeński stanowi przykład „odwróconego” posagu24. Tan-
credi, młody arystokrata, jest zrujnowany, bo źle zarządzał dziedzictwem zmarłego 
ojca (szwagra księcia), Angelika pochodzi z mieszczaństwa, ale jest córką najbogat-
szego człowieka w mieście. Dawniej takie małżeństwo nie mogłoby zostać zawarte. 
Znaczący jest fakt, że to właśnie książę Salina występuje jako rzecznik i wstawia się 
za siostrzeńcem, aby ten mógł się ożenić z Angeliką. Ten epizod ujawnia świadomość 
księcia o końcu znanego mu świata i pełną rezygnacji akceptację całej sytuacji. 

Pan Tadeusz i Lampart ukazują dwa różne sposoby patrzenia na przyszłość wy-
rażoną poprzez motyw tańca. Opis przyjęcia zaręczynowego Tadeusza i Zosi 
zawiera jasne przesłanie o nadziei na lepsze czasy, która uwidacznia się w pra-
gnieniu gości, aby zagubić się w muzyce i w tańcu. W Panu Tadeuszu Podkomo-
rzy zaprasza Zosię do tańca, ale potem wydaje się, jakby nastąpiła definitywna 
zmiana, gdy mężczyzna odsuwa się od niej. Dziewczyna staje się symbolem 
zmieniających się czasów, w których stary człowiek robi miejsce młodszemu, 
świadomie jednak podążającemu śladami seniora. Soplicowo to symbol polskiej 
tradycji narodowej, która wymaga kultywowania, by Polska mogła się odrodzić 
po latach niewoli. Zosia – przedstawicielka młodego pokolenia – tańcząc polone-
za, przyjmuje stare obyczaje po to, by pielęgnować tradycję. W tym sensie jest 
„przyszłością” zniewolonej Polski. 

Inaczej jest we włoskim dziele. W powieści Lampedusy bal w domu Ponteleo-
nich, na który zaproszona jest rodzina Salina, zaczyna się w blasku kolorów 
   

24 Zwykle majątek do małżeństwa wnosiła żona, ale w przypadku bohaterów powieści Lampedusy 
to kobieta jest bogatsza od swojego narzeczonego i on jest zobowiązany wnieść posag. 



ADRIANA LOIODICE: Pan Tadeusz tańczący z Lampartem…     187 

i błyszczących świateł. Gdy jednak książę przechodzi przez sale budynku, prze-
nikające nagrzane powietrze nuty walca wydają mu się „tylko stylizacją tego 
ciągłego pasażu wiatrów, które wygrywają swoją żałobę nad wyschniętymi rów-
ninami – wczoraj, dziś, jutro, zawsze, zawsze, zawsze” (L, 185). Od tego momen-
tu bohater powieści zaczyna się zmieniać – ciąży mu obecność ludzi. Zaczyna 
z niechęcią odbierać zaproszonych na bal gości (wzbogaconych chłopów), po-
nieważ dostrzega niestosowność ich zachowania. Drażni go postawa tych ludzi, 
którzy spędzają czas, szacując wartość pieniężną wyposażenia domu. Książę 
kwestionuje również zbyt stare i zaniedbane meble w domu Ponteleonich. Uważa 
je bowiem za zwierciadło klasy społecznej, która pozornie opływa w dostatek, ale 
w rzeczywistości gwałtownie rozpada się jak dom, w którym odbywa się bal: 

Sala balowa złociła się cała: złoto było gładkie na karniszach, wytłaczane na framugach 
drzwi, inkrustowane nieco jaśniejszym, prawie srebrnawym odcieniem na ciemniejszym tle 
samych drzwi i okiennic, które były w tej chwili zamknięte i szczelnie zasłaniały okna, dzięki 
czemu nadawały wnętrzu dumny symbol szkatuły odciętej od niegodnego świata zewnętrz-
nego. Nie była to owa krzycząca pozłota, którą dekoratorzy tak pompatycznie teraz nakłada-
ją, ale złoto jakby nieco zużyte, blade niczym włosy niektórych dziewczątek z Północy, zło-
to, które kryjąc wstydliwie swój cenny blask drogiego kruszcu, roztaczało swe piękno, każąc 
równocześnie zapomnieć o cenie, jaką za nie zapłacono. Tu i ówdzie, na płaszczyznach 
ozdobionych festonami kwiatów rokoko, było ono tak wyblakłe, że robiło wrażenie złudnego 
różowawego odblasku padającego ze świeczników (L, 184). 

Gdy wszystko chyli się ku upadkowi, ostatnim tchnieniem życia i zarazem 
punktem kulminacyjnym jest scena, gdy książę i Angelika tańczą walca. Taniec 
sprowadza Salinę niemal magicznie do czasów młodości, bo „za każdym okrąże-
niem sali spadał mu z barków jeden rok” (L, 190). 

Podsumowując, nie można nie zauważyć, że dzieła Mickiewicza i Lampedusy 
wykorzystują motyw tańca poza czasem. W obu utworach tańce są zapowiedzią 
zmian. W Panu Tadeuszu następuje zmiana pokoleniowa, ale kolejne pokolenie 
będzie kultywować tradycję. W Lamparcie zmiany prowadzą do upadku arysto-
kracji i zmian społecznych. Taniec uważany był w sztuce symbolicznej za alego-
rię życia, które zaczyna się, płynie, osiąga punkt kulminacyjny, a następnie koń-
czy. To znaczenie doskonale uwidacznia się w Lamparcie, podczas gdy w Panu 
Tadeuszu motyw tańczenia oznacza raczej pełne nadziei pragnienie życia w wol-
ności. Oba zaprezentowane ujęcia idealnie pasują do idei Ellisa Havelocka, który 
widzi w tańcu najwyższy wyraz samego życia: „Taniec jest najwznioślejszą, 
najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko 
prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia; jest samym życiem”25.    

25 „La danza è la più sublime, la più commovente, la più bella di tutte le arti, perché non è una mera 
traduzione o astrazione della vita, è la vita”. Cyt. za: A. Testa, Parole di Danza, Roma: Gremese 
Editore, 2005, s. 14. 
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P A N  T A D E U S Z  D A N C I N G  W I T H  I L  G A T T O P A R D O  –   

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

The relationships between Italy and Poland have always been very strong. The historical and political 
events of the 19th century forced these two countries to struggle together in order to reach the common 
goal. This connection was also reflected in the literature of those years, and in particular, it influenced 
two of the masterpieces of Polish and Italian literature: Pan Tadeusz by Adam Mickiewicz and Il 
Gattopardo by Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Different aspects of the two texts might be analysed 
here, but this article tends to focus on the meaning which dance motif reveals in both works. It pro-
vides an analysis and a comparison of a possible motivation for the choices made by each of these two 
authors. 

Keywords: dance, reception, literature, Pan Tadeusz, Il Gattopardo 
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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  

  

„KT O  U M I E  S O B I E  O P O W I E D Z I E Ć   
W Ł A S N E  Ż Y C I E…”  

AU T O P S Y C H O T E R A P E U T Y C Z N E  M O Ż L I W O Ś C I   
W S P Ó Ł C Z E S N 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  

 
PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA TO DZIAŁALNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM KOMUNIKA- 
cyjna, wyrażająca się przez narrację. Opowiadając sobie i innym własne życie, 
stwarzamy formę pozwalającą uświadomić i przebudować jego znaczenia, przy 
czym za każdym razem powstaje całościowy obraz, który wpływa na naszą rolę 
w życiu społecznym. Ogromne znaczenie ma proces werbalizacji doświadczenia 
traumatycznego, którego narratywizacja zawsze pełni rolę ochronną1. Przeżycie 
traumatyczne, które „zakłóca świadomość czasu, siebie i świata”, jest trauma-
tyczne przede wszystkim dlatego, że „opiera się naturalnej recepcji”2, nie potrafi 
zostać „częścią zwykłego systemu pamięci”3 w sposób automatyczny, nie prze-
kształca się „w umiejscowioną w czasie opowieść, która ma swój początek, śro-
dek i zakończenie (rzecz charakterystyczna dla pamięci narracyjnej)”4. Artykula-
cja traumy sprzyja przejściu od niekrytycznego odgrywania – kiedy przeszłość 
   

1 J.W. Pennebaker, Telling Stories: The Health Benefits of Narrative, „Literature and Medicine” 
2000, nr 19, s. 3–18. 

2 C. Caruth, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History, Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1996, s. 6. Cyt. za: Р. Айерман, Социальная теория и травма, „Социологичес-
кое обозрение” 2013, nr 1, s. 122. Zawarte w artykule tłumaczenia obcojęzycznych cytatów, jeśli nie 
wskazano inaczej, są moje – I.A. 

3 R. Leys, Trauma: A Genealogy, Chicago: The University of Chicago Press, 2000, s. 298. Cyt. za: 
T. Łysak, Trauma – od genealogii pojęcia do studiów nad traumą, w: Antologia studiów nad traumą, 
red. T. Łysak, Kraków: Universitas, 2015, s. 20. 

4 B.A. van der Kolk, O. van der Hart, Natrętna przeszłość: elastyczność pamięci i piętno traumy, 
przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: Antologia studiów nad traumą…, s. 170. 
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odtwarza się kompulsywnie, ożywa i powraca, niby zjawa – do refleksyjnego 
przepracowania5. Dzięki opowiadaniu wspomnienie traumatyczne post factum 
zyskuje formę i strukturę, która je „uzupełnia i jednocześnie stabilizuje”6 – nie-
świadomy język powtórzeń, przez który na początku przemawia trauma, zostaje 
zastąpiony przez świadomy język ustrukturyzowanego odtwarzania7, nadając 
zdarzeniu „charakter doświadczenia biograficznego”8. 

Jako proces świadomej lub nie autopsychoterapii może też być traktowana 
twórczość literacka. W artykule, na materiale polskiej i rosyjskiej prozy z lat 90. 
i początku XXI wieku, pokazuję, jak za pomocą chwytów artystycznych realizuje 
się szereg procesów autopsychoterapeutycznych, których celem jest przezwyciężenie 
traum czasu historycznego i osobistego, traum historycznych i strukturalnych9. 

W prozie polskiej to trauma postprzesiedleńcza, skutki stworzenia terytorium 
tożsamości zwielokrotnionej, czyli właściwie kształtującej się od nowa. Dla dru-
giego pokolenia przesiedleńców pełne zakorzenienie w przestrzeni małej ojczy-
zny okazuje się niemożliwe bez refleksji o losach przodków i byłych mieszkań-
ców. Dla Aleksandra Jurewicza i Adama Zagajewskiego traumą staje się to, że 
utracona przestrzeń Kresów Wschodnich przesłania realną przestrzeń dzieciń-
stwa. Doświadczenie psychologiczne pisarzy urodzonych już na Ziemiach Odzy-
skanych (Pawła Huellego, Stefana Chwina, Artura Daniela Liskowackiego, Joanny 
Bator, Ingi Iwasiów, Brygidy Helbig) to poczucie podwójnego dramatu – ujaw-
nionego w losach przodków i przestrzeni dzieciństwa. Dziecko przesiedleńców 
dobrowolnych (w Ocaleniu Atlantydy Zyty Oryszyn) dręczy mgliste poczucie 
winy wobec wysiedlanych Niemców. 

To także trauma dzieci osób ocalonych z Holocaustu. Proza drugiego pokolenia 
opowiada o dziedziczeniu traumy Zagłady, o dzieciństwie podporządkowanym 
przeszłości rodziców – wypieranej (jak w utworach Magdaleny Tulli, Еwy Kury-
luk, Agaty Tuszyńskiej) lub narzucanej i stającej się narzędziem szantażu emo-
cjonalnego (np. w twórczości Bożeny Keff). Celem narracji Moniki Sznajderman 
jest przyswojenie podwójnej perspektywy genealogicznej. Do tego kontekstu 
psychologicznego odwołuje się też Mała Zagłada Anny Janko, której matka jako 
dziecko przeżyła podczas wojny pacyfikację polskiej wsi.    

5 Zob. D. LaCapra, Pisanie historii, pisanie traumy, przeł. A. Rejniak-Majewska, w: Pamięć Shoah. 
Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. A. Zeidler-Janiszewska, T. Majewski, Łódź: 
Wydawnictwo Officyna, 2009, s. 502; D. LaCapra, Trauma, nieobecność, utrata, przeł. K. Bojarska, 
w: Antologia studiów nad traumą…, s. 85.  

6 A. Assmann, Między historią a pamięcią. Antologia, red. M. Saryusz-Wolska, Warszawa: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, s. 42. 

7 Zob. L. Gilmore, Przypadki graniczne: trauma, autoreprezentacja i prawne formy tożsamości, 
przeł. J. Burzyński, w: Antologia studiów nad traumą…, s. 367. 

8 G. Borkowska, Opowiedzieć umieranie, „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 37. 
9 Zob. D. LaCapra, Trauma, nieobecność, utrata…, s. 98. 



IRINA ADELGEJM: „Kto umie sobie opowiedzieć własne życie…”…     191 

Dla „pokolenia postpeerelu, pokolenia okaleczonego”10 to trauma przełomu hi-
storycznego: „pęknięcie” w biografii i świadomości oraz brak romantyki sprze-
ciwu, utrwalonej w polskiej mentalności i kulturze. Jest to zatem trauma „kogni-
tywna”, wywołana radykalną transformacją społeczną, wymagającą szybkiej 
i skomplikowanej resocjalizacji11. Poczucie impasu pomiędzy globalną konsump-
cją a etosem narodowym i martyrologią, narzucanymi przez władzę i tradycję, 
prowadzi do masowo przejawianych przez autorów młodszych pokoleń oznak 
depresji, strachu, poczucia własnej ujemności. 

W prozie rosyjskiej to teksty dotyczące problemu poniekąd pokrewnego pol-
skiemu, czyli oswajania byłej przestrzeni niemieckiej (Jurij Bujda), oraz zrodzone 
wskutek załamania systemu pojęciowego w latach postradzieckich: zmagające się 
z potrzebą zmiany dyskursu pamięci o blokadzie Leningradu (Polina Barskowa, 
Andriej Turgieniew, Igor Wiszniewieckij) oraz narratywizujące strach przed 
przyszłością Rosji (Wiktor Pielewin, Władimir Sorokin, Dmitrij Bykow, Olga 
Sławnikowa). 

Proponowana perspektywa dotyczy problemu związku między twórczością 
i biografią pisarza. To teksty odznaczające się różnym stopniem demonstracji 
(meta- i paratekstualnej) autobiografizmu. Interpretacji i reinterpretacji życia 
osoby piszącej tak czy inaczej służy każda narracja – zawsze jest ona poprawioną 
wersją życia, organizacją i reorganizacją, dekonstrukcją i rekonstrukcją elemen-
tów losu, zgromadzonego doświadczenia. Dlatego też stanowiskiem bardziej 
płodnym od tezy Phillipe’a Lejeune’a – twierdzącego, że tekst może być trakto-
wany jako autobiografia, jeżeli są przestrzegane dwa warunki: tożsamość autora 
z narratorem oraz tożsamość narratora z głównym bohaterem12 – wydaje się 
w tym wypadku koncepcja Paula de Mana, traktującego autobiografię jako pewną 
możliwość interpretacji, którą w sposób immanentny zawiera każdy tekst13. Para-
frazując Lejeune’a14, można powiedzieć, że autorem autobiografii jest też ten, kto 
p r z e c z y , że mówi prawdę o swoim życiu. Ważne jest, jak i w jakim celu dzia-
łają w tekście „klocki” autobiograficzne, w końcu dosyć szczegółowo opisywane 
przez pisarzy w wywiadach. To właśnie dowodzi, że tekst stanowi konstrukcję, 
która zawiera także potencjał autopsychoterapeutyczny.    

10 J. Pasterska, „Jestem Bombel na przystanku”. O projektowaniu autora w młodej polskiej prozie 
na przykładzie „Bombla” Mirosława Nahacza, w: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989–2009, t. 1, 
red. Z. Andres, J. Pasterski, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, s. 387. 

11 Zob. И. Кукулин, Уточнение понятий, „Новое литературное обозрение” 2015, nr 132 (2), 
http://www.nlobooks.ru/node/6196 [dostęp: 02.02.2018]. 

12 P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, 
przeł. W. Grajewski i in., Kraków: Universitas, 2001, s. 9.  

13 P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie, przeł. M.B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1986, 
z. 2, s. 163. 

14 Por. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu…, s. 2.  
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Tekst literacki zawsze jest przestrzenią skomplikowanego współdziałania pa-
mięci prywatnej i zbiorowej. Wspomniane wcześniej traumy i próba ich przetwa-
rzania artystycznego są ściśle związane z wielogłosową przestrzenią pamięci 
historycznej. Dla prozy polskiej (w większym stopniu) nie bez znaczenia jest też 
kontekst kształtującej się we współczesnym świecie kultury pamięci, traktowanej 
jako narzędzie dialogu transnacjonalnego, który ma zapobiec przeobrażeniu wy-
pieranych wzajemnych krzywd w nowe konflikty (według określenia Aleidy 
Assmann, amnezję zastępuje anamneza, czyli przyznawanie się do historycznej 
winy15). Model pamiętania dialogicznego16 (w przeciwieństwie do monologicznej 
pamięci narodowej, skupionej na żywieniu i rytualizacji tożsamości narodowej, 
co powoduje cenzurowanie historii, wyczytywanie z niej tylko „wygodnych” 
fragmentów) opiera się na dekonstrukcji i rekonstrukcji pamięci i tożsamości 
zbiorowej, empatycznej integracji obcych narracji, obcej perspektywy, przezwy-
ciężenia asymetrii pamięci różnych etnosów i krajów w ramach Europy. Charak-
terystyczne jest to, że – według Assmann – wypełnić związane z traumą histo-
ryczną luki ma właśnie literatura17. 

W znacznym stopniu analizowane teksty są związane z doświadczeniem i pa-
mięcią pokoleniową18, w tym z postpamięcią19. Do obiegu pamięci posttrauma-
tycznej należą nie tylko osoby, które doświadczyły traumy historycznej bezpo-
średnio lub „genetycznie”20 (jak drugie pokolenie dzieci Ocaleńców z Holocaustu 
lub przesiedleńców) – trauma rozprzestrzenia się też za pomocą badań nauko-
wych, refleksji artystycznej, mediów, włącza się do procesu kształtowania tożsa-
mości jako projekcja21 (to np. doświadczenie pisarzy rosyjskich, którzy poszukują 
języka dla narracji o oblężonym Leningradzie, konfrontując ją ze zwycięskim 
radzieckim dyskursem i uwalniając od narzuconych wcześniej sensów, oraz do-
świadczenie młodszej generacji pisarzy polskich: konflikt traumy założyciel-
skiej22 polskiej martyrologii i przez lata wypieranej traumy biernej obserwacji – 
by-standing – Holocaustu). Zmiana pokoleń odgrywa specjalną rolę w odnowie-
   

15 A. Assmann, Między historią a pamięcią…, s. 262. 
16 Zob. tamże, s. 267. 
17 Tamże, s. 206. 
18 Zob. Р. Айерман, Культурная травма и коллективная память, „Новое литературное 

обозрение” 2016, t. 1, nr 141 (5), http://www.nlobooks.ru/node/7960 [dostęp: 02.02.2018].  
19 Zob. M. Hirsch, Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1997.  
20 A. Szczepan, Polski dyskurs posttraumatyczny. Literatura polska ostatnich lat wobec Holokaustu 

i tożsamości żydowskiej, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależno-
ściowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Kraków: Universitas, 2011, s. 243. 

21 D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. 
K. Bojarska, Kraków: Universitas, 2009, s. 108. 

22 Zob. tamże, s. 78; tenże, Trauma, nieobecność, utrata…, s. 103. 
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niu pamięci zbiorowej, zwłaszcza kiedy chodzi o przepracowanie wspomnień 
haniebnych23. 

Analizowana trauma czasu prywatnego i trauma strukturalna to doświadczenie 
sytuacji tanatycznych i strachu tanatycznego. Proza Olgi Tokarczuk, Magdaleny 
Tulli, Gieorgija Zotowa, Anny Borisowej, Ingi Iwasiów, Aleksandra Jurewicza, 
Agaty Tuszyńskiej, narracje o utracie perinatalnej Justyny Bargielskiej i Anny 
Starobiniec to też przykłady kompensacji braku „skutecznych rytuałów przej-
ścia”24 we współczesnym społeczeństwie. 

Traktując narrację jako autopsychoterapię, mówimy o dwóch powiązanych per-
spektywach: psychologii poetyki (czyli założeniu, że każda struktura artystyczna 
opiera się na doświadczeniu psychologicznym) i poetyki psychologii (tj. psycho-
logicznym nastawieniu się pierwotnego przeżycia na te lub inne sposoby jego 
artystycznego wcielenia). Na poziomie poetyki przezwyciężenie wspomnianych 
traum realizuje się za pomocą empatycznej archeologii przestrzeni, biografii 
i autobiografii empatycznej, dekonstrukcji dyskursów, korzystania z kodów kul-
turowych, bohaterów-masek, sarkazmu, fantasmagorii, czarnego humoru itd. 
Analiza tekstów z punktu widzenia funkcji autopsychoterapeutycznych pozwala 
wyróżnić trzy warianty pracy z traumą – z perspektywy zarówno procesu, jak 
i chwytów artystycznych zrodzonych przez pragmatykę psychologii. Są to: po-
dróż w głąb pamięci własnej i przodków (metoda ustawień rodzinnych Hellinge-
ra, dialog z własnym dzieciństwem, terapia pierwotna), następnie eksternalizacja, 
dekonstrukcja, uniwersalizacja problemu (psychoterapia narratywna, metafora 
psychoterapeutyczna, focusing, mitodramat), a także „obniżenie stopnia” trwogi 
lub bólu (desensybilizacja, „częściowa śmierć”, asymilacja doświadczenia trau-
matycznego, psychoterapia prowokacyjna i rozładowanie emocji). 

1 .  

M e t o d a  u s t a w i e ń  r o d z i n n y c h  H e l l i n g e r a  szuka źródła proble-
mów pacjenta w życiu przodków, którzy przekazują potomkom nierozwiązane 
zadania, nieprzeżyte do końca scenariusze, destrukcyjne modele, wypierane ze 
świadomości traumy itd.25 Paralele z tą metodą można znaleźć w tekstach o post-
przesiedleńczej traumie, tekstach dzieci Ocaleńców i tekstach o blokadzie Lenin-
gradu – w narracji empatycznej o doświadczeniu przodków (realnych i hipote-
   

23 Zob. А. Ассман, Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая полити-
ка, пер. Б. Хлебникова, Москва: Новое литературное обозрение, 2014, s. 16.  

24 D. LaCapra, Trauma, nieobecność, utrata…, s. 97. 
25 Zob. Е.В. Веселаго, Системные расстановки по Берту Хеллингеру: история, философия, 

технология, „Психотерапия” 2010, nr 7; 2011, nr 1, http://www.constellations.ru/paper.html [do-
stęp: 02.02.2018]. 
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tycznych) oraz w emocjonalnie wypełnionej rekonstrukcji cudzego doświadcze-
nia, z którym jest ściśle związane doświadczenie własne. 

Empatyczna rekonstrukcja nostalgii, pamięci miejsca, traumy przesiedlenia 
w imieniu przodków własnych i „przyszywanych” (czyli Niemców, a więc 
przodków zyskanych wraz z nowym miejscem zamieszkania) odbywa się naj-
pierw za pomocą a r c h e o l o g i i  empatycznej, jako narracja o śladach niemiec-
kiej przeszłości Ziem Odzyskanych (Krótka historia pewnego żartu i Hanemann 
Chwina, Opowiadania na czas przeprowadzki Huellego, Ulice Szczecina i Cu-
kiernica pani Kirsch Liskowackiego itd.), później zaś poprzez g e n e a l o g i ę  
empatyczną, budowanie sieci ewentualnych losów pokolenia przodków oraz 
Niemców (Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala i Śpiewaj ogrody Huellego, Eine 
kleine Liskowackiego, Bambino i Ku słońcu Iwasiów, Piaskowa Góra, Chmurda-
lia i Ciemno, prawie noc Bator, Niebko Helbig, Ocalona Atlantyda Oryszyn itd.). 
Narrator niby pragnie „osobiście” upewnić się, że nie może być początkiem po-
czątków ziemia, pod którą „leży rozdeptana”26 ojczyzna jej byłych mieszkańców, 
i na skutek tego wirtualnego doświadczenia odzyskać moralne prawo do zakorze-
nienia. Jurij Bujda (Pruska narzeczona, Każdy, kto przepływa) rysuje bipolarny 
kosmos, dąży do znalezienia gruntu pod nogami poprzez wielogłosową narrację 
(w której brzmią też głosy rzeczy, miast, samej epoki), „zaludnia przestrzeń przez 
czas”27, zadomawia świat swojego dzieciństwa, stwarzając mit byłych Prus 
Wschodnich, składając go z kawałków własnych wrażeń i „snów duszy”28. 

W przeważnie matrycentrycznych tekstach dzieci Ocaleńców rekonstrukcja em-
patyczna okazuje się jednym ze sposobów terapii traumy symbiotycznej – leczonej 
za pomocą empatycznej rekonstrukcji w narracji tych chwil w doświadczeniu mat-
ki, które doprowadziły do traumy, i ich wirtualnego przeżycia przez narratorkę. Au-
torkami kieruje też poczucie obowiązku wobec ofiar, pragnienie utrwalenia pamięci 
po nich. Pracując nie tylko z własną pamięcią, ale też z pamięcią bliskich, dążą do 
oczyszczenia jej z piętna wstydu i strachu, wyrażenia niewyrażalnego przez przod-
ków. Wreszcie, narracja empatyczna umożliwia wpisanie rodziny, rodu, przestrzeni 
do własnej świadomości oraz wpisanie siebie do rodziny, rodu, przestrzeni [„Poczu-
łam wielką ulgę, jaką daje świadomość przynależności. (…) Mam oparcie. Nie boję 
się już. Wiem, kim jestem”29], czyli następuje częściowe przezwyciężenie traumy 
zerwania więzi rodzinnych, którą Lawrence L. Langer określa jako jeden z najstrasz-
niejszych skutków drugiej wojny światowej30. 
   

26 Z. Oryszyn, Ocalona Atlantyda, Warszawa: Świat Książki, 2012, s. 178. 
27 Ю. Буйда, Прусская невеста, Москва: Новое литературное обозрение, 1998, http://buida.ru/ 

prussian-bride/ [dostęp: 02.02.2018]. 
28 Tamże.  
29 А. Tuszyńska, Rodzinna historia lęku, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2014, s. 173; 404. 
30 L.L. Langer, Scena pamięci. Rodzice i dzieci w tekstach i świadectwach Holokaustu, przeł. J. Mi-

kos, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1–2, s. 127. 
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Według Hellingera podstawowym źródłem problemów psychologicznych wy-
stępujących u następnych pokoleń jest wykluczenie z systemu rodzinnego (czyli 
chęć zapomnienia) kogoś z uczestników traumy (wszystko jedno, czy ofiary, czy 
kata) – przy czym do „rodziny” należą nie tylko krewni, ale też osoby, które 
przyczyniły się do ich śmierci lub uratowania. Najjaskrawszy obraz takiej rodziny 
przedstawia scena fantastycznego Sądu Najniższego w powieści Tulli Szum, 
w którego posiedzeniu biorą udział, oprócz bezpośrednich uczestników życia 
bohaterki urodzonej po wojnie, zabici esesmani i ich spalone ofiary („To wszyst-
ko rodzina”31, mówi przewodniczący), oraz wątek esesmana związanego z matką 
bohaterki stosunkami życia i śmierci („znalezienie”, empatyczna rekonstrukcja 
jego historii, „karmienie”, symboliczne przywrócenie miejsca w historii rodziny). 

Do wypełnienia luk w tekście petersburskim i rekonstrukcji głosów mieszkań-
ców Leningradu jako własnych przodków dążą narracje Wiszniewieckiego i Bar-
skowej. Tekst Wiszniewieckiego Leningrad. Opowieść jest skomplikowanym 
montażem głosów autora, realnych i fikcyjnych bohaterów i dokumentów, dys-
kursu filozoficzno-psychologicznego, naukowego, poetyckiego. Oblężenie trak-
towane jest jako własna prehistoria, której prehistorią z kolei jawi się rekon-
struowany dyskurs Srebrnego Wieku. Barskowa w Żywych obrazach łączy 
przedmiot badań archiwalnych z materiałem własnej biografii, splata swój głos 
z głosami przeszłości [„Dziękuję za udział w tym tekście (…) wszystkim miesz-
kańcom oblężonego miasta, których głosy tu brzmią”32], łączy cierpienie własne-
go życia z wyczytanym w archiwum: pierwsze jest empatycznym „kluczem” do 
drugiego, środkiem „budowania pamięci”, jej „wcielenia w słowo”, „reanimacji 
dokumentu”33. Podobnie jak w prozie dzieci Ocaleńców jest to ożywianie milczą-
cych, droga do uwolnienia siebie i ich od przekleństwa amnezji historycznej: 
„Kim jestem, czy może Charonem? (…) Archiwista przewozi dusze z jednej 
teczki do drugiej, z takiej teczki, gdzie nikt nigdy nie usłyszy, do takiej, gdzie 
ktoś – chociażby na chwilę”34. 

2 .  

Celem d i a l o g u  z  d z i e c i ń s t w e m  jest w psychoterapii aktualizacja i ko-
rekcja traum i przeżyć dziecięcych, werbalizacja ukrytych dialogów wewnętrz-
nych. W opowiadaniu Tulli Klucz i powieści Jurewicza Lida dorośli narratorzy 
wizualizują spotkanie ze sobą-dzieckiem, prawie dosłownie rekonstruując ćwi-
   

31 M. Tulli, Szum, Kraków: Znak Literanova, 2014, s. 128. 
32 П. Барскова, Живые картины, Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2014, s. 60. 
33 И. Кукуй, cyt. z okładki.  
34 П. Барскова, Живые картины…, s. 3. 
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czenia psychoterapeutyczne: „Spotkanie z dzieckiem wewnętrznym”, „Kształto-
wanie rodzica wewnętrznego”35. Dialog ten daje iluzję władzy nad sensem wła-
snej biografii: wzmacnia poczucie jej jedności (Jurewicz) lub poczucie dystansu 
pomiędzy doświadczeniem dzieciństwa i dojrzałości (Tulli). Także niektóre inne 
teksty opierają się w znacznym stopniu na dialogu z własnym dzieciństwem. 
Utwory Tulli, Kuryluk i Janko są przede wszystkim spotkaniem z „okaleczonym 
dzieckiem”. Narratorzy wcześniejszych utworów Huellego i Chwina próbują 
zrozumieć przypadkowość i prawidłowość obranych przez przodków dróg, które 
doprowadziły ich do tego punktu, w którym pojawili się na świecie. Szukają też 
związku pomiędzy miastem wypełnionym przez ślady obcej przeszłości oraz 
pomiędzy Złem i Dobrem. Podobnie Bujda korzysta z „podwójnej perspektywy” 
– łączy spojrzenie chłopca, który poznaje „obcą” wschodniopruską przestrzeń, 
z wizją dorosłego pisarza: „dziecko, zachowane w artyście, opowiada bajki”36. 

3 .  

M e t o d a  t e r a p i i  p i e r w o t n e j  A r t h u r a  J a n o v a  polega na reakty-
wacji traumy pierwotnej, odbudowie jedności systemu mnestycznego, osiągnięciu 
integracji osobowości za pomocą stopniowego uwolnienia z „warstw” ochrony 
psychologicznej37. Pod tym względem warto przyjrzeć się powieści Joanny Bator 
Ciemno, prawie noc. Bohaterka przyjeżdża do rodzinnej miejscowości na Zie-
miach Odzyskanych i, podobnie jak pacjent rozpoczynający seans terapeutyczny, 
odkrywa mroczne tajemnice własnej rodziny i miasta, związane z przemocą Hi-
storii nad ciałem, psychiką i tożsamością. Dociera wreszcie do „zamrożonego” 
bólu, niby znajdującego się w wewnętrznej kapsule”38 – por.: „Mojej siostrze nie 
udało się ocalić mnie przed pamięcią, nosiłam ją w sobie jak skamieniały płód 
(…)”39. Rolę symbolicznego „terapeuty” pełni potężny impuls w postaci wątku 
kryminału i thrilleru oraz zawód reporterki. Czynniki te zmuszają bohaterkę do 
coraz głębszego pogrążenia się w pamięci – pamięci własnej i pamięci rodziny, 
sąsiadów, miasta. Docierając do jednej z najgłębszych warstw wspomnień, boha-
terka nie może powstrzymać krzyku: „Poczułam taką mieszaninę gniewu, tęskno-
ty i bólu, że krzyknęłam w pustkę nocnego domu, który odpowiedział mi echem. 
   

35 И.В. Шевцова, Тренинг работы с собственным детством, Санкт-Петербург: Речь, 2008, 
s. 14–15; 21.  

36 А. Немзер, Черная бабочка сновидений, „Знамя” 1999, nr 7, s. 214. 
37 Zob. Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко, Психотерапия, Санкт-Петербург: Питер, 2007, s. 288. 
38 Первичная терапия Янова, w: Руководство по телесно-ориентированной терапии, ред. 

Б. Якубанеце, Санкт-Петербург: Речь, 2000, s. 162–163. 
39 J. Bator, Ciemno, prawie noc, Warszawa: W.A.B., 2012, s. 417–418.  
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Tamten dzień był we mnie. Pamiętałam”40. Symboliczne uzdrowienie zaczyna się 
od płaczu katarktycznego: 

Gromadziłam je [łzy – przyp. I.A.] przez tyle lat, miałam ogromny zapas i odnosiłam wra-
żenie, że oczyszczająca słona fala spływa we wszystkie miejsca budzące mój smutek, zalewa 
piwnicę mojego domu, unosi skrzynię, w której chowałyśmy się z Ewą przed matką, wstępu-
je na schody (…) i przez okna wylewa się do ogrodu, do lasu, wspina się na polanę, gdzie 
niemieccy żołnierze zamordowali żydowskich więźniów, gdzie radzieccy żołnierze zgwałcili 
niemiecką dziewczynkę (…)41. 

Powieść jawi się jako metafora traumy i psychoterapii zbiorowej. Biografia 
narratorki symbolizuje świadomość tego, że okaleczona przeszłość niemiecka jest 
częścią tożsamości polskich mieszkańców Ziem Odzyskanych. Trzeba rekon-
strukcji całej historii, odnalezienia skrywanych, wypieranych elementów mozaiki, 
by zrozumieć przeszłość – dopiero to umożliwia integrację biografii tych terenów 
i ich mieszkańców. 

4 .  

P s y c h o t e r a p i a  n a r r a c y j n a  M i c h a e l a  W h i t e ’ a , bazująca na ide-
ach społecznego konstrukcjonizmu, zakłada możliwość re-narracji, re-interpretacji 
własnego życia w celu korekcji tożsamości. Ta metoda wychodzi z założenia 
„wielohistoryczności” życia – zawiera więcej zdarzeń niż te, które człowiek „do-
biera” dla własnej opowieści, kierując się tą, która zdobyła w jego świadomości 
status dominującej. White jest autorem koncepcji „momentów wyjątkowych”42 – 
doświadczeń, które wyróżniają się na tle opowieści dominującej, jej sensów 
i logiki. Psychoterapia narracyjna dąży do odkrycia w narracji pacjenta ukrytych 
znaczeń, luk, nieścisłości, przejawów historii sprzecznych, momentów peryferyj-
nych, a także do zbudowania z nich i wzmocnienia nowego wątku oraz rozluź-
niania byłego wątku dominującego43. Ten kontekst pozwala w nowy sposób spoj-
rzeć na teksty Tulli, Keff i Zagajewskiego. 

W utworach Tulli i Keff wątkiem dominującym jest opowieść dziewczynki bę-
dącej ofiarą straumatyzowanej matki w świecie powojennej przemocy. Szczegó-
łowo opisując niepewność i zaszczucie dziewczynki, narratorka Szumu jednocze-
śnie odnotowuje chwile poczucia głęboko schowanej siły, rzadkie wspomnienia 
o innym, dobrym traktowaniu przez krewnych, próby buntu, częściową zmianę    

40 Tamże, s. 235–236. 
41 Tamże, s. 428–429.  
42 М. Уайт, Карты нарративной практики. Введение в нарративную терапию, пер. Д.А. Ку-

тузова, Москва: Генезис, 2010, s. 76. 
43 Tamże, s. 241. 
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sytuacji po założeniu własnej rodziny itd. Narracja Utworu o Matce i Ojczyźnie 
Keff, posiadająca formę wielogłosowego oratorium, przypomina rozmowę de-
konstrukcyjną, której celem jest analiza problemu w różnych kontekstach. Jedno-
cześnie tekst staje się symboliczną walką Córki o własną tożsamość, własną hi-
storię i własną opowieść. Zagajewski (Dwa miasta) dąży za pomocą narracji, 
analizy ambiwalencji przestrzeni realnej i iluzorycznej, do uwolnienia się od 
władzy dyskursu nostalgicznego narzuconego przez starsze pokolenie, a także do 
opisania miasta własnego doświadczenia. 

Ta proza sięga też po re-membering – ściągnięcie z przeszłości osób, które 
wpływają na wyobrażenie człowieka o sobie i swojej historii44. Najbardziej 
dosłownym przykładem takiego re-memberingu są świadectwa we wspomnia-
nym wcześniej Sądzie Najniższym w powieści Tulli – to właśnie im udaje się 
nazwać źródło traumy dziewczynki: odziedziczoną po matce ranę45. Ale re-
-memberingiem jest też cała narracja – bohaterka-narratorka przewartościowuje 
stosunki z tymi, którzy brali udział w kształtowaniu się jej wyobrażeń o sobie. 
Kuryluk poddaje re-narracji własne dzieciństwo, porównując zasłyszane od 
matki fragmenty historii lub odnotowane kiedyś dziwactwa z nowymi fragmen-
tami informacji. W konsekwencji, opowieść o krzywdzie wyrządzonej przez 
szaloną matkę staje się opowieścią o życiu obok osoby, która przeżyła traumę 
ponad siły. 

5 .  

M e t a f o r ą , która jest jedną z podstawowych operacji mentalnych w ludzkim 
życiu, posługują się jako środkiem rozpoznania i efektywnego oddziaływania 
różne metody psychoterapeutyczne46. Najważniejszymi funkcjami metafory są 
dysocjacja (metafora sprzyja eksternalizacji problemu, przede wszystkim poprzez 
nominalizację) i modelowanie (metafora przesądza o sposobie refleksji nad pro-
blemem). Temu służą liczne metafory, za których pomocą określa się w prozie 
dzieci Ocaleńców uciążliwość dziedziczenia matczynego cierpienia (niechciane 
dziedzictwo, ciężar, kasetka, chmura, dym, lawa, popiół, smycz, kajdanki, złoże-
nie dziecka w ofierze lub pożeranie go, metafory ciała – garb, rana, pamięć gene-
tyczna, uczulenie itd.). Tulli używa też metafor „w rozwoju”, wyrażających po-
   

44 Tamże, s. 146. 
45 Zob. М. Tulli, Szum…, s. 119. 
46 Zob. Н.В. Слухай, Терапевтические метафоры и их суггестивный потенциал: теорети-

ческие ресурсы НЛП, w: Русская литература. Исследования, ред. Г.Ю. Мережинська, Киев: 
Логос, 2013, s. 317. 
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czucie nierównowagi, niepewności bohaterki i stanowiących elementy rekon-
strukcji narratywu życiowego. 

Metafora uruchamia poszukiwanie transderywacyjne, polegające na ustala-
niu podobieństwa sytuacji życiowej i metaforycznej, poszukiwaniu w pamięci 
i mentalnych reprezentacjach doświadczenia referencyjnego, tłumaczącego 
realną sytuację. Metafory życia w Ćwiczeniach z utraty Tuszyńskiej sprzyjają 
adaptacji narratorki do doświadczenia niepoznawalnego (umieranie bliskiej 
osoby) poprzez porównanie z procesami, które są bardziej przystępne dla 
świadomości (walka, uczenie się, zadomowienie w nowej przestrzeni). Innym 
źródłem metafor adaptujących staje się dla Tuszyńskiej Holocaust. W tym 
wypadku nie zachodzi próba przeniesienia doświadczenia śmierci do prze-
strzeni doświadczenia życia, lecz realizowany jest zamiar przeprowadzenia 
analogii pomiędzy dwoma doświadczeniami śmierci, z których jedno – prze-
żyte przez przodków – staje się dla narratorki punktem odniesienia, modelem 
losu, przykładem zachowania się. 

Do narracji wprowadza się też bohaterów metaforycznych, sprzyjających reka-
libracji problemu. Bohaterka utworu Keff utożsamia się z postaciami kultury 
wysokiej i masowej, reinterpretując znane wątki i w sposób groteskowy odziera-
jąc dyskurs matki z destrukcyjnego dla córki patosu (znamienne jest, że dopiero 
maski-kody umożliwiają bohaterce bunt). W Szumie Tulli wątek bajecznego lisa 
jest, z jednej strony, kompensacyjną47 zbawczą fantazją dziecięcą, którą autorka 
„daje w prezencie” sobie-małej – pod tym względem jest to kontynuacja dialogu 
z dzieckiem wewnętrznym: 

Narratorka koleguje się z lisem. Miałam kiedyś książeczkę z obrazkami do kolorowania, 
w której występował lis. Ale nie kolegowałam się z lisem. (…) Lis reprezentuje coś, co mam 
w sobie, ale do czego dostęp mam tylko w moich najlepszych momentach48. 

Co do lisa – nie został wymyślony na potrzeby powieści. To część mnie, do celów literac-
kich ozdobiona rudą kitą i właściwościami, które chciałabym mieć na stałe, a miewam tylko 
czasem. (…) W dzieciństwie ta część istniała we mnie dopiero w jakiejś wstępnej formie, ale 
potem rozwijała się w najlepsze49. 

Z drugiej natomiast strony – to rozbudowana terapeutyczna historia-metafora, 
zastąpienie doświadczenia negatywnego przez pozytywne, oparte na analogii ich 
struktury. 
   

47 Zob. Д. Миллс, Р. Кроули, Терапевтические метафоры для детей и внутреннего ребенка, 
пер. Т.К. Кругловой, Москва: Независимая фирма «Класс», 2000, s. 23. 

48 M. Tulli, Prywatne klocki [wywiad], http://czytamcentralnie.blogspot.ru/2014/10/prywatne-kloc 
ki-wywiad-z-magdalena-tulli.html [dostęp: 02.02.2018]. 

49 Taż, Zbuntowana, rozm. przepr. D. Wodecka, http://wyborcza.pl/1,75410,16711994,Zbuntowana 
___rozmowa_z_Magdalena_Tulli.html [dostęp: 02.02.2018]. 
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6 .  

Twórca t e r a p i i  f o c u s i n g u  Eugene Gendlin zaproponował fenomenolo-
giczną metodę pracy z mglistymi poczuciami cielesnymi (felt sense, czyli „po-
czucie czucia”), które służą za swego rodzaju kamerton recepcji sytuacji. Skupia-
jąc się na nich i stopniowo dobierając określenia werbalne, doprowadza się do 
realnych zmian w stanie pacjenta – zachodzi swego rodzaju eksternalizacja pro-
blemu poprzez znalezienie, symbolizację i refleksję nad jego cielesną analogią. 
Bohaterkę opowiadania Tulli Ucieczka lisów od dziecka nęka smolista chmura. 
Budzi najpierw emocje, później „poczucie czucia”: „Na widok smolistej czerni 
poczułam, że jakiś mniej więcej okrągły przedmiot oddzielił się od mojego serca 
i podszedł do obolałego gardła (…)”50. „Poczucie czucia” łączy się z rozumie-
niem: „Coś dużego oddzieliło się od mojego serca, ruszyło do góry i boleśnie 
utknęło w krtani. Wtedy wszystko zrozumiałam. W tej czarnej chmurze (…) 
płynęła po niebie moja rodzina”51. Według Gendlina „poczucie czucia pojawia się 
w waszym ciele jak nudności, wskazujące na to, że pewne problemy, z którymi, 
jak wam się wydawało, już sobie poradziliście, w rzeczywistości wciąż nie są 
rozwiązane”52. Właśnie to uświadamia sobie bohaterka i wreszcie znajduje przy-
noszące ulgę określenie: „Otóż właśnie. To strach ją dławi, okrągły i twardy jak 
piłka, jak dziecięca piłeczka, nie da się go wypluć, nie da się przełknąć”53. 

7 .  

Tokarczuk i Keff wprowadzają w narrację także elementy m i t o d r a m a t u  – 
metody, według której efekt psychoterapeutyczny osiąga się za pomocą insceni-
zacji wątków mitologicznych. Mitodramat pozwala dotknąć tkanki mitu, który 
Aleksiej F. Łosiew określa jako „najbardziej potrzebną (…) kategorię myśli 
i życia”54, a także zobaczyć go w żywym aktualnym działaniu, we własnym ży-
ciu, wypracować za jego pomocą metapozycję wobec sytuacji55. Pomysł terapeu-
tycznego działania mitu właściwie bazuje na koncepcji Eliade: poznając mit, 
człowiek poznaje też genezę rzeczy, co daje możliwość manipulowania nimi, 
poza tym mit zawsze jest tak czy inaczej „przeżywany”, służąc za podstawę rytu-
   

50 M. Tulli, Włoskie szpilki, Warszawa: Wydawnictwo Nisza, 2011, s. 127–128. 
51 Tamże, s. 140. 
52 Ю. Джендлин, Фокусирование. Новый психотерапевтический метод работы с пережива-

ниями, пер. А.С. Ригина, Москва: Независимая фирма «Класс», 2000, s. 51. 
53 M. Tulli, Włoskie szpilki…, s. 142. 
54 А.Ф. Лосев, Диалектика мифа, Москва: Мысль, 2001, s. 37. 
55 Zob. Т. Лапшина, Ресурсы и ловушки мифологического мышления: обзор работ Г.Б. Бед-

ненко, „Журнал практического психолога” 2013, nr 2, s. 4.  
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ału56. Podobnie jak mitodramat pozwala na „zbadanie mitu od podszewki, (…) 
w empatycznej akcji”57, Tokarczuk w powieści Anna In w grobowcach świata nie 
reinterpretuje sumeryjskiego mitu o Inannie, którego psychologiczne zadanie 
określa jako „rozbrojenie grozy śmierci”58, tylko przeżywa go razem z czytelni-
kiem. Temu celowi służą unowocześniające mit realia współczesne i futurystycz-
ne oraz sięganie przez pisarkę po mitologię sumeryjską z jej bliskością boga 
i człowieka. Razem z boginią autorka przeżywa całkiem ludzkie doświadczenie 
nieuchronności i samotności śmierci, w sposób bezpieczny (bo chodzi o boga) 
otrzymuje – w paradygmacie uczuć ludzkich – doświadczenie dla człowieka 
niedostępne. Narracja okazuje się dosłownym rozdzieleniem Bytu na życie 
i śmierć, a później tak samo dosłownym połączeniem ich na nowo, pozwalając 
przeżyć śmierć jako nieodłączny i niezbędny element życia. Celem mitodramatu 
Tokarczuk, „zastępującego” niegdysiejsze misteria i rytuały inicjacji59, jest więc 
odzyskanie harmonii, akceptacja realności śmierci jako elementu archaicznej 
wymiany pomiędzy człowiekiem a naturą60. Także Keff korzysta z utożsamienia 
się bohaterki autobiograficznej i jej matki z postaciami z mitów – imiona i ich 
zmiana symbolizują traumę symbiotyczną i jej przezwyciężenie. 

8 .  

Konfrontację świadomości nieuchronności śmierci z instynktem życia Irvin Ya-
lom określa jako centralną opozycję egzystencjalną, śmierć zaś nazywa „faktem 
życia”61. Pierwotna trwoga tanatyczna przekształca się w lęki, ukrywa się pod 
maskami, obraca się w neurozy, fobie i psychopatologie. Większość strategii 
przezwyciężenia trwogi śmierci opiera się na mechanizmach różnego rodzaju 
ochron – ten mechanizm działa na poziomie psychologii osobowości i psycholo-
gii zbiorowej62. Natomiast jednym z efektywnych sposobów przezwyciężenia 
lęku tanatycznego jest d e s e n s y b i l i z a c j a  – wielokrotne zmuszanie pacjenta 
   

56 Zob. М. Элиаде, Аспекты мифа, пер. В. Большакова, Москва: Инвест-ППП, 1995, s. 29. 
57 Г. Бедненко, Мифодрама: смыслы, цели, методы. Доклад, прочитанный на 4-й Московской 

психодраматической конференции в апреле 2006 года, http://www.psychodrama.narod.ru/text/bed 
nenko_doklad.htm [dostęp: 02.02.2018]. 

58 O. Tokarczuk, Anna In w grobowcach świata, Kraków: Znak, 2006, s. 209. 
59 Tamże, s. 217–218. 
60 Zob. Ж. Бодрийяр, Символический обмен и смерть, пер. С.Н. Зенкин, Москва: Добросвет, 

2006, s. 240. 
61 И. Ялом, Экзистенциальная психотерапия, http://modernlib.ru/books/yalom_irvin/ekzistencial 

naya_psihoterapiya/read [dostęp: 02.02.2018]. 
62 Zob. С. Сонтаг, Болезнь как метафора, пер. М. Дадян, А.Е. Соколинская, Москва: Ад Мар-

гинем, 2016, s. 11. 
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za pomocą różnego rodzaju ćwiczeń63 do odczuwania lęku tanatycznego w zmniej-
szonych dawkach, co pozwala na manipulowanie przedmiotem trwogi i jego 
analizowanie. 

Metodę desensybilizacji konsekwentnie wykorzystuje w Ostatnich historiach 
Tokarczuk. Trzy bohaterki powieści, znajdujące się w centrum trzech rozdziałów, 
są maskami autorki-narratorki, co potwierdza szereg ewidentnych paraleli. Poza 
tym powieść jest misterną konstrukcją licznych łańcuchów śmierci i wielokrotne-
go jej odgrywania. Desensybilizacji służą też wątki zadomowienia zaświatów 
jako swego rodzaju dalszego ciągu lub trochę odmienionego odbicia świata ziem-
skiego. W Szumie Tulli zadomowienie zaświatów zachodzi poprzez opanowanie 
sposobów komunikacji z nimi, natomiast w pierwszym rozdziale Ostatnich histo-
rii Tokarczuk proces ten odbywa się przez pryzmat zwyczajnego, wręcz autobio-
graficznego pejzażu i powszednich szczegółów. Bajarz. Śmierć też nie jest zado-
wolona z własnego życia Zotowa jest swego rodzaju autobiografią Śmierci, opisu-
jącą konstrukcję zaświatów wypełnioną przez ziemskie realia i ludzkie emocje. 
Tam Anny Borisowej (właśc. G. Czchartiszwili / B. Akunin) jest powieścią-
-hipotezą, szeregiem ironicznych wersji tego, co czeka „po tamtej stronie”. 

9 .  

Ponieważ śmierć jest absolutnym „ucieleśnieniem nieznanego”, „archetypem 
niesamowitości”64, najbardziej dostępną człowiekowi perspektywą przeżycia 
ograniczoności, pojedynczości i niepowtarzalności własnego istnienia wydaje się 
„częściowa śmierć”, czyli doświadczanie śmierci „z drugiej ręki”. Opłakiwanie 
zmarłej bliskiej osoby – odseparowanie siebie od niej oraz odseparowanie od 
siebie tej niezastąpionej części świata, którą zmarły stanowił dla żałobnika, prze-
budowa własnego, też częściowo zmarłego świata – to specyficzna próba prze-
zwyciężenia śmierci. Derrida i Baudrillard określają ten mechanizm jako swego 
rodzaju przetarg: dążenie do tego, by przyzwyczaić się do śmierci poprzez żało-
bę, ofiarować jej coś, co należy do naszego wewnętrznego „ja” i dostać w zamian 
coś, co uczyni śmierć bliską i intymną, a także jako pragnienie uczynienia tejże 
śmierci częścią swego życia65. 

Jurewicz (Dzień przed końcem świata) i Iwasiów (Umarł mi. Notatnik żałoby) 
przeżywają w tekście żałobę po ojcu, czyli jest to doświadczenie znikania ostat-
   

63 Zob. И. Ялом, Экзистенциальная психотерапия… 
64 Z. Bauman, Płynny lęk, przeł. J. Margański, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008, s. 55; 93.  
65 Zob.: Ж. Деррида, Дар смерти (часть 1), пер. Ю.О. Азаровой, „Вісник Харківського національ-

ного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки»” 2002, nr 552/1, 
s. 127; Ж. Бодрийяр, Символический обмен и смерть…, s. 265. 



IRINA ADELGEJM: „Kto umie sobie opowiedzieć własne życie…”…     203 

niej bariery pomiędzy śmiercią czyjąś i własną. Utwory te szczegółowo odnoto-
wują nie tylko przeżywanie bólu, utraty jako takich, lecz także cezurę w życiu, 
„przejście od pośredniego do bezpośredniego”66. Po śmierci rodziców bowiem 
„musimy umrzeć. Nikt nas nie wyręczy”67. Specjalny przypadek „częściowej 
śmierci” to przeżywanie żałoby za życia – obok śmiertelnie chorej bliskiej osoby. 
Ćwiczenia z utraty Tuszyńskiej są „ćwiczeniami” ze śmierci: „H. żyje, a ja uczę 
się śmierci. Studiuję śmierć, różne jej dotknięcia, objawy, przypadki”68. 

Wyjątkowym przypadkiem „śmierci-ty”, najbardziej zbliżonym69 do „śmierci-
-ja”, jest utrata dziecka. Wyjątkowość utraty perinatalnej polega na tym, że 
znaczną jej część stanowią utraty wtórne i symboliczne, utrudniona jest internali-
zacja faktu śmierci, wreszcie: ta utrata jest w największym stopniu objęta negacją 
społeczną. Ponieważ dziecko jeszcze dosłownie stanowi z matką całość, jest to 
wyjątkowe doświadczenie śmierci w sensie fizycznym, prawie własne, prawie 
niezapośredniczone: „czuję, jak drży tam, w ciemnościach ciała (…) jesteśmy 
razem jakby w jednym grobie”; „czuję, że coś we mnie odrywa się i przestaje 
żyć. Śmierć jest wewnątrz mnie. (…) czuję, jak śmierć cieknie mi po nogach 
i zaczynam krzyczeć. Nie z bólu. Ze strachu”70. Poprzez przeżywanie żałoby 
w narracji Starobiniec utrata eksternalizuje się: „oddziela się” od osobowości 
żałobnika, kształtuje się jako zdarzenie zewnętrzne, „przeżywa się”71. Autorka 
dąży do strukturyzacji losu, wpisania weń tragedii w taki sposób, by uzyskała 
sens jako jeden z elementów życia. Poza tym tego rodzaju teksty żałobne służą 
„odbudowie”72 utraconych stosunków z bliską osobą, w przypadku Starobiniec – 
także ponownemu przeżyciu krótkiego czasu sądzonego autorce i jej dziecku oraz 
próbie rozciągnięcia go i przeżycia nieprzeżytego. 

1 0 .  

Narracja Bargielskiej (Obsoletki) dąży do asymilacji doświadczenia trauma-
tycznego, i n t e g r a c j i  p r z e ż y t e j  t r a u m y  z  d o ś w i a d c z e n i e m  
c z a s u  t e r a ź n i e j s z e g o 73. Autorka pisze nie tylko o własnej utracie perina-
   

66 В. Янкелевич, Смерть, Москва: Издательство Литературного института, 1999, s. 32.  
67 I. Iwasiów, Umarł mi. Notatnik żałobny, Wołowiec: Czarne, 2013, s. 118.  
68 A. Tuszyńska, Ćwiczenia z utraty, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007, s. 197.  
69 Zob. В. Янкелевич, Смерть…, s. 32.  
70 А. Старобинец, Посмотри на него, Москва: АСT; Corpus, 2017, s. 45; 54. 
71 «Горе не бесконечно, как ни кощунственно это звучит» Анна Старобинец о потере ребен-

ка и переживании травмы, https://meduza.io/feature/2017/02/06/gore-ne-beskonechno-kak-ni-kosc 
hunstvenno-eto-zvuchit [dostęp: 02.02.2018]. 

72 М. Уайт, Карты нарративной практики. Введение в нарративную терапию…, s. 151–152. 
73 B.A. van der Kolk, O. van der Hart, Natrętna przeszłość…, s. 174. 



204     Literatura polska w świecie 

talnej: „Opowiadam o sobie, ale robię też »outing« innym postaciom, jest tu cała 
galeria kobiet (…), jest to doświadczenie tak głębokie, że nie ma innej możliwo-
ści pisania o nim, jak spróbować przedstawić reakcje różnych kobiet”74. Tę gale-
rię śmierci wpisuje w powszednie życie z jego kłopotami i radościami, wkłada 
pomiędzy drobne i najdrobniejsze szczegóły bytu. Bargielska korzysta ze swego 
rodzaju metody „podzielonego ekranu”, stosowanej w terapii hipnotycznej 
wspomnień traumatycznych (polegającej na ulokowaniu w jednej części pola 
wizualnego traumatycznego obrazu, a w drugiej – obrazu uspokajającego i łago-
dzącego). Za pomocą szeregu chwytów (takich jak połączenie stylów i intonacji, 
opis z perspektywy niby postronnego, obojętnego obserwatora itd.) obniża sto-
pień patosu, rozkłada doświadczenie tragiczne na mnóstwo drobnych czynności 
lub pomniejszych braków logiki. 

11 .  

I r o n i c z n o - p a r a d o k s a l n a  p r o w o k a t y w n a  t e r a p i a  F r a n k a  
F a r r e l l y ’ e g o  dąży do kształtowania w pacjencie (za pomocą ironii, sarka-
zmu, czarnego humoru, groteski, doprowadzenia do absurdu itd.) świadomości 
komicznej, związanej z ochronno-adaptacyjnym potencjałem człowieka i zbioro-
wości. 

Sarkazm w prozie młodszych pokoleń budzą przede wszystkim elementy etosu 
narodowego, fantazmatu odbieranego jako karykatura. Pisarze tej generacji niwe-
lują polski etos i martyrologię, kpią z idei polskiej solidarności i mentalności75 
oraz ze świętości narodowych76, dezawuują symbole narodowe77, obniżają sto-
   

74 J. Bargielska, Poroniłam, rozm. przepr. V. Szostak, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
-obcasy/1,9685 6,9625264,Justyna_Bargielska__Poronilam.html [dostęp: 02.02.2018]. 

75 Zob.: P. Czerwiński, Międzynaród, Warszawa: Świat Książki, 2011, s. 29; 223; I. Karpowicz, 
Gesty, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008, s. 155; tenże, Niehalo, Wołowiec: Czarne, 2006, s. 65; 
137; K. Varga, Trociny, Wołowiec: Czarne, 2012, s. 114; tenże, Nagrobek z lastryko, Wołowiec: 
Czarne, 2007, s. 294; M. Sieniewicz, Spowiedź Śpiącej Królewny, Kraków: Znak, 2012, s. 126; P. Czerwiń-
ski, Przebiegum życiae, Warszawa: Świat Książki, 2009, s. 78; T. Piątek, Wąż w kaplicy, Warszawa: 
W.A.B., 2010, s. 204; Piotr C., Pokolenie IKEA, Gdynia: Novae Res, 2012, s. 183; M. Sieniewicz, 
Walizki hipochondryka, Kraków: Znak, 2014, s. 52; 53–54; S. Chutnik, Dzidzia, Warszawa: Świat 
Książki, 2009, s. 45 i in. 

76 Zob.: I. Karpowicz, Niehalo…, s. 65; 51; 90; P. Czerwiński, Przebiegum życiae…, s. 15; K. Beś-
ka, Wrzawa, Warszawa: Muza, 2004, s. 263; M. Sieniewicz, Walizki hipochondryka…, s. 53 i in. 

77 Zob.: I. Karpowicz, Niehalo…, s. 65; D. Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, 
Warszawa: Lampa i Iskra Boża, 2003, s. 81; 112; 115; 185; M. Sieniewicz, Walizki hipochondryka…, 
s. 53; S. Shuty, Zwał, Warszawa: W.A.B., 2004, s. 155; K. Varga, Aleja Niepodległości, Wołowiec: 
Czarne, 2010, s. 208; tenże, Nagrobek z lastryko…, s. 130–131; S. Shuty, Produkt polski (recycling), 
Kraków: Ha!art, 2005 [strony nienumerowane]; P. Czerwiński, Przebiegum życiae…, s. 215 i in.  
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pień patosu za pomocą obrazów fizjologicznych78, wulgaryzmów79, demetafory-
zacji i doprowadzania do absurdu realiów i utartych zwrotów80, efektu zawie-
dzionego oczekiwania81 itd. To, co komiczne, służy w tych tekstach samopotę-
pieniu, jest ochronną negacją części siebie. Nakierowanie sarkazmu na obiekty 
tabuizowane stwarza sytuację karnawałową i specyficzną aurę inwektywną82. 
Realizują się tu jednocześnie dwa sprzeczne dążenia: do uniknięcia, a zarazem 
osiągnięcia kontaktu z tabuizowanym pojęciem, wskutek czego zachodzi katar-
tyczne rozładowanie emocji. W podobny sposób pisarze doprowadzają do absur-
du dominację dyskursu reklamy. Nie jest on tabuizowany dla ośmieszenia, ale 
wydaje się powszechny i nieunikniony, więc tu celem jest nie obniżenie patosu, 
tylko demonstracja absurdalności i iluzja uwolnienia się poprzez władzę nad 
słowem. Autorzy posługują się w narracji mockery (tj. kpiną)83, imitując całkowi-
te poddanie się dyskursowi reklamy, oraz dualizmem językowej identyczności 
bohatera (Shuty, Bieńkowski, Karpowicz), pokazując stopień przemocy i kłamli-
wości tegoż dyskursu. Również epizody fantasmagoryczne i wprowadzenie gro-
teskowych bohaterów, symbolizujących stereotypowe modele mentalne, to zabie-
gi dotyczące tych dwóch budzących poczucie beznadziejności „biegunów” życia 
współczesnej Polski. Obrazowanie komiczne służy więc obronie granic osobowo-
ści przed przemocą dyskursu patriotyzmu i globalizacji. 

Osobnym wątkiem w prozie młodych polskich autorów jest poczucie wstydu 
historycznego, związanego z problemem stosunków polsko-żydowskich – wypie-
ranego, z trudem werbalizowanego, zastępowanego przez zbawcze poczucie 
krzywdy, które umożliwia powrót do utartej i bezpiecznej psychologicznie roli    

78 Zob.: K. Varga, Trociny…, s. 118; 125; Piotr C., Pokolenie IKEA…, s. 183; M. Sieniewicz, 
Czwarte niebo, Warszawa: W.A.B., 2003, s. 311; K. Varga, Nagrobek z lastryko…, s. 121; 51; 55; I. Kar-
powicz, Niehalo…, s. 65; D. Masłowska, Wojna polsko-ruska…, s. 115; 81; 82; I. Karpowicz, Balla-
dyny i romanse, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011, s. 51; P. Czerwiński, Pokalanie, Warszawa: 
Świat Książki, 2005, s. 37; T. Piątek, Wąż w kaplicy…, s. 9 i in.  

79 Zob.: K. Varga, Aleja Niepodległości…, s. 34; M. Sieniewicz, Walizki hipochondryka…, s. 53; 
M. Witkowski, Barbara Radziwіłłówna z Jaworzna-Szczakowej, Warszawa: W.A.B., 2007, s. 130 i in. 

80 Zob.: K. Varga, Nagrobek z lastryko…, s. 227; 327; D. Bieńkowski, Biało-czerwony, Warszawa: 
W.A.B., 2007, s. 18; 196; M. Sieniewicz, Walizki hipochondryka…, s. 87; S. Chutnik, Dzidzia…, s. 113; 
P. Czerwiński, Pokalanie…, s. 61; M. Sieniewicz, Spowiedź Śpiącej Królewny…, s. 126. 

81 Zob.: K. Varga, Aleja Niepodległości…, s. 103; I. Karpowicz, Niehalo…, s. 23–24; M. Sienie-
wicz, Czwarte niebo…, s. 311; I. Karpowicz, Balladyny i romanse…, s. 90; K. Varga, Nagrobek z lastry-
ko…, s. 213. 

82 Zob. В.И. Жельвис, Некоторые эмоциогенные особенности инвективного общения, w: Язык 
и эмоции: cборник научных трудов, Волгоград: Перемена, 1995, s. 30. 

83 Zob.: P. Czerwiński, Przebiegum życiae…, s. 152–153; M. Dzido, Małż, Kraków: Ha!art, 2005, 
s. 108–110; 85; 80; 108–109; 123; S. Shuty, Bełkot, w: Tekstylia. O rocznikach siedemdziesiątych, 
red. I. Stokfiszewski, M. Witkowski, P. Marecki, Kraków: Ha!art, 2002, s. 32; S. Shuty, Zwał…, s. 10; 
64; 133; 141; 218; D. Bieńkowski, Nic, Warszawa: W.A.B., 2005, s. 40–41; R. Ostaszewski, Dola 
idola i inne bajki z raju konsumenta, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005, s. 95 i in.  
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bohaterskiej ofiary historii. Muranooo Chutnik imituje po dziecięcemu absurdal-
ną „straszną historyjkę” lub bajkę w duchu braci Grimm. W tym rozbudowanym 
epizodzie czarnego humoru, łączącym „bajeczną” prostotę i logikę z doprowa-
dzonymi do absurdu polskimi stereotypami, wstyd okazuje się zamaskowany 
ironią, strach – czarnym humorem. Groteskowa Noc żywych Żydów Ostachowi-
cza, oparta na zabawie z estetyką kultury popularnej, jest jednocześnie wizualiza-
cją i karnawałowym opanowaniem tabuizowanego tematu – wypieranego zła. 
Wizualizacja i demetaforyzacja grozy pamięci i jej braku oraz stereotypów naro-
dowych jest niezbędna dla dysocjacji tejże grozy, by mogła stać się przedmiotem 
analizy, zaś perspektywa groteski ma działać jak swego rodzaju „środek znieczu-
lający” lub „nawias”. W sytuacji wypartego poczucia winy i zrodzonego zeń 
strachu czarny humor lub karnawałowa zabawa z kodami kultury masowej sprzy-
jają (poza rozładowaniem emocjonalnym) integracji psychologicznej, pozwalają 
na „transformację wcześniej negowanych aspektów »ja« w pełnoprawne aspekty 
jednolitej osobowości, »unikając przy tym jawnej identyfikacji z nimi«”84. 

W duchu karnawałowym podejmuje tragiczny temat blokady Leningradu także 
Andriej Turgieniew (właśc. Wiaczesław Kuricyn) w prowokacyjnym tekście 
Spać i ufać. Powieść oblężenia. Wprowadzając wyraźny podział na Dobre i Złe, 
elementy mistyki, groteski, historii alternatywnej, autor dekonstruuje radziecki 
mit oblężenia leningradzkiego, stwarzając swego rodzaju ideologiczną parodię 
kanonicznego tekstu epoki ZSSR – tj. epopei Aleksandra Czakowskiego Oblężenie. 

1 2 .  

Analogii z f a n t a z j o w a n i e m  n e g a t y w n y m  – którego celem w leczeniu 
fobii za pomocą terapii Gestalt jest dysocjacja agresywnych impulsów, wyswo-
bodzenie wypieranych lęków, przepracowanie koszmarów, konfrontacja z do-
świadczeniem, którego pacjent unika – można dopatrzyć się w prozie futurolo-
gicznej początku XXI wieku Bykowa, Sławnikowej, Sorokina, Pielewina, wyra-
żającej strach przed przyszłością, zrodzony przez poczucie nieprzepracowania 
pamięci o katastrofie radzieckiej. Prozę tę cechują: brak projektu pozytywnej 
przyszłości, „przenoszona w przyszłość”85 negacja historii, dekonstrukcja sytuacji 
   

84 I. Jakab, Humor and psychoanalysis, w: L’Humour. Histoire, culture et psychologie, red. G. Roux, 
M Laharie, Paris: SIPE, 1998, s. 17–18. Cyt. za: А.И. Копытин, Юмор в искусстве и арт-терапии: 
феноменология, диагностика, защитно-адаптивные возможности, „Медицинская психология 
в России” 2012, nr 4 (15), http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2012_4_15/nomer/nomer02.php [dostęp: 
02.02.2018].  

85 А. Чанцев, Фабрика антиутопий. Дистопический дискурс в российской литературе сере-
дины 2000-х гг., „Новое литературное обозрение” 2007, nr 86, s. 13. 
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postradzieckiej, guignolowo-transformowane odrodzenie realiów przeszłości, 
futurologia cyberpunkowa, natrętne eksperymenty historyczne demonstrujące 
superdeterminizm przyszłości przez przeszłość. „Historyzm magiczny”86 autorów 
rosyjskich spełnia „potrzebę katastrofizmu fantazmatycznego”87, to swego rodza-
ju wirtualne przybliżenie, eskalacja przeczuwanej i odczuwanej jako nieuchronna 
katastrofy państwa: „Potencjalna zagłada zostaje przeniesiona z rejestru realnego 
świata do rejestru »ewentualnego«”88. 

Narratywizacja traumy w tekstach literackich sprzyja więc przepracowaniu tej-
że traumy i przezwyciężeniu lub złagodzeniu jej skutków oraz pełni funkcje in-
terpsychologiczne – prowadzi do budowania swego rodzaju wspólnot empatycz-
nych. Oczywiście tekst artystyczny nie może być konsekwentnym kursem psy-
choterapeutycznym, ale szczegółowa analiza89 wykrywa czasem prawie dosłowne 
zbieżności z metodami psychoterapii lub ich elementami. To świadczy o ukrytym 
dążeniu formy tekstu literackiego do pełnienia funkcji ochronnych, związanych 
z traumami indywidualnymi i zbiorowymi, oraz o mocy słowa ustrukturyzowane-
go. Na pytanie Tulli: „A czym jest forma, skąd przychodzi i jakim zmysłem ją 
odczuwamy? I do czego jest nam potrzebna, bo przecież chyba nie służy prze-
trwaniu”90 – należałoby zatem odpowiedzieć: forma artystyczna służy właśnie 
przetrwaniu. Czyli, mówiąc słowami jednego z bohaterów Sieniewicza: 

Język, w nim tylko nadzieja! W końcu życie to nic innego tylko fabuła ułożona ze słów. 
Kto umie sobie opowiedzieć własne życie, ten wie, czym jest szczęście. Kto nie potrafi – wi-
dzi w życiu serię fragmentów, którymi rządzi wyłącznie przypadek91. 

 
“ W H O  C A N  T E L L  T H E M S E L V E S  T H E I R  O W N  L I F E … ”  

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

The autobiographical memory is primarily a communicative activity embodied in the narrative and 
makes it possible to realize the process of reflection. Telling our life, we create a form which allows 
us realize and reconstruct its meanings. Every time, depending on the needs of the present and the 
future, it helps us create a holistic image of ourselves. The process of verbalization our traumatic 
experience, as well as the ability to narrativize, which always performs a protective function, seem to 
be of great importance here. Literary work can also be interpreted as a process of self-psychotherapy.    

86 А. Эткинд, Толкование путешествий: Россия и Америка в травелогах и интертекстах, 
Москва: Новое литературное обозрение, 2001, s. 4. 

87 А. Чанцев, Фабрика антиутопий…, s. 13. 
88 Б. Гройс, Под подозрением, пер. А. Фоменко, Москва: Художественный журнал, 2007, s. 68. 
89 Zob. И.Е. Адельгейм, Травма времени, терапия слова. О польской прозе 1990–2000-х гг., 

Москва: Издательство «Индрик» [w druku]. 
90 M. Tulli, Jaka piękna iluzja, Kraków: Znak Literanova, 2017, s. 108. 
91 M. Sieniewicz, Walizki hipochondryka…, s. 48. 
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Using the material of Polish and Russian prose of 1990–2000 period, the author shows the methods to 
carry out different self-therapeutic processes, which can be done by means of different artistic tech-
niques, such as family constellations, a dialogue with the child inside yourself, primary therapy, 
deconstruction and reconstruction of life narratives, re-membering, therapeutic metaphor, psychodra-
ma, mythotherapy, desensibilisation, ‘partial death’, ‘habitation’ of afterworld, the assimilation of 
traumatic experience and emotional discharge, all of which aimed at overcoming our historical and 
personal time injuries. 

Keywords: self-therapeutic possibilities of literature, autobiographical memory, verbalization of 
traumatic experience, Polish and Russian contemporary prose 

Dr hab. Irina Adelgejm – pracownik Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, 
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I n s t i t u t  N a t i o n a l  d e s  L a n g u e s  e t  C i v i l i s a t i o n s  O r i e n t a l e s   
F r a n c j a  

  

LI T E R A T U R A  P O L S K A  I  J E J  P R O P A G A T O R Z Y   
N A  U C Z E L N I A C H  F R A N C U S K I C H.   

PE R S P E K T Y W A  H I S T O R Y C Z N A  

 
K I L K A  S Ł Ó W  O  P R A H I S T O R I I  P O L O N I S T Y K I  F R A N C U S K I E J

1 

POCZĄTKI NAUCZANIA LITERATURY POLSKIEJ NA UCZELNIACH FRANCUSKICH SĄ  
ściśle związane z rzeczywistością historyczną: gdyby nie wojny napoleońskie, 
masowy napływ polskich wychodźców do Francji i rola polskich romantyków 
zdolnych przerzucić punkt ciężkości polskiej kultury na obszar francuski, gdyby 
nie podziw generała Lafayette’a dla polskiego bohaterstwa i sympatia, którą fran-
cuska elita intelektualna darzyła Mickiewicza, nigdy by pewnie nie doszło do 
prelekcji paryskich. I choć dotyczyły one „literatury słowiańskiej”, polski poeta 
nie mógł nie wykorzystać możliwości wyeksponowania na pierwszym planie 
literatury polskiej. Toteż do owej prahistorii studiów slawistycznych, jak ją na-
zywają współcześni slawiści, można dorzucić określenie „slawistyki polonofil-
skiej”, którą zostaje zresztą objęta nie tylko działalność Mickiewicza, ale także 
Cypriana Roberta (badacza wprawdzie francuskiego, lecz zarazem entuzjastycz-
nego zwolennika panslawizmu Mickiewiczowskiego) oraz Aleksandra Chodźki, 
drugiego po Mickiewiczu Polaka w Collège de France. 

Polonofilstwo krótko jednak wywoływało aplauz. Wybuch sympatii do pol-
skich uchodźców z lat 30. ustąpi stopniowo miejsca rusofilstwu. Niemniej trudno 
nie wracać myślą do tego pierwszego okresu, w którym wszelkie niezręczne 
nawet kroki prekursorów wyznaczały już linię przyszłej polonistyki francuskiej.    

1 Termin „prahistoria” nawiązuje do studium profesora Jacques’a Veyrenca, który w ten sposób 
określał początki slawistyki, z wykładami Mickiewicza w Collège de France włącznie. Zob. tenże, 
Histoire de la slavistique française, http://www.etudes-slaves.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/J._Veyrenc_ 
Histoire_de_la_slavistique_francaise_Wien_OAW_1985_.pdf [dostęp: 21.09.2017]. 
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Nie ulega więc wątpliwości, że cała polonistyka „literacka” wywodzi się od 
Mickiewicza i francuscy poloniści mogliby przez dziesiątki lat powtarzać za 
Krasińskim: „my z niego wszyscy”, gdyby nie fatalna przygoda z towiańszczy-
zną, której w żadnym razie uznać za dziedzictwo nie mogli. Bezkompromisowe 
przywiązanie poety do ideałów mesjanistycznych, wiara w człowieka opatrzno-
ściowego o obliczu Napoleona2, przesadna i niezbyt naukowa egzaltacja prele-
genta – to błędy, których późniejsi szermierze polskiej kultury we Francji już nie 
popełnią. Czytając po latach Les Slaves, będą raczej cytować Micheleta: „Dzieli-
my te same uczucia, ale drażni nas metoda”3. Jednak Mickiewicz takiego dystan-
su jeszcze nie posiadał. Kiedy Victor Cousin, ówczesny minister oświecenia 
publicznego, napisał do przyszłego profesora, że tworząc katedrę slawistyki, ma 
na względzie tylko i wyłącznie „naukę i literaturę”4, Mickiewicz odpowiedział 
z lekko ostentacyjną uprzejmością: „charakter takiej katedry, jak Pan Minister 
bardzo trafnie zauważył, może być jedynie czysto literacki i jakiekolwiek będzie 
stanowisko profesora, nie może ono zmącić charakteru nauczania bez wypaczenia 
jego celu”5. 

Mickiewicz był pełen dobrej woli. Przygotowywał się do wykładów solidnie, 
znał prace pierwszych slawistów: Jerneja Kopitara, Františka Palackiego, Pavla 
Šafárika, Josefa Dobrovskiego, nie mówiąc o pracach polskich historyków: Joa-
chima Lelewela, Zoriana Dołęgi-Chodakowskiego, Adama Naruszewicza. Sięgał 
do przykładów literatury rosyjskiej, czeskiej, ukraińskiej, serbskiej, skupiając się 
jednak przede wszystkim na literaturze polskiej, co było zrozumiałe, zważywszy 
na kompetencje poety – siłą rzeczy większe w odniesieniu do literatury rodzimej. 
Niepokój mogło natomiast budzić jawnie głoszone przekonanie o jej wyższości: 
„To jest jedyna literatura – pisał w pierwszym wykładzie z 1842 roku – która 
zasługuje dzisiaj, by przyciągnąć uwagę ludzi poważnych, bo wszystko w niej 
jest poważne, zarówno duch, który ją inspiruje, jak i cel, ku któremu bezustannie 
zdąża”6. 

Nic dziwnego, że Mickiewicz wyznaczył w swych wywodach szczególne miej-
sce Nie-Boskiej komedii Krasińskiego (sam posługiwał się po francusku tytułem 
   

2 Zob. A. Mickiewicz, Les Slaves. Cours professé au Collège de France (1842–1844), cz. 1: 
L’Église officielle et le messianisme. Philosophie et religion, Paris: Musée Adam Mickiewicz, 1914, 
s. 350–361. 

3 List J. Micheleta do A. Mickiewicza. Cyt. za: Adam Mickiewicz w oczach Francuzów, red. Z. Mi-
tosek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 327. 

4 V. Cousin, List do Mickiewicza z 10 kwietnia 1840 r. Zbiory rękopiśmienne/BPP, sygnatura: 
MAM 510. 

5 List A. Mickiewicza do V. Cousina z 15 kwietnia 1840 r. Cyt. za: A. Mickiewicz, Dzieła, t. 15: 
Listy, cz. 2: 1830–1841, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa: Czytelnik, 
2003, s. 540. 

6 A. Mickiewicz, Les Slaves…, s. 5. 
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comédie infernale). Zwracał uwagę na dokonaną przez Krasińskiego potrójną 
aluzję do wydarzeń historycznych (rewolucji francuskiej z 1789 roku, powstania 
lipcowego z 1830 roku, buntu tkaczy lyońskich z 1831 roku). W ten sposób sam 
mechanizm historycznych analogii podnosił Nie-Boską… do rangi dzieła uniwer-
salnego. Warto dodać, że po latach równie wysoko oceni ją Czesław Miłosz, 
dopatrując się w niej pierwszych marksistowskich intuicji!7 Położenie akcentu na 
uniwersalność polskiej literatury nadawało jej status europejski. W innym po-
rządku, choć kierując się tymi samymi pobudkami, analizował Mickiewicz poezję 
Bohdana Zaleskiego, której „duch stepowy” miał, zdaniem profesora, symboli-
zować jedność „Europy i Azji”! 

Mickiewicz-poeta posługiwał się i „oddychał” metaforą. Metaforycznie brzmiał 
sam tytuł wykładów, który skoryguje dopiero Aleksander Chodźko, zamieniając 
nazwę „katedry literatury słowiańskiej” na „katedrę języków i literatur pochodze-
nia słowiańskiego”8. W ten sposób już formalnie każda kultura mogła się czuć 
symbolicznie wyodrębniona. Lecz Mickiewicz tych różnic pewnie nie dostrzegał, 
podczas gdy Chodźko, będąc pragmatykiem, brał pod uwagę zróżnicowanie 
oczekiwań słuchaczy. Mickiewicz chciał poruszyć i zjednać narody, Chodźko 
natomiast miał świadomość, że najważniejszą strategią jest „zjednanie sprawie 
polskiej jak największej ilości konkretnych adeptów”9. 

Tymczasem w końcu XIX wieku i na taką strategię było już za późno. Po odej-
ściu w 1883 roku Aleksandra Chodźki katedra Collège de France będzie systema-
tycznie powierzana rusycystom francuskim. W międzyczasie rosną nadzieje na 
utworzenie sekcji polskiej w Szkole Języków Wschodnich10, w której pod koniec 
XIX wieku powstaną także trzy sekcje słowiańskie z językiem rosyjskim, serb-
skim i bułgarskim. Jednak język polski będzie traktowany podrzędnie. Wpraw-
dzie ówczesny jej dyrektor, wybitny slawista Louis Léger, nadmieni w swych 
wspomnieniach, że zainteresował się językami słowiańskimi w momencie, gdy na 
uroczystości zorganizowanej na cześć bohaterów powstania 1863 roku zachwycił 
się dźwiękiem polskiej Roty11, lecz obejmując dyrekcję Szkoły (1874–1885), 
zapomni o tym pierwotnym przypływie sympatii do Polski. 

Przełom XIX i XX wieku nie przyniósł większych zmian. W końcu XIX wieku 
romantyczna legenda polskiego uchodźstwa ustąpiła miejsca rusofilstwu, a z cza-
   

7 C. Miłosz, Histoire de la littérature polonaise, przeł. A. Kozimor, Paris: Fayard, 1986, s. 336. 
8 J. Veyrenc, Histoire de la slavistique française…, s. 248. 
9 W latach 1835–1842 Chodźko opublikował trzy tomy pt. La Pologne. 
10 École des Jeunes Langues, 1669. Od 1795 roku nazwa oficjalna brzmiała: École Spéciale des 

Langues Orientales, a od roku 1971 – Institut National des Langues et Civilisations Orientales. 
11 Por. L. Léger, Souvenirs d’un slavophile (1863–1897), Paris: Librairie Hachette et Cie, 1905. 

Cyt. za: F. de Labriolle, Louis Léger, w: Deux siècles d'histoire de l'École des Langues Orientales, 
red. P. Labrousse, Paris: Hervas, 1995, s. 129. 
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sem, w obliczu nadchodzącej wojny, sprawa polska budziła w opinii publicznej 
więcej niepokoju niż entuzjazmu, wywołując ostre dyskusje na łamach prasy 
francuskiej. 

O S I Ą G N Ą Ć  N I E O S I Ą G A L N E  

Gdy panuje niebezpieczna aura polityczna, wyłaniają się bohaterzy. Na takie 
miano zasłużył bez wątpienia Zygmunt Lubicz-Zaleski (1882–1966), poeta 
i krytyk spod znaku Stanisława Brzozowskiego. Wrażliwy na inspiracje swojego 
mistrza, wcielał słowo w czyn, działając w grupie warszawskich konspiratorów 
„Zet”. Rezultat był niemal natychmiastowy, młody Zaleski naraził się policji 
carskiej, został aresztowany, skazany na więzienie i po ponownych próbach re-
wolty zdecydował się opuścić kraj. Swoją podróż inicjacyjną po Europie zakończył 
we Francji, gdzie osiedlił się jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej. 
Jako przybysz z zewnątrz odnosił się do środowiska emigracyjnego z pewnym 
dystansem. Irytowała go izolacja polskiej diaspory, jej zamknięcie w sobie, pod-
czas gdy sam chciał przede wszystkim zjednać sobie francuską opinię, wykorzy-
stując po temu własną wiedzę historyczną i kulturę. Walczył przede wszystkim 
piórem w głębokim przekonaniu, że promieniowanie polskiej literatury może być 
czasem skuteczniejsze niż strategia polityków. 

Trzeba było wielkiej wiary we własną misję, by jeszcze przed wybuchem woj-
ny przekonywać o słuszności sprawy polskiej sorbońskich profesorów tej rangi co 
Ernest Denis, Fortunat Strowski, Alexandre Bérard. Ale opory z ich strony nale-
żało przełamywać stopniowo. Jeszcze w momencie wybuchu wojny górowało 
przekonanie, że ewentualne odzyskanie przez Polskę niezależności językowej, 
religijnej i militarnej jest możliwe tylko „pod berłem rosyjskim”12. Zaleski się nie 
zrażał i w styczniu 1915 roku z podwójną energią przystąpił do organizowania 
odczytów w Wyższej Szkole Nauk Społecznych (École Supérieure des Sciences 
Sociales) o wyraźnie politycznym ukierunkowaniu13. Rola tych odczytów była 
tym cenniejsza, że na Sorbonie nie istniała jeszcze katedra polonistyki, o którą 
   

12 Z. Lubicz-Zaleski, [notatka z 27 października 1914 r.], w: tegoż, Dziennik nieciągły (1904–
1925), t. 1, Paryż–Łódź: Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie, 1998, s. 65. 

13 Oto kilka charakterystycznych tytułów odczytów: Postawy i orientacje: drogi i bezdroża myśli 
politycznej (Zygmunt Lubicz-Zaleski), O Myśli w Polsce niezależnej (Wacław Gasztowtt, dyrektor 
Szkoły Batiniolskiej), Mniejszości narodowe na terytoriach polskich (Wacław Strzembosz), O litera-
turze w walce o niezależność (Stanisław Posner), Ludność i geografia Polski (Georges Bienaimé, 
jeden z najbardziej oddanych sprawie polskiej intelektualistów francuskich). W następnej serii wykładów 
poświęconych nauce i kulturze w Polsce wybijał się świetny wykład Zygmunta Zaleskiego O polskich 
ideałach politycznych i moralnych. Piszę o tym szerzej w książce: Literatura polska w interakcjach, 
Warszawa: Neriton, 2010. 
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Polacy starali się od dawna, lecz spotykali się za każdym razem z odmową. Zale-
ski zdawał sobie jednak sprawę, że nie wystarczy przekazywać francuskim słu-
chaczom wiedzy o polskiej kulturze, ale należałoby także rozwinąć na wyższych 
uczelniach regularną naukę języka polskiego. Toteż w sierpniu 1915 roku, kiedy 
zajęcie Warszawy przez Niemców przyciągnie uwagę Francuzów, Zaleski wyko-
rzysta ten moment, proponując rektorowi Szkoły Języków Wschodnich zorgani-
zowanie cyklu wykładów o Polsce. Paul Boyer nie ukrywa swych rusofilskich 
tendencji, powołując się na Dostojewskiego, Tołstoja i Turgieniewa: „Rosja jest 
wielką kopalnią, w której się drąży przyszłość Europy, a może i świata”14. Zaleski 
nie zraża się i tym razem i, mimo trudności, w rok przed zakończeniem wojny 
udaje mu się zorganizować pierwsze kursy języka i literatury polskiej. 

Zwrot nastąpi jednak dopiero w momencie wyzwolenia. Okazuje się wtedy, jak 
bardzo wcześniejsza działalność Zaleskiego w Szkole Języków Wschodnich była 
potrzebna. W 1921 roku powstaje tam pierwsza katedra polonistyki we Francji, 
którą obejmie zgodnie z profilem Szkoły profesor Henri Grappin, lingwista. 
Tymczasem nowe możliwości otwierają się w świeżo utworzonym w Paryżu 
Instytucie Studiów Słowiańskich15, w którym Zaleski wraz z Fortunatem Strow-
skim rozpoczyna w 1923 roku wykłady poświęcone literaturze, filozofii, muzyce 
i estetyce16. A w 3 lata później, w ramach układów międzyrządowych17, udaje mu 
się utworzyć sieć lektoratów języka i literatury polskiej na 10 uniwersytetach 
francuskich, z których większość istnieje do dzisiaj18. 

Zainteresowanie polską kulturą jest w tych latach zdumiewające. Słynne Towa-
rzystwo Guillaume Budé, podkreślając łacińskie źródła polskiej kultury, proponu-
je utworzenie polskiej kolekcji. Otworzy ją świetny przekład Pamiętników Paska 
dokonany przez Paula Cazina. W ramach współpracy międzyrządowej powstaje 
Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych, które zajmuje się m.in. 
wyborem polskich książek godnych przekładu. Polską twórczością literacką za-
czynają się wtedy interesować wydawnictwa francuskie19. Gallimard wydaje    

14 Z. Lubicz-Zaleski, [notatka z 10 sierpnia 1915 r.], w: tegoż, Dziennik…, s. 144. 
15 Institut d’Études Slaves. Instytut powstał w 1919 roku dzięki staraniom profesora Ernesta Denisa, 

francuskiego czechisty. 
16 Jednocześnie odbywają się w Instytucie konferencje z udziałem m.in. Kazimierza Morawskiego – 

prezesa PAU, Marcelego Handelsmanna, Oskara Haleckiego, Szymona Askenazego, Ignacego Chrza-
nowskiego, Jana Rozwadowskiego, Władysława Tatarkiewicza. Ich publikacje ukazywały się w „Revue 
des Études Slaves” oraz w „Le Monde Slave”. 

17 W 1926 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powierza Zaleskiemu 
urząd delegata ministra ds. nauki języka i kultury polskiej we Francji. 

18 Lektoraty powstają w Paryżu, Lille, Montpellier, Strasburgu, Nancy, Grenoble, Bordeaux, Tulu-
zie, Dijon i Lyonie. 

19 Polską literaturę publikują także inne wydawnictwa, m.in. Calmann-Lévy, Albin Michel, Flam-
marion. Zob. M. Delaperrière, Points de repère pour une histoire des publications polonaises en 
France, „Studia Gallo-Polonica” 1992, t. 2. 



216     Literatura polska w świecie 

m.in. Żywe kamienie Berenta, Stygmat Norwida, Placówkę Prusa, u Malfère’a 
ukazuje się Zazdrość i medycyna Choromańskiego i Bibuła Józefa Piłsudskiego, 
prawdziwym wydarzeniem okaże się przekład Chłopów Reymonta dokonany 
przez Francka Schoella, opublikowany u Payota w 1925 roku, a po kilku latach 
Cazin zabłyśnie wspaniałym tłumaczeniem Pana Tadeusza, które natychmiast 
zostanie uhonorowane nagrodą PEN Clubu. Pozycję polskiej literatury wzmacnia 
współpraca polskiej emigracji z elitą krajową. Kazimierz Woźnicki, który jeszcze 
przed wojną sprowadził z Polski dużą liczbę książek od Gebethnera i Wolffa, 
otwiera w 1925 roku polską księgarnię. Dokonuje przy tym surowej selekcji 
utworów, sprzeciwiając się rozpowszechnianiu „magii, czarownictwa i tegoż typu 
zastraszających szmir grafomańskich”20. W księgarni odbywać się będą konfe-
rencje i spotkania z udziałem Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Antoniego Po-
tockiego i Zygmunta Zaleskiego. Ta tradycja istnieje do dzisiaj. 

Tymczasem nadal nie było nadziei na utworzenie katedry polonistyki na Sor-
bonie. W tej sytuacji dzięki inicjatywie Franciszka Pułaskiego (dyrektora Biblio-
teki Polskiej) i Zygmunta Zaleskiego rodzi się pomysł otwarcia Ośrodka Studiów 
Polskich. Biblioteka Polska jest miejscem idealnym. We współpracy z Instytutem 
Studiów Słowiańskich, Polską Akademią Umiejętności i Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych zostają utworzone 3 katedry (kultury, historii i wojskowości). 
Działalność rozpoczęto w 1935 roku znamiennym wykładem Paula Cazina pt. Le 
Génie latin et l’Esprit français en Pologne [Geniusz łaciński i duch francuski 
w Polsce]. Wybór tematu był strategiczny. Panowało wówczas przekonanie, że 
podkreślenie analogii kulturowych może wzmocnić zainteresowanie Francuzów 
polską kulturą: bliskie jest to, co wspólne. Nie interesowano się jeszcze wówczas 
kulturową „innością”…21 

Ośrodek prowadził także działalność edytorską, wydając periodyk „France–
Pologne”, przekłady i prace krytyczne, m.in. studium Claude’a Backvisa o Stani-
sławie Trembeckim oraz Jana Żarnowskiego o polsko-francuskiej współpracy 
artystycznej. Z kolei Zygmunt Zaleski przyczynił się do utworzenia w Instytucie 
Studiów Słowiańskich kolekcji „Biblioteki Polskiej”, w której ukazała się seria 
prac naukowych z dziedziny ekonomii22, prawa23 i historii literatury24 oraz trzy-   

20 S. Włoszczewski, Les librairies et les livres polonais en France, „La Pologne” 1933, t. 2, s. 675–680. 
21 Drugim atutem Ośrodka było to, że trzema powołanymi do życia katedrami kierowali profesoro-

wie francuscy. Za katedrę historii odpowiedzialny był Henri de Monfort, za kulturę – Paul Cazin, a za 
historię wojskowości – Louis Faury. 

22 J. Rutkowski, Histoire économique de la Pologne avant les partages, Paris: Librairie Ancienne 
Honoré Champion; Varsovie [etc.]: Librairie Gebethner et Wolff, 1927. 

23 W. Konopczyński, Le liberum veto. Étude sur le développement du principe majoritaire, Paris: 
Librairie Ancienne Honoré Champion; Varsovie [etc.]: Librairie Gebethner et Wolff, 1930. 

24 B. Chlebowski, La littérature polonaise au XIXe siècle, Paris: Librairie Ancienne Honoré Cham-
pion; Varsovie [etc.]: Librairie Gebethner et Wolff, 1933. 
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tomowa Bibliografia przygotowana przez Jana Lorentowicza i Adama Marię 
Chmurskiego25, dzieło do dziś niezastąpione. Tę świetnie rozwijającą się działal-
ność przerywa wojna. 

C E Z U R A  I  C I Ą G Ł O Ś Ć  

Po upadku Paryża jedyną szansą kontynuowania rozpoczętej działalności dy-
daktycznej było przeniesienie się do strefy wolnej. Już pod koniec 1940 roku 
powstaje Liceum polskie im. C.K. Norwida w Villard-de-Lans, pod dyrekcją 
Zygmunta Zaleskiego, we współpracy z Wacławem Godlewskim (1906–1996) – 
lektorem z Lille, z udziałem lektorów z Grenoble, Lyonu, Tuluzy i Montpellier. 
Nigdy dotąd wykłady z literatury nie miały tak silnej wymowy aksjologicznej jak 
w tym okresie. Bohaterami byli zarówno uczniowie, jak i profesorowie. Zygmunt 
Zaleski, który jednocześnie pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Opieki nad Pola-
kami we Francji, zostaje w 1943 roku aresztowany i wywieziony do Buchenwal-
du. Podobny los spotka Wacława Godlewskiego, który rok później dostaje się do 
obozu w Mauthausen. Natomiast liceum, zdewastowane w czasie walk o Vercors, 
zostaje definitywnie zamknięte w 1945 roku. 

Po wojnie rozpoczyna się nowy, trudny etap. Podtrzymanie polskich tradycji 
polonistycznych należy do weteranów wojennych. Byli to: Zaleski, który po 
uwolnieniu nadal pełni funkcję delegata ds. szkolnych (pod opieką rządu londyń-
skiego), Wacław Godlewski, który po ciężkich doświadczeniach wraca do Lille, 
Maria Szurek-Wisti (1914–1980), bohaterka ruchu oporu więziona w Ravens-
brück, skąd uciekła i po wojnie kontynuowała pracę polonistki w Szkole Języków 
Wschodnich, a także Zygmunt Markiewicz (1909–1991), żołnierz armii Andersa, 
który objął w 1962 roku pierwszą katedrę w Nancy, a następnie w 1978 roku 
przeniósł się na Sorbonę. 

Wszyscy byli naznaczeni stygmatem wojny, odcięci żelazną kurtyną od kraju. 
Nie mogąc liczyć na pomoc z Polski, utrzymywali status quo uczelni powstałych 
przed wojną. Wszyscy mieli wykształcenie literackie, ale odpowiedzialni byli za 
całokształt przekazywanej wiedzy. Maria Szurek-Wisti, która rozpoczęła błysko-
tliwą karierę w Kopenhadze (była autorką tomu o chłopach polskich w literaturze 
polskiej od XVI do XX wieku, nagrodzonego przez tamtejszy uniwersytet), po 
wojnie oddała się całkowicie pracy dydaktycznej. Zygmunt Markiewicz zgłębiał 
   

25 J. Lorentowicz, A.M. Chmurski, La Pologne en France. Essai d’une bibliographie raisonnée, 
t. 1: Littérature – théâtre – beaux-arts, Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion; Société Française 
de Librairie Gebethner et Wolff, 1935; t. 2: Encyclopédies – langue – voyages – histoire, Paris: Insti-
tut d'Études Slaves; Librairie Polonaise à Paris, 1938; t. 3: Géographie – sciences – droit – sup-
pléments, Paris: Institut d'Études Slaves; Librairie Polonaise à Paris, 1941 [wydany pośmiertnie]. 
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polsko-francuskie relacje kulturalne, docierając do nieznanych jeszcze źródeł 
archiwalnych. Wacław Godlewski, tłumacz i poeta, zarażał słuchaczy swoją lite-
racką pasją twórczą. Zygmunt Zaleski nadal publikował cenne szkice komparaty-
styczne, rozwijając śladem Bergsona teorie bezpośredniego kontaktu z dziełem 
literackim26. Wszyscy traktowali literaturę jako czynnik samoobrony przed nara-
stającą w kraju presją ideologii totalitarnej. 

W tym trudnym okresie, kiedy polscy profesorowie nie mogą już liczyć na 
współpracę z Polską, pomoc nadchodzi ze strony komparatystów francuskich, 
którzy z rozmaitych przyczyn zainteresowali się polską literaturą. Na pierwsze 
miejsce wysuwa się postać profesora Jeana Fabre’a (1904–1975), wybitnego 
specjalisty oświecenia francuskiego, który przed wybuchem drugiej wojny świa-
towej wykładał w Polsce (w Instytucie Francuskim i na Uniwersytecie Warszaw-
skim). Po obronie pracy habilitacyjnej poświęconej Stanisławowi Poniatowskiemu 
i oświeceniu w Europie otrzymał w 1952 roku posadę profesora katedry literatury 
XVIII wieku na Sorbonie, lecz wykładał także literaturę polską z ogromnym 
pożytkiem dla przyszłych francuskich polonistów. Rok później wydał po francu-
sku znakomite dzieło o oświeceniu i romantyzmie27, w którym podważył cezurę 
między obu nurtami w polskiej tradycji krytycznej. Wpływ oświecenia na Mic-
kiewicza, zazwyczaj traktowany jako moment przejściowy w biografii młodego 
poety zafascynowanego erudycją wileńskich mistrzów, staje się u Fabre’a ele-
mentem dynamizującym Mickiewiczowską koncepcję romantyzmu. Francuski 
profesor wychodzi z założenia, że duch oświeceniowy i dusza romantyczna są 
komplementarne. Powołuje się na prelekcje paryskie, w których Mickiewicz 
wymienia w jednym szeregu Lutra, Kartezjusza, Swedenborga, Saint-Martina, 
Fouriera, Mirabeau, Dantona i Napoleona, dopatrując się w nich „duchów naj-
śmielszych i najbardziej przedsiębiorczych”28. I kiedy, idąc tym tropem, Fabre 
przerzuca te sądy na samego Mickiewicza, dostrzega w jego dziele i czynach 
energię, którą, jego zdaniem, poeta zwracał „przeciw oświeceniu po to, by lepiej 
służyć jego ideałowi”29. W ten sposób Fabre uwydatniał dialektyczną opozycję 
energii i nostalgii, w której dostrzegał jeden z najważniejszych paradoksów pol-
skiego romantyzmu. A przy okazji rzucił światło na spory między Mickiewiczem 
(„nasyconym energią”) i Słowackim („przenikniętym nostalgią”). 
   

26 Por. przemówienie Zaleskiego z 22 lutego 1954 r., „Bulletin de la Societé Toulousaine d'Études 
Classiques” 1954, nr 96. 

27 J. Fabre, Lumière et Romantisme. Énergie et nostalgie de Rousseau à Mickiewicz, Paris: Klincksieck, 
1963; 1980. 

28 J. Fabre, Adam Mickiewicz i dziedzictwo oświecenia, w: tegoż, Od oświecenia do romantyzmu 
Studia i szkice z literatury i kultury polskiej, red. K. Kasprzyk, Warszawa: Towarzystwo Literackie 
im. A. Mickiewicza, 1995, s. 146. 

29 Tamże, s. 147. 
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Romantyczną linię badawczą Jeana Fabre’a podejmie Jean Bourrilly (1911–
1971) – anglista z wykształcenia, który został polonistą szczęśliwym zrządzeniem 
losu, kiedy w czasie wojny, wzięty do niewoli, nauczył się języka polskiego od 
współwięźniów Polaków. Po wojnie, jako dyrektor Instytutu Francuskiego 
w Krakowie, zainteresował się Słowackim, któremu poświęcił swoją pracę habili-
tacyjną (uzupełnioną doskonałym przekładem Balladyny). Znajomość literatury 
angielskiej posłużyła mu za pryzmat w podejściu do literatury polskiej, w której, 
pod powierzchnią stereotypów, odkrywał świat przeżyć intymnych, bliższy od-
biorcy zachodniemu. Był pierwszym profesorem tytularnym katedry polonistyki 
na Sorbonie (utworzonej w 1962 roku), lecz przedwczesna śmierć nie pozwoliła 
mu opublikować swoich licznych prac i przekładów, które do dziś czekają na 
wydawcę. 

N O W E  K I E R U N K I  

Tymczasem polonistyka francuska zmieniała stopniowo oblicze. Nowe kierun-
ki zainteresowań były bliższe współczesności. Zmiany te uwidoczniły się szcze-
gólnie w pracach Jeana Lajarrige’a (1919–1986) – francuskiego profesora, świet-
nego znawcy literatury skandynawskiej, który z literaturą polską zapoznał się 
stosunkowo późno, przebywając przez kilka lat na Uniwersytecie Warszawskim 
na stanowisku lektora. Zainteresował go przede wszystkim okres przełomu XIX 
i XX wieku i jemu poświęcił pracę habilitacyjną o Młodej Polsce i literaturze 
europejskiej30, która miała wszelkie szanse, by stać się bestsellerem w obszarze 
francuskiej czy nawet europejskiej polonistyki. Lajarrige spojrzał na Młodą Pol-
skę bez uprzedzeń, starając się zdefiniować na nowo stan duchowy epoki. Szedł 
jakby pod prąd przyjętych już sądów, uwydatnił związki literatury młodopolskiej 
nie tylko z dekadentyzmem zachodnim, ale także z nurtami wschodnioeuropej-
skimi. I kiedy kładł nacisk na tradycje rodzime i tendencje narodowe, wyraźnie 
podkreślał, że nie mają one niczego wspólnego z niemiecką definicją Heimat-
kunst. Opisując podróże polskich artystów do Paryża, Wiednia i Berlina, ujawnił, 
do jakiego stopnia są oni odporni na tendencje obce – i to wszyscy, łącznie 
z Przybyszewskim, który, jego zdaniem, odnajdzie swój osobisty i unikalny styl 
dopiero po powrocie do Polski. 

Rozprawa La Jeune Pologne Jeana Lajarrige’a została wydana pośmiertnie, bez 
korekty autora i próby dostosowania dzieła do wymogów francuskiego czytelni-
ka. Stanowi jednak nieocenione kompendium wiedzy, wzbogacane świetnymi 
przekładami fragmentów ważniejszych utworów literackich. Przedwczesna    

30 J. Lajarrige, La Jeune Pologne et les lettres européennes (1890–1910), Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 1991. 



220     Literatura polska w świecie 

śmierć nie pozwoliła autorowi uwzględnić dzieła Stanisława Brzozowskiego, 
który współcześnie rzuca światło nie tylko na kulturę młodopolską, ale też wy-
znacza intelektualną ciągłość polskiej myśli filozoficznej. Zabrakło w tomie Le-
śmiana i Tadeusza Micińskiego, bez których dzisiaj trudno mówić o poezji mło-
dopolskiej, lecz Micińskiego dopiero odkrywano, a Leśmianowi zaszkodziło 
pewnie chronologiczne powiązanie z okresem międzywojennym. Dziś jednak 
wiadomo, że ramy chronologiczne są czasem zwodne… 

Lecz w dziejach polonistyki pojawiają się inne jeszcze niespodzianki. Pozosta-
jąc w kręgu polonistów francuskojęzycznych, trudno nie wspomnieć o mistrzach 
belgijskich. Czołowe miejsce do dziś zajmuje Claude Backvis (1910–1998), który 
odwrócił całkowicie bieguny hierarchii polskiej literatury, przywiązując ogromną 
wagę do epoki staropolskiej. Jak mówią jego admiratorzy, profesor Backvis „był 
jednym z bardzo nielicznych polonistów »piszących«, którzy w bibliografii swej 
nie mają ani jednej ważnej pozycji poświęconej Mickiewiczowi”31! Nie będzie 
chyba przesadą stwierdzenie, że właśnie Backvis odkrył przed Polakami kulturę 
staropolską, wykraczając poza utarte sądy na temat obskurantyzmu sarmackiego 
lub renesansu bardziej łacińskiego niż polskiego. Obraz polskiego baroku stanowi 
dziś, w dużej części dzięki Backvisowi, element konstytutywny, bez którego 
trudno analizować także i inne epoki. Niemniej oryginalne i ważne okazały się 
badania profesora Alaina Van Crugtena, wybitnego tłumacza dzieł Stanisława 
Ignacego Witkiewicza, u którego belgijski krytyk dopatrzył się swoistego surrea-
lizmu à la polonaise. Van Crugten nadal nas zaskakuje, m.in. nowym, świetnym 
przekładem Schulza. Tym tropem podążał także trzeci belgijski badacz, Marian 
Pankowski (1919–2011), twórca, tłumacz i jedyny bodaj polonista, który odważył 
się przekładać poezję Leśmiana! 

Tymczasem we Francji w latach 70. i 80. startuje na uniwersytetach nowe 
pokolenie polonistycznych szermierzy, których łączy opór wobec ideologii 
marksistowskiej i totalitaryzmu. Przybywając z PRL-u, nosili w sobie uczucie 
szczególnie silnej idiosynkrazji wobec wszelkiej z góry narzuconej doktryny. 
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności ich reakcja na reżim znajdzie wsparcie 
w naukach Gombrowicza, którego rozliczne apele kierowane do Polaków 
wzmacniają autokrytycyzm przyszłych profesorów. Do tych czynników do-
chodzą zmiany, które dokonały się na uniwersytetach francuskich po przewro-
cie majowym 1968 roku, pobudzając neofitów polonistyki do wyjścia poza 
kanony literackie i utarte drogi badawcze. Pociągają ich obszary mniej znane 
lub całkowicie już zapoznane. Nieprzypadkowo w latach 70. i 80. pierwsze 
   

31 J. Starnawski, [rec. C. Backvis, Szkice o kulturze staropolskiej, wyb. i oprac. A. Biernacki, przeł. 
M. Daszkiewicz i in., Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975], „Pamiętnik Literacki” 
1976, z. 4, s. 368. 
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prace doktorskie poświęcone będą poezji awangardowej32, francuskiej myśli 
oświeceniowej33, Gombrowiczowi34. 

Już tych kilka przykładów świadczy o woli rozluźnienia ciasnego gorsetu 
monografii klasycznych. Lecz zasadnicze zmiany nastąpią po 1989 roku. Ideał 
solidarności politycznej, który nosili w sobie przybysze ze Wschodu, przenika 
na uniwersytety. Są to czasy dyskusji i polemik, w których krystalizują się 
nowe definicje „Europy peryferyjnej”, „Europy środka”, „Europy pośredniej” 
lub „Innej Europy”, w opozycji do sztampowej i pejoratywnie nacechowanej 
nazwy „bloku wschodniego”. Jednocześnie dyskusje polityczne znajdują silne 
wsparcie w literaturze. Rysują się nowe analogie między siłą działania literatu-
ry Wielkiej Emigracji oraz tej nowej, dysydenckiej, której centrum stanowiła 
„Kultura” paryska. 

Zmiany te nie pozostają bez wpływu na polonistykę francuską. Bogactwo 
polskiej literatury powstałej na emigracji stanowi rękojmię nowej tożsamości 
kulturowej. Przesunęły się akcenty. Już nie romantyzm35 lub literatura staro-
polska, ale przede wszystkim współczesność dominuje w badaniach literac-
kich36. W nowych programach uniwersyteckich nastawionych na wielodyscy-
plinarność rośnie zainteresowanie świadectwem literackim, reportażem, 
dziennikiem i dokumentem. W tym kierunku zmierzają nowe prace doktor-
skie. Niedawna przeszłość historyczna musi współgrać z literaturą faktu 
i śladami pamięci. 

Ten nowy stop literatury i historii znajduje dodatkowe uzasadnienie w teo-
riach narracji (począwszy od szkoły frankfurckiej, po sformułowania Hayde-
na White’a, Paul Veyne’a i Paula Ricœura). I tym razem literatura pogłębia 
refleksję historyczną już nie tylko w sferze psychologii, ale także w samej 
narracji, w migotliwej strefie wahania i niepewności między faktem i fikcją, 
dokumentem i wyobraźnią, kłamstwem i prawdą. W tej perspektywie tematy-
ka Holocaustu, mniejszości narodowych, ruchomych granic, przeszłości tota-
litarnej, miejsc pamięci, biografii i autobiografii stanowi najważniejszy ob-
szar badawczy, zbliżając polonistów francuskich i polskich, zagranicznych 
i krajowych.    

32 Maria Delaperrière, 1975. 
33 Marek Tomaszewski, 1976.  
34 Małgorzata Smorąg-Goldberg, 1985.  
35 Wyjątek stanowią liczne prace o romantyzmie Michała Masłowskiego. 
36 Oto kilka przykładów, w których na pierwszy plan wybijają się pisarze XX wieku: Ważyk 

(Agnieszka Grudzińska, 1992), Konwicki (Maryla Laurent, 1996), Witkacy (Anna Saignes, 1997), 
Irzykowski (Kinga Callebat, 2005), Herling-Grudziński, Gombrowicz i Miłosz (Piotr Biłos, 2007), 
Miłosz (Magdalena Renouf, 2008; Maria Bouvard, 2012), Irzykowski, Klima i Csáth (Mateusz 
Chmurski, 2012), Myśliwski (Joanna Zulauf, 2015). Pominęłam tu prace habilitacyjne, które zasługują 
na osobną uwagę. 
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*  *  *  

Ta oczywista dynamika nie powinna jednak przysłaniać uczucia kryzysu polo-
nistyki zagranicznej, w której zjawisko prezentyzmu wchłania w niebezpieczny 
sposób diachronię. Liczy się bowiem to, co atrakcyjne, a atrakcyjność ma się 
przekładać na to, co natychmiastowe, aktualne i żywe. Te tendencje są zjawi-
skiem powszechnym, lecz o ile w bogactwie i różnorodności swoich wydziałów 
polonistyka krajowa może oferować różne opcje z perspektywą diachroniczną 
włącznie, o tyle polonista zagraniczny, pracujący samotnie, nie ma na ogół moż-
liwości uniesienia i przekazania całokształtu polskiej kultury. Hipertrofia literatu-
ry współczesnej, skądinąd doskonałej, zdaje się funkcjonować poza diachronią. 

Jesteśmy już dzisiaj bardzo daleko od baroku profesora Backvisa lub romanty-
zmu Fabre’a, którzy mogli jeszcze przedstawiać dawną literaturę w nowych odświe-
żonych wcieleniach. Wraz z rozwojem wielodyscyplinarnych badań kulturowych 
(culture study) polonistyki zagraniczne tracą poczucie własnej historyczności. 
Zjawisko to zdaje się potwierdzać brak zainteresowania wykładami z historii 
literatury. Jedynym dziełem w tej dziedzinie, którym dysponują francuscy stu-
denci, jest Historia literatury polskiej Czesława Miłosza, która w wersji angiel-
skiej ukazała się w 1969 roku, a w edycji francuskiej w 1986 roku. Stanowi ona 
jedyną pozycję bibliograficzną obok mocno już zdezaktualizowanego podręczni-
ka Maxima Hermana z 1963 roku. Narracja polskiego noblisty urzeka żywością 
stylu, przenikliwością sformułowań, ale mówi tyleż o polskiej literaturze, co o sa-
mym autorze, jego osobistych i kapryśnych czasem sądach. Miłosz, umocniony 
autorytetem poety, nie ukrywa swych niechęci i zachwytów. Nic więc dziwnego, 
że kiedy jego książka ukazała się w Polsce, wywołała pewną konsternację. Mi-
łosz uciął wszelką dyskusję, oznajmiając z przekorną autoironią, że: „napisanie 
historii literatury dla cudzoziemców jest przedsięwzięciem niemożliwym”37. 

Uznajmy te słowa za wyzwanie… 

 
P O L I S H  L I T E R A T U R E  A N D  I T S  P R O M O T E R S  A T  F R E N C H  U N I V E R S I T I E S  –   

T H E  H I S T O R I C A L  P E R S P E C T I V E  

The author reviews the most important moments in the history of Polish studies in France from the 
19th century until today. This complex history, fraught with difficulties and failures, as well as with 
initiatives and successes, is to a large extent related to political occurrences and the consequent histor-
ical events. Starting in the 19th century, Polish literature, deeply rooted in the country’s history, has 
contributed to the integration of Polish diaspora in France, and has influenced French public opinion 
as well. Polish literature makes its entry into French higher education in the interwar period, benefit-
ing from the close partnership between French and Polish governments. After World War II, Polish    

37 T. Walas, Czesław Miłosz jako historyk literatury polskiej, „Dekada Literacka” 1994, nr 11, s. 8. 
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diaspora, still isolated, will find support in the French “intelligentsia” whose interest for Poland in-
creases with the opposition against the totalitarian regime. After 1989 Polish universities are expand-
ing, but there is some concern over the weakening of the historical perspective. 

Keywords: French universities, Polish literature, history, Polish diaspora 

Prof. dr hab. Maria Delaperrière – badaczka literatury i kultury XIX i XX wieku, komparatystka. 
Przez wiele lat kierowała Wydziałem Polonistyki oraz Ośrodkiem Badań nad Europą Środkową 
w Państwowym Instytucie Języków i Cywilizacji Wschodnich (Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales, INALCO) w Paryżu. Autorka książek: Les avant-gardes polonaises et la 
poésie européenne (1991), Panorama de la littérature polonaise des origines à 1822 (we współpracy 
z F. Ziejką, 1992), Dialog z dystansu (1998), Polskie awangardy a poezja europejska (2004), Pod 
znakiem antynomii (2006), La littérature polonaise à l’épreuve de la modernité (2008), Literatura 
polska w interakcjach (2011) oraz ponad 150 artykułów naukowych. Pod jej redakcją ukazało się ok. 
30 książek poświęconych literaturze polskiej i środkowoeuropejskiej. 



C O N S T A N T I N  G E A M B A Ş U  
 

 

U n i w e r s y t e t  w  B u k a r e s z c i e   
R u m u n i a  

  

PO L O N I S T Y K A  R U M U Ń S K A   
N A  UN I W E R S Y T E C I E  W  BU K A R E S Z C I E  

 
ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ, TAK JAK ZAKŁADY INNYCH JĘZYKÓW SŁOWIAŃ- 
skich, rozpoczął swoją działalność na poziomie uniwersyteckim w 1949 roku. 
Początkowo wszystkie zajęcia prowadził nieodżałowany prof. Ion Constantin 
Chiţimia, autorytet w dziedzinie starej literatury rumuńskiej i folkloru. Dzięki 
studiom w Polsce w latach 1934–1938 stał się doskonałym znawcą języka, kultu-
ry i literatury polskiej. Pierwszy rocznik absolwentów tego wydziału wyszedł 
wyłącznie spod skrzydeł profesora. Natychmiast po ukończeniu studiów poloni-
stycznych zostali zatrudnieni w kolejności chronologicznej: Elena Deboveanu 
(w 1953 roku), Victor Jeglinschi (1954), Elena Timofte (1955), Maria Vârcio-
roveanu (1956), Ion Petrică (1959), Constantin Geambaşu (1971), Cristina Godun 
(1997) i Marina Ilie (2016). Część zajęć (historia języka polskiego, gramatyka 
porównawcza języków słowiańskich) prowadziła Elena Linţa, absolwentka filo-
logii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1956), zatrudniona 
jednak w Zakładzie Języka Staro-Cerkiewno-Słowiańskiego, i Mihai Mitu, ab-
solwent polonistyki w Bukareszcie w 1959 roku (morfologia, składnia, gramatyka 
porównawcza). 

Zgodnie z planem nauczania we wszystkich zakładach slawistyki przygotowy-
wano specjalistów w dziedzinie filologii, szczególny nacisk kładąc na wykłady 
i ćwiczenia z nauki języka i literatury. Duża liczba godzin przeznaczona była na 
zajęcia praktycznej znajomości języków, mające pozwolić studentom na przy-
swajanie podstawowych umiejętności niezbędnych do posługiwania się nimi 
czynnie. 

Z upływem lat program nauczania został niekorzystnie zmodyfikowany, studia 
skrócono do 4 lat, następnie wprowadzono model boloński, podzielony na 3 mo-
duły (3 lata studiów licencjackich, 2 lata magisterskich i 3 lata doktoratu). Niestety, 
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te zmiany strukturalne odbiły się negatywnie na zajęciach praktycznych, prowa-
dząc do stopniowego zmniejszenia liczby godzin poświęcanych na czynne opa-
nowanie języka (4 godziny na II roku i 4 na III roku). 

W późniejszym czasie bardzo przydatny okazał się lektorat języka polskiego 
zorganizowany w ramach wymiany międzyrządowej między Rumunią a Polską. 

S E K C J A  L I T E R A C K A   
Z A K Ł A D U  F I L O L O G I I  P O L S K I E J  

Sekcją literacką Zakładu Filologii Polskiej kierował przez wiele lat prof. Ion 
Constantin Chiţimia (1908–1996). Prowadził on głównie zajęcia z literatury staro-
polskiej i romantyzmu, aż do odejścia na emeryturę (1973). Ion Petrică (1934–2012) 
po ukończeniu polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1959) 
pracował jako asystent na Wydziale Języków i Literatur Obcych w Bukareszcie, 
ostatecznie został profesorem i prowadził wykłady z literatury (specjalizował się 
w realizmie i literaturze współczesnej). Victor Jeglinschi (1929–1990) zajął się 
natomiast literaturą polską XVIII wieku i okresu międzywojennego. Po przejściu 
na emeryturę prof. Iona Petrică (2004) zajęcia zaczął prowadzić Constantin Ge-
ambaşu, badacz literatury XX wieku. Najczęściej ćwiczenia z literatury prowa-
dzili wykładowcy, czasami asystenci, jak Maria Vârcioroveanu (ur. 1930), Con-
stantin Geambaşu (ur. 1948) i Cristina Godun (ur. 1974). Obok podstawowego 
programu nauczania prowadzono również wykłady fakultatywne (Relacje literac-
kie rumuńsko-polskie – I. Petrică, V. Jeglinschi; Prądy i kierunki awangardy – 
C. Geambaşu; Teoria i praktyka tłumaczenia – I. Petrică; Nurty literatury współ-
czesnej – I. Petrică, C. Geambaşu). 

Chociaż wszyscy wymienieni wykładowcy wyróżniali się profesjonalizmem 
najwyższej klasy, będąc znawcami dzieł literackich i krytycznych, niestety nie 
opublikowano zbyt wielu skryptów z dziedziny literatury1. 

Plan zajęć w pierwszym semestrze na I roku przewidywał wykłady z kultury 
i cywilizacji polskiej, prowadzone przez wykładowców literatury (I.C. Chiţimia, 
I. Petrică, M. Vârcioroveanu, V. Jeglinschi, C. Geambaşu). W 2005 roku, kiedy 
wprowadzono nowy program oparty na koncepcji bolońskiej, wykłady z kultury 
przesunięto na II rok (2 semestry). Ze względu na wagę tego przedmiotu w toku 
   

1 Zob. I.C. Chiţimia, Historia literatury polskiej (XII–XVIII), Bucureşti: CMUB 1972 [napi-
sany w języku polskim]. Studenci mieli dostęp do trzytomowego wydania w języku rumuńskim 
(Istoria literaturii polone, t. 1, 1986; t. 2, 1990; t. 3, 1995), opracowanego przez polonistę Stana 
Velea, pracownika naukowego w Instytucie Badań Literackich „G. Călinescu”. Zob. też: 
I. Petrică, V. Jeglinschi, Antologia literaturii polone [Antologia literatury polskiej], t. 1, Bucu-
reşti: CMUB, 1978. 
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studiów, został opracowany i wydany pierwszy skrypt monograficzny, poświęco-
ny tematyce pokrewnej treściom wykładowym2. 

W S P Ó Ł C Z E S N Y  J Ę Z Y K  P O L S K I  

Zajęcia ze współczesnego języka polskiego, aż do przejścia na emeryturę 
w 1987 roku, prowadziła głównie Elena Deboveanu (1930–2000). Jej specjalno-
ścią była fonetyka i fonologia, ale wykładała również morfologię, słowotwórstwo 
i składnię3. Elena Linţa (1933–1988), mimo że zajmowała się językiem starosło-
wiańskim i słowiańszczyzną w Rumunii, dzięki dobrej znajomości polskiego 
przez lata prowadziła wykłady z historii języka, które opublikowała później 
w formie skryptu4. Po przejściu na emeryturę Eleny Deboveanu wykłady z teorii 
języka i związane z nimi ćwiczenia prowadzili: Constantin Geambaşu, a następ-
nie Cristina Godun, która zajęła się też przygotowaniem i wydaniem skryptów 
opartych o najnowszą literaturę przedmiotu5. Ćwiczenia językowe prowadziła 
również asystentka Elena Timofte (1931). Podobnie jak w przypadku literatury 
obok wykładów podstawowych program przewidywał wykłady monograficzne 
(Frazeologia porównawcza polsko-rumuńska, Stylistyka funkcjonalna – E. De-
boveanu; Aspekt w języku polskim, Słowotwórstwo polskie – C. Geambaşu). 

Z A J Ę C I A  P R A K T Y C Z N E  

Ćwiczenia praktyczne, jak w przypadku innych języków słowiańskich, zostały 
podzielone na wiele części składowych: praca z tekstem, ćwiczenia gramatyczne 
i leksykalne, konwersacje, tłumaczenia, a na latach wyższych – interpretacja 
tekstów literackich. Najczęściej zajęcia praktyczne prowadzili asystenci i lektorzy 
obcokrajowcy. Aby jednak zapewnić lepszą komunikację ze studentami, niewiel-
ka część zajęć praktycznych została przydzielona wykładowcom zajęć teoretycz-
   

2 C. Geambaşu, Cultură şi civilizaţie polonă (secolele X–XVII), Bucureşti: Paideia, 2006; Bucureşti: 
Editura Universităţii din Bucureşti, 2009; 2011. 

3 Zob. E. Deboveanu, Limba polonă contemporană. Fonetică, fonologie, formarea cuvintelor, Bu-
cureşti: CMUB, 1973 [zredagowany w języku polskim]; taż, Limba polonă contemporană. Flexiunea, 
Bucureşti: TUB, 1977 [zredagowany w języku polskim]. 

4 Zob. E. Linţa, Istoria limbii polone, partea I-a: Introducere şi fonetică istorică, Bucureşti: CMUB, 
1972 [napisany w języku polskim]; taż, Istoria limbii polone, partea a II-a: Morfologie şi dialectologie 
istorică, Bucureşti: CMUB, 1974 [napisany w języku polskim]. 

5 Zob. C. Godun, Gramatica limbii polone. Flexiunea nominală, Bucureşti: Editura Universităţii 
din Bucureşti, 2009; taż, Fonetica, fonologia şi morfonologia limbii polone contemporane, Bucureşti: 
Editura Universităţii din Bucureşti, 2010. 
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nych. Liczba godzin poświęconych na dany przedmiot wahała się w zależności od 
planów nauczania. Oczywiście, najwięcej zajęć praktycznych przewidziano dla 
studentów I roku, aby stworzyć niezbędne podstawy dla wykładów teoretycznych 
prowadzonych od II roku w zgłębianym języku słowiańskim. 

Zarówno studenci, jak i wykładowcy korzystali ze staży organizowanych przez 
różne uniwersytety w Polsce, brali tam udział w kursach językowych i kulturo-
znawczych. Wśród osób powracających z wyjazdów stypendialnych zaobserwowa-
no wzrost motywacji do studiowania wybranego kierunku. Tradycyjny program 
nauczania przez wiele lat przewidywał na III roku intensywny kurs praktyczny, 
mający utrwalić wiedzę językową. Dla studentów innych sekcji slawistyki lub dla 
innych specjalizacji Katedra Języków i Literatur Słowiańskich organizowała 
praktyczne kursy fakultatywne, trwające 3 lata, prowadzone zazwyczaj przez 
lektorów zagranicznych. Aby poprawić jakość nauczania, trzeba było przygotować 
podręczniki6 (oprócz już wykorzystywanych opracowań stworzonych w Polsce), 
które uwzględniałyby specyfikę nauki języka polskiego przez studentów rumuń-
skich. Współpracując ściśle z lektorami zagranicznymi, poloniści rumuńscy przy-
gotowali i wydali różne pomoce dydaktyczne (rozmówki, antologie tekstów, 
słowniki i leksykony)7. 

B A D A N I A  N A U K O W E  

Obok działalności dydaktycznej poloniści rumuńscy angażowali się w wiele 
projektów badawczych: wydawali książki, publikowali artykuły oraz studia lin-
gwistyczne i literackie, uczestniczyli w wydarzeniach naukowych na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym. 

Ogromny wkład w promowanie i rozwijanie slawistyki rumuńskiej wniósł prof. 
Ion Constantin Chiţimia. Cztery główne nurty jego badań to: 1) dawna literatura 
   

6 Zob.: I.C. Chiţimia i in., Manual de limba polonă, partea I, Bucureşti: TUB, 1975; I.C. Chiţimia 
i in., Manual de limba polonă, partea a II-a, Bucureşti: CMUB, 1975; I. Petrică, W. Gruszczyński, 
C. Geambaşu, Manual de conversaţie în limba polonă, Bucureşti: TUB, 1983; 1987; 1991. Zob. też 
wydanie rozszerzone ostatniego z wymienionych podręczników – C. Geambaşu i in., Manual de 
conversaţie în limba polonă, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2013; 2016. 

7 Zob.: E. Deboveanu, S. Gogolewski, Ghid de conversaţie român-polon, Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 
1966; V. Iliescu, Rozmówki polsko-rumuńskie, Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1966; A. Ţapu, V. Jeglin-
schi, Ghid de conversaţie român-polon, Bucureşti: Editura Sport-Tursim, 1981; ciż, Rozmówki polsko-
-rumuńskie, Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1981; C. Geambaşu, Ghid de conversaţie român-polon, 
Bucureşti: Editura Niculescu, 2003; tenże, Ghid de conversaţie român-polon, ediţia a II-a, Bucureşti: 
Editura Universităţii din Bucureşti, 2016; C. Geambaşu, J. Twaróg, Dicţionar frazeologic polon-român, 
Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2013; C. Geambaşu i in., Dicţionar polon-român, Iaşi: 
Polirom, 2014; C. Geambaşu, Lexicon polon-român, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. 
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starorumuńska; 2) literatura porównawcza; 3) folklor i literatura ludowa; 4) litera-
tura polska i relacje rumuńsko-słowiańskie. 

Prof. Chiţimia – wychowanek szkoły Nicolae Cartojana – już od początku swo-
jej kariery zajmował się poszukiwaniem reprezentatywnych cech duchowości 
rumuńskiej. Systematycznie wykorzystywał metodę komparatywną, pozwalającą 
na ustalenie różnic i podobieństw zjawisk literackich oraz kulturowych na obsza-
rze południowo-wschodniej i środkowej Europy. Zaangażował się w wyjaśnienie 
pewnych kontrowersyjnych zagadnień dotyczących np. Kroniki czasów Stefana 
Wielkiego Mołdawskiego lub Pouczenia Neagoe Basaraba dla syna jego Teodo-
zjusza. Dużo miejsca w badaniach poświęcił kronikarzom oraz wartościom hu-
manistycznym i filologicznym w ich tekstach8. 

Zupełnie inną dziedziną zainteresowań prof. Chiţimii były książki popularne, 
ich związek z folklorem i funkcja literacka w Rumunii i Europie. Należy wspo-
mnieć o badaniach profesora poświęconych wybitnym folklorystom rumuńskim, 
opartych na uważnej analizie ich wkładu w założenie rumuńskiej szkoły folklory-
stycznej. Autor ujawnia oryginalność folkloru rumuńskiego na szerokim tle po-
równawczym z folklorem innych narodów europejskich. Chiţimia zajmował się 
także analizą strukturalną gatunków epickich literatury ludowej (ballada, baśń, 
opowieść, przysłowia, zgadywanki, krótkie anegdotyczne opowieści i piosenki 
dla dzieci) – w ramach tej analizy zarysował jednocześnie etapy i perspektywy 
badań nad rumuńską literaturą ludową9. 

Inną dziedzinę badań prof. Chiţimii stanowi literatura polska, w szczególności 
okres dawny i romantyzm. Jego wykłady prowadzone przez kilka dziesięcioleci 
zostały opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Bukareszcie w 1972 
roku. Teksty te, oprócz podstawowych informacji historyczno-literackich, zawie-
rają w dużym stopniu osobiste interpretacje i indywidualne spojrzenie na literatu-
rę polską w szerszym kontekście, poprzez porównanie z literaturą rumuńską 
i europejską. Ważne są wciąż studia poświęcone Adamowi Mickiewiczowi10. 
Duża część prac komparatystycznych profesora została przetłumaczona na język 
polski i wydana w dowód uznania z okazji jego 70. urodzin11. 

Poza badaniami czysto naukowymi prof. Chiţimia wniósł znaczący wkład 
w rozwój slawistyki rumuńskiej jako osoba prowadząca przewody doktorskie.    

8 Zob. I.C. Chiţimia, Probleme de bază ale literaturii române vechi, Bucureşti: Editura Academiei, 1972. 
9 Zob. tenże, Folclorişti şi folcloristică românească, Bucureşti: Editura Academiei, 1968; tenże, 

Folclorul românesc în perspectivă comparată, Bucureşti: Editura Minerva, 1971. 
10 Należy tu wymienić analizy wpływu Adama Mickiewicza na literaturę rumuńską, przekłady jego 

utworów, badania sonetów Mickiewicza w kontekście literatury światowej itd. Zob. np. następujące 
prace Chiţimii: Adam Mickiewicz et l’ecrivain roumain G. Asaki, „Romanoslavica” 1958, t. 1; 
A. Mickiewicz, N. Bălcescu, „Vospievanie Rumyni”, „Romanoslavica” 1958, t. 2. 

11 I.C. Chiţimia, Literackie studia i szkice rumunistyczno-polonistyczne, przeł. Z. Hryhorowicz i in., 
red. H. Misterski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1983. 
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Pod jego kompetentnymi skrzydłami liczni młodzi slawiści przygotowali i obro-
nili swe doktoraty. Wielu jest mu wdzięcznych za możliwość studiowania i pro-
wadzenia badań pod jego szczodrą, inspirującą opieką. 

Od początku lat 70. projekty badawcze slawistyki dotyczyły przede wszystkim 
rumuńsko-słowiańskich powiązań lingwistycznych i literackich. Ion Petrică wy-
brał jako temat swojej pracy doktorskiej relacje rumuńsko-polskie w drugiej 
połowie XIX wieku. Kierując się zasadą rozumienia fenomenu kulturowego 
i literackiego w kontekście determinujących czynników historycznych, autor 
przeprowadził szczegółową analizę składającą się z dwóch części. Pierwsza pod-
daje pod dyskusję liczne dane mające wyjaśnić podstawy i uwarunkowania wza-
jemnej recepcji zjawisk kultury. Związki między Polakami a Rumunami rozwija-
ły się bowiem różnie w ważnych momentach historycznych (takich jak: emigracja 
polska do Księstwa Wołoskiego, emigracja polska i rumuńska w Paryżu, rewolu-
cja 1848 roku, powstanie z 1863 roku, emigracja popowstaniowa do Rumunii 
itd.). W drugiej części rozprawy Petrică omawia popularyzację literatury polskiej 
w Rumunii i rumuńskiej w Polsce, a także skutki i wpływy literackich kontaktów 
rumuńsko-polskich. Najbardziej znanym w Rumunii poetą polskim jest Adam 
Mickiewicz, a rumuńskim w Polsce – Vasile Alecsandri. Obaj poeci zaistnieli 
dzięki tłumaczeniom na język francuski. Eminescu wkroczył później w polską 
przestrzeń literacką z powodu niespójności między ideologią pozytywistyczną 
a duchem romantyzmu. Niezwykle interesujące w ostatnim rozdziale książki jest 
omówienie wizerunku Rumunów w literaturze polskiej i Polaków w tekstach 
rumuńskich. Ponadto autor analizuje wspólne motywy i postaci występujące 
w literaturze polskiej i rumuńskiej – jak król Jan Sobieski, Michał Czajkowski vel 
Sadyk Pasza (Kirdżali), król Jan Olbracht (Lasy Koźmińskie), hospodar Despot 
Vodă (Ioan Iacob Heraclid), księżniczka Ruxandra – wskazując na znaczenie 
historii literatury w ustanawianiu lub wyjaśnianiu pewnych prawd czysto histo-
rycznych. Praca opublikowana przez Wydawnictwo Minerva12 stanowi wzorzec 
opracowania studiów o podobnej tematyce. 

Ion Petrică opublikował szereg artykułów i badań z zakresu historii literatury, 
poddając pod rozwagę czytelników teksty pisarzy starających się zachować ducha 
tożsamości Polaków (należy wymienić np. jego analizy i interpretacje dzieł kla-
syków: Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Władysła-
wa Reymonta, a także autorów współczesnych: Tadeusza Różewicza, Sławomira 
Mrożka, Tadeusza Nowaka, Witolda Gombrowicza). Zajmował się również za-
gadnieniami z zakresu recepcji literatury, takimi jak: zainteresowanie Rumunów 
literaturą polską XIX wieku, obecność literatury polskiej w Rumunii w okresie 
drugiej wojny światowej, początki recepcji literatury rumuńskiej w Polsce, pozy-
   

12 I. Petrică, Confluenţe culturale româno-polone, Bucureşti: Editura Minerva, 1976. 
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tywizm i realizm polski13. Począwszy od 2001 roku Petrică zaczął prowadzić 
przewody doktorskie, wnosząc także w ten sposób swój wkład w rozwój studiów 
nad historią literatury słowiańskiej w Rumunii. 

Z kolei Victor Jeglinschi obronił w 1977 roku pracę doktorską pt. Rumuńsko-
-polskie związki kulturalne w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku (1900–
1945), w której wykorzystuje materiały Archiwum Państwowego w Bukareszcie 
oraz artykuły z prasy międzywojennej. Wraz z odzyskaniem niepodległości pań-
stwa polskiego w 1918 roku pojawiły się nowe możliwości współpracy między 
Rumunami i Polakami. Autor przeprowadza analizę ważnych momentów tej 
współpracy na tle historyczno-dyplomatycznym. Rumuńsko-polskie związki 
kulturalne tego okresu wiele zawdzięczają historykowi Nicolae Iorga, jak również 
romanistom polskim: Stanisławowi Wędkiewiczowi i Stanisławowi Łukasikowi. 
Poza istotnym wkładem historyków Nicoale Iorga i Petre P. Panaitescu oraz 
wspomnianych romanistów polskich Jeglinschi podaje w swym doktoracie liczne 
informacje dotyczące kilku ważnych placówek instytucjonalnych (Uniwersytetu 
Ludowego w Vălenii de Munte, Stowarzyszenia „Amicii Poloniei”, lektoratów 
języka rumuńskiego i polskiego itd.). Autor zajął się także zagadnieniem odbioru 
literatury polskiej w Rumunii (konkretnie: recepcją utworów Adama Mickiewi-
cza, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Juliusza Słowackiego, Zyg-
munta Krasińskiego itd.) i literatury rumuńskiej w Polsce (zob. następujące pod-
rozdziały dysertacji: „Mistrz Manole” w wersjach polskich, Wkład poety Arona 
Cotruşa w rozpowszechnienie liryki rumuńskiej w Polsce, Pierwszy tom dzieł 
Michała Eminescu w Polsce, „Mistrz Manole” Lucjana Blagi na scenie Teatru 
Wielkiego we Lwowie itd.). 

Ważną rolę w promowaniu liryki Eminescu odegrał Emil Zegadłowicz, przyja-
ciel Arona Cotruşa w okresie, gdy ten ostatni był attaché prasowym przy Posel-
stwie Rumuńskim w Warszawie. W okresie międzywojennym zwiększyła się 
znacząco liczba przekładów rumuńskich twórców (Mihail Sadoveanu, Liviu Re-
breanu, Camil Petrescu, Lucian Blaga i in.). 

Niektóre fragmenty wspomnianej pracy doktorskiej Victora Jeglinschiego pu-
blikowane były w różnych czasopismach specjalistycznych, jednak w całości 
wydana została dużo później, pod opieką naukową Anki Iriny Ionescu i Constan-
tina Geambaşu14. 

Maria Vîrcioroveanu wybrała jako obszar swoich badań okres realizmu, zajmu-
jąc się przede wszystkim powieściami historycznymi Henryka Sienkiewicza. 
Wydała szereg ważnych szkiców (Recepcja dzieła Henryka Sienkiewicza w Ru-
munii, Mihai Viteazul w kazaniu jezuity Piotra Skargi, Kazimiera Iłłakowiczówna 
   

13 Zob. I. Petrică, Studii polono-române, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 1994. 
14 V. Jeglinschi, Relaţii culturale româno-polone în perioada 1900–1945, Bucureşti: Editura 

Universităţii din Bucureşti, 2016. 



CONSTANTIN GEAMBAŞU: Polonistyka rumuńska…     231 

– tłumaczka liryki rumuńskiej). Jej praca doktorska została opublikowana dopiero 
w 2005 roku15. Po przejściu do Szkoły Języka Rumuńskiego dla Obcokrajowców 
jej zainteresowanie językiem polskim i kulturą polską przejawiało się głównie 
w tłumaczeniach, niestety w dużo mniejszym stopniu w pracach teoretycznych. 

Constantin Geambaşu zajął się w swojej rozprawie doktorskiej twórczością 
Marii Dąbrowskiej. Wpisał się w ten sposób w tradycję opracowań studiów mo-
nograficznych i uzupełnił prace badawcze zainicjowane przez zasłużonego polo-
nistę Stana Velea (1933–2007). Okres, któremu poświęcił swoje zainteresowania 
naukowe, to XX wiek. Po przetłumaczeniu traktatu o teorii literackiej Główne 
problemy wiedzy o literaturze, napisanego przez Henryka Markiewicza16, Con-
stantin Geambaşu zaczął przykładać większą wagę do wewnętrznej dynamiki 
tekstu literackiego, a konkretnie narracji. Grant otrzymany w 1996 roku na prze-
prowadzenie badań nad wątkiem prozy korynckiej w literaturze polskiej, bułgar-
skiej i rumuńskiej zaowocował wydaniem książki opartej w dużej mierze na me-
todzie porównawczej17. W ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie zarysowały się 
kierunki jego prac badawczych: literatury słowiańskie (w kontekście kultury 
europejskiej) i zagadnienia mentalności na obszarze południowo-wschodniej 
Europy. Kolejnym przedmiotem jego zainteresowań są tzw. obszary na styku 
granic, czyli pogranicza jako prawdziwe modele interkulturowości i multikultu-
rowości. Chodzi tu szczególnie o wschodnią granicę Polski. Stąd pochodzą pisa-
rze, którzy odegrali istotną rolę w literaturze polskiej. Wystarczy wymienić Jaro-
sława Iwaszkiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Konwickiego, Andrzeja Ku-
śniewicza czy Jerzego Stempowskiego, aby zrozumieć znaczenie i rozległość 
tego tematu18. Po opracowaniu skryptu o kulturze i cywilizacji polskiej Constan-
tin Geambaşu skierował swoje zainteresowania w stronę zagadnień dotyczących 
   

15 M. Vîrcioroveanu, Romanul istoric al lui Henryk Sienkiewicz în context european. Trilogia, Bu-
cureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2005. 

16 H. Markiewicz, Conceptele ştiinţei literaturii, przeł. C. Geambaşu, Bucureşti: Univers, 1988. 
17 C. Geambaşu, Ipostaze lirice şi narative. Incursiuni în literaturile polonă, bulgară şi română, 

Bucureşti: Editura Medro, 1999; Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010. 
18 Zob. m.in. następujące szkice Constantina Geambaşu: Czesław Miłosz w poszukiwaniu tożsamo-

ści kulturowej, w: W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego 
u progu XXI wieku, red. W. Miodunka, A. Seretny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, s. 237–242; Andrzej Kuśniewicz sau poetica relativizării [Andrzej Kuśniewicz, czyli poetyka 
relatywizacji], w: tegoż, Ipostaze lirice şi narative. Incursiuni în literaturile polonă, bulgară şi 
română, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, s. 146–165; „Ţinutul Ulro” sau în 
căutarea timpului pierdut [„Ziemia Ulro” albo poszukiwanie utraconej przestrzeni], w: Czesław 
Miłosz la Bucureşti. Materialele colocviului internaţional 7–8 octombrie 2011, Bucureşti: Editura 
Universităţii din Bucureşti, 2012, s. 73–80; Imaginea Ucrainei și a legăturilor polono-ucrainene în 
viziunea lui Jerzy Stempowski [Obraz Ukrainy i powiązań polsko-ukraińskich w wizji Jerzego Stem-
powskiego], w: J. Stempowski, Pe Valea Nistrului, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 
2015, s. 7–22. 
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dynamiki idei kulturowych na obszarze Europy Środkowej (problematyka bardzo 
ważna na studiach magisterskich organizowanych w ramach slawistyki). Również 
działalność przekładowa podsunęła mu wiele niezwykle istotnych pomysłów 
dotyczących teorii przekładu oraz implikacji kulturowych i lingwistycznych 
przekładoznawstwa19. 

Polonistka średniego pokolenia Cristina Godun już w okresie studiów zajęła się 
systematycznym studiowaniem twórczości poetyckiej i dramaturgicznej Tadeusza 
Różewicza, któremu poświęciła pracę doktorską20. Opublikowała w czasopi-
smach specjalistycznych wiele szkiców poświęconych współczesnym pisarzom 
polskim (Wisławie Szymborskiej, Witoldowi Gombrowiczowi, Stanisławowi 
Ignacemu Witkiewiczowi, Oldze Tokarczuk, Andrzejowi Stasiukowi, Szczepa-
nowi Twardochowi i in.), wyróżniając się zmysłem krytycznym i analitycznym. 
Przygotowała dla studentów skrypty o współczesnym języku polskim, które wy-
dała w wydawnictwie uniwersyteckim21. Obecnie prowadzi Zakład Filologii 
Polskiej w ramach Katedry Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie 
Bukareszteńskim. 

Najmłodsza wśród wykładowców na wydziale jest Marina Ilie (ur. 1984). Po 
obronie i publikacji doktoratu na temat poezji Josifa Brodskiego22 została zatrud-
niona na slawistyce, gdzie oprócz wykładów poświęconych liryce polskiej XX 
wieku prowadzi również zajęcia z dziedziny rusycystyki, a to stwarza perspekty-
wę studiów porównawczych. Napisała i opublikowała wiele artykułów i szkiców 
w pismach specjalistycznych. Brała udział w konferencjach i sesjach naukowych, 
wykazując duży potencjał dydaktyczny i naukowy. 

Elena Deboveanu już od początku swojej kariery uniwersyteckiej poświęciła 
się studiom lingwistycznym (fonetyka i fonologia, leksyka, składnia, frazeologia). 
Badania polskiej gwary w kilku miejscowościach Bukowiny (okręg Suczawa) 
były podstawą rozprawy doktorskiej: Polska gwara górali bukowińskich w Ru-
munii, opublikowanej w języku polskim w 1971 roku w serii „Prace Językoznaw-
cze”23. Praca opisuje w sposób strukturalny system fonetyczny i morfologiczny 
gwary polskich mieszkańców bukowińskich, wpisując się w obszerny program 
badawczy nad gwarami słowiańskimi na terytorium Rumunii. Program został 
zainicjowany przez Katedrę Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Bu-
kareszteńskiego. Badania przeprowadzane w terenie i podjęte przez slawistów    

19 Zob. szkice: Wisława Szymborska po rumuńsku, A. Kuśniewicz po rumuńsku, Tłumaczenie jako 
metajęzyk międzykulturowości i in., zawarte w tomie: C. Geambaşu, Texte şi contexte. Incursiuni 
critice în literatura polonă, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2009. 

20 C. Godun, Teatrul lui Tadeusz Różewicz, Bucureşti: Paideia, 2008. 
21 Zob. przypis nr 5. 
22 M. Ilie, Iosif Brodski. Avataruri ale eului, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2015. 
23 E. Deboveanu, Polska gwara górali bukowińskich w Rumunii, przeł. S. Gogolewski, Wrocław: 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. 
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stały się podstawą wielu cennych prac monograficznych. Zainteresowania Eleny 
Deboveanu w końcowym okresie aktywności zawodowej dotyczyły badań frazeo-
logicznych. Wspólnie z polską językoznawczynią Janiną Wójtowicz z Uniwersytetu 
Warszawskiego opublikowała kompendium polsko-rumuńskie, zawierające tysiąc 
identycznych lub prawie identycznych zwrotów frazeologicznych24 w obu językach. 
Zbiór ten stał się niezwykle cennym wkładem w rozwój frazeologii. Publikacje 
Eleny Deboveanu ukazały się również w pismach specjalistycznych z zakresu 
słowotwórstwa lub stylistyki funkcjonalnej współczesnego języka polskiego. 

Mihai Mitu (1936–2017), absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Bukareszteń-
skiego, pracował w Zakładzie Języka Staro-Cerkiewno-Słowiańskiego, w swoich 
badaniach naukowych poruszał problemy z zakresu etymologii, opierając się na 
studiach naukowców polskich. Główne zainteresowanie rumuńskiego slawisty 
dotyczyło rumuńsko-polskich związków językowych i kulturalnych25. Na przestrzeni 
wielu lat te szczegółowe porównania zostały zebrane i opublikowane w kilku 
tomach26. Prace te, oparte na badaniach i dokumentach archiwalnych, ujawniły 
nieznane fakty z dziejów stosunków polsko-rumuńskich w szerokim kontekście 
historyczno-kulturowym. Najlepszym tego przykładem jest monografia poświę-
cona życiu wybitnego przedstawiciela Szkoły Siedmiogrodzkiej, filologa i poety 
Ioana Budaia-Deleanu, znakomitego znawcy języka i literatury polskiej27. 

Wielki wkład w rozwój filologii polskiej na Uniwersytecie Bukareszteńskim 
wniosła Elena Linţa. Jej praca doktorska poświęcona zapożyczeniom polskim 
w języku rumuńskim stanowi do dziś podstawowe opracowanie tego tematu28. 
Posiadała gruntowne wykształcenie lingwistyczne, opublikowała prace i artykuły 
potwierdzające intuicję badawczą i gruntowny warsztat naukowy29. Zorganizowa-
ła kilka sesji naukowych i koordynowała wiele prac badawczych30. Była również 
   

24 E. Deboveanu, J. Wójtowicz, Zbiór polsko-rumuńskich idiomów = Culegere de expresii frazeo-
logice polono-române, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1984. 

25 Zob. np.: M. Mitu, Du “sacré” au “profane” dans l’évolution sémantique (sur les slavonismes rouma-
ins), „Romanoslavica” 2002, t. 38, s. 25–36; tenże, Orientalizmy leksykalne w języku polskim i rumuńskim 
(Próba porównania), w: Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego, red. 
J. Rusek, W. Boryś, L. Bednarczuk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002, s. 301–306. 

26 Zob.: M. Mitu, Cercetări lingvistice şi literare româno-slave, Bucureşti: Editura Universităţii din 
Bucureşti, 1996; Oameni şi fapte din secolul al XVIII-lea românesc, Bucureşti: Editura Athos, 1999; 
Studii de etimologie româno-slavă, Bucureşti: Editura Universul Enciclopedic, 2001; Cercetări etimo-
logice şi lexico-semantice, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2006; Romano-Polonica I. Studii 
de istorie culturală, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2007. 

27 Tenże, Viaţa lui Ioan Budai-Deleanu, Bucureşti: Saeculum I.O., 2017. 
28 E. Linţa, Wyrazy polskiego pochodzenia w języku rumuńskim, Wrocław: Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, 1974. 
29 Zob. m.in. taż, Termeni militari de origine polonă în limba cronicarilor romîni [Polskie terminy 

wojskowe w języku rumuńskim], „Romanoslavica” 1964, t. 10, s. 195–208. 
30 Zob. m.in. Din istoricul slavisticii româneşti, red. E. Linţa, Bucureşti: TUB, 1982.  
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autorką wstępów do tłumaczonych przez siebie pozycji31. Warto tu też przypo-
mnieć jej wieloletnie wysiłki włożone w układanie katalogów rękopisów sło-
wiańsko-rumuńskich. 

Poloniści z Uniwersytetu Bukareszteńskiego, oprócz działalności dydaktycznej 
i naukowej, zaangażowali się również w szeroko zakrojoną aktywność translator-
ską, z powodzeniem dostarczając czytelnikowi rumuńskiemu dzieła zarówno 
klasycznej, jak i współczesnej literatury polskiej. Do 1989 roku wydawano prze-
de wszystkim przekłady literatury klasycznej lub tekstów odnoszących się do 
rzeczywistości socjalistycznej – dopiero wraz ze zniesieniem cenzury (po 1989 
roku) można było przekładać utwory pisarzy emigracyjnych (Czesława Miłosza, 
Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka). Zaczęto też tłumaczyć reprezenta-
tywne dzieła nurtu postmodernistycznego, poetów Nowej Fali i obecnej genera-
cji, jak również ważne teksty o charakterze filozoficznym i humanistycznym (np. 
autorstwa Leszka Kołakowskiego, Czesława Miłosza, Władysława Tatarkiewicza, 
Aleksandra Wata i in.). W 2011 roku nakładem wydawnictwa uniwersyteckiego 
ukazała się opracowana w Katedrze Języków i Literatur Słowiańskich Bibliogra-
fia tłumaczeń z literatur słowiańskich (1945–2011). W tym okresie wydano 237 
tomów beletrystyki, 17 antologii, 35 prac z zakresu historii i krytyki literackiej, 
przetłumaczonych z języka polskiego na język rumuński. Wielkie zasługi w tym 
zakresie oddali poloniści uniwersyteccy: Elena Linţa (17 tomów), Maria 
Vîrcioroveanu (4), Mihai Mitu (10), Ion Petrică (20), Constantin Geambaşu 
(55), Cristina Godun (20). 

Przetłumaczono także wiele esejów i tomów poezji opublikowanych w rozmai-
tych pismach lub antologiach32. Należy oczywiście wspomnieć tutaj o polonistach 
rumuńskich spoza uniwersytetu, takich jak: Stan Velea, Olga Zaicik, Nina Grigo-
rescu, Nicolae Mareş Theodor Holban, Rodica Ciocan-Ivănescu, Elena Timofte, 
Aura Ţapu, oraz o tłumaczach młodszego pokolenia, wśród których można wska-
zać następujące osoby: Sabra Daici, Luiza Săvescu, Carmen Bartl, Radosława 
Janowska-Lascăr, Vasile Moga i in. 

Wyjąwszy aktywność uniwersytecką poloniści rumuńscy współpracowali z In-
stytutem Książki w Krakowie (przyznawanie grantów na tłumaczenia) oraz Insty-
tutem Polskim w Bukareszcie (organizacja konkursów na tłumaczenia, pomoc 
finansowa dla niektórych badań, promocja kultury polskiej na obszarze Rumunii), 
   

31 Zob np. Creaţia artistică a Mariei Dombrowska – wstęp do rumuńskiego przekładu Nocy i dni 
Marii Dąbrowskiej (Nopţi şi zile, Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1966). 

32 Zob. np.: I. Petrică, V. Jeglinschi, Antologia literaturii polone [Antologia literatury polskiej]…; 
M. Laszlo-Kutiuk, Simbolismul european [Symbolizm europejski], t. 3, Bucureşti: Albatros, 1983; 
Cracovia – pagini de cultură europeană [Europejskie stronice kulturalne], red. C. Geambaşu, Bucu-
reşti: Paideia, 2002; Studii de imagologie polonă [Studia o imagologii polskiej], red. C. Geambaşu, 
Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010. 
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a także uczestniczyli w międzynarodowych konferencjach naukowych, wakacyj-
nych kursach językowych i kongresach dla tłumaczy. Wszystko to przyczyniało 
się do lepszego rozumienia polskich realiów, do zacieśniania kontaktów z pla-
cówkami kulturalnymi i kolegami z polskich uczelni. 

Wraz ze wstąpieniem naszych krajów do Unii Europejskiej zmieniły się wa-
runki na rynku pracy, dzięki czemu wielu absolwentów polonistyki może obecnie 
łatwiej znaleźć zatrudnienie w zagranicznych spółkach i koncernach międzynaro-
dowych, zakładać własne firmy lub biura tłumaczeniowe. Polonistyka na Uniwer-
sytecie Bukareszteńskim przeszła wiele etapów rozwoju i osiągnęła dobre wyniki, 
które potwierdzają nieustanny wysiłek i zaangażowanie kadry naukowo-dydaktycznej 
w kształcenie przyszłych, otwartych na nowe wyzwania pokoleń polonistów 
w Rumunii. 

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

The article presents the main stages and moments in the history of Polish studies at the University of 
Bucharest starting from 1949, when the Department of Modern Slavic Languages was established, 
until today. The academics’ efforts have focused on three main areas: 1) preparing courses, compen-
diums, textbooks, anthologies and dictionaries to facilitate the didactic process and the work with 
students; 2) scientific research in the field of theoretical and applied linguistics, as well as in history 
and literary criticism; 3) translating fiction, accompanied by prefaces or introductory studies. Thanks 
to their sustained efforts, the academics of the Polish Philology Section have contributed to special-
ists’ trainings, as well as to the promotion of Polish culture and literature in Romania. 
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OD DŁUŻSZEGO JUŻ CZASU LITERATURA DZIECIĘCA CIESZY SIĘ NIE TYLKO CORAZ  
większą popularnością wśród wydawców, czytelników i badaczy, ale także jest 
przedmiotem interdyscyplinarnych badań naukowych, zarówno w Polsce, jak 
i krajach anglojęzycznych. Na jej podstawie opracowuje się w brytyjskich szko-
łach konspekty lekcji, metodykę nauczania i edukacyjne strategie, które służą 
określonym celom pedagogicznym wynikającym z potrzeb czasu1. Przegląd naj-
nowszych opracowań krytycznych wyraźnie pokazuje, że problematyka uchodź-
cza i migracyjna stała się wiodącym tematem z wielu powodów2. Służy ona nie 
tylko temu, aby dzieci zadomowione lub urodzone w Wielkiej Brytanii lepiej 
zrozumiały powody migracji i potrafiły wczuć się w sytuację uchodźców i emi-
grantów o innym etnicznym pochodzeniu, ale także temu, aby nowo przybyłe 
dzieci, często nieznające jeszcze języka angielskiego, a więc oficjalnego języka 
   

1 Pragnę serdecznie podziękować dr Evelyn Arizpe, badaczce z Uniwersytetu w Glasgow, za jej 
cenne uwagi i źródła, które ułatwiły mi rozeznanie się w temacie i dotarcie do kluczowych źródeł 
w tej dziedzinie. Jej doświadczenia z pracy z dziećmi uchodźców i emigrantów były bezcenne dla 
moich własnych przemyśleń. Zob. też: E. Arizpe, T. Colomer, C. Martinez-Roldan, Visual Journeys 
through Wordless Narratives, London–New York: Bloomsbury, 2014. 

2 Zob.: J. Hope, Children’s Literature about Refugees. A Catalyst in the Classroom, London: UCL 
Institute of Education Press, 2017; A.M. Dolan, Intercultural Education, Picturebooks and Refugees: 
Approaches for Language Teachers, „CLELEjournal” 2014, t. 2, nr 1, s. 92–109. Przykładowe opra-
cowanie podejmujące tematykę wielokulturowości literatury dziecięcej to: M. Botelho, M. Rudman, 
Critical Multicultural Analysis of Children’s Literature: Mirrors, Windows and Doors, New York–
Abington: Routledge, 2009.  
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szkoły (language of schooling), łatwiej odnalazły się w nowej rzeczywistości 
i nie czuły się wykluczone. 

Tematykę emigracyjno-uchodźczą podejmuje się więc w nadziei, że im wcze-
śniej zostanie wprowadzona i przedyskutowana, tym owocniej pozwoli zapobiec 
etnicznym uprzedzeniom, przygotowując społeczeństwo brytyjskie do szacunku 
wobec inności i odmienności – i to zarówno religijno-kulturowej, jak i językowej. 
Celem nadrzędnym i długoterminowym takiej postawy jest osiągnięcie pokojo-
wego współistnienia różnorodnych grup religijno-etnicznych, które w efekcie 
globalizacji i nieustających wojen różnicują się coraz bardziej. Ponieważ brytyj-
skie szkoły państwowe są wieloetniczne, dzieci stykają się z kulturową innością 
od samego początku. Już w pierwszych dniach zajęć słyszą na korytarzach szkol-
nych mieszankę języków. I choć w komunikacji oficjalnej dominuje język angiel-
ski, w chwili obecnej drugim co do powszechności użycia jest język polski3. 
Zaraz za nim lokuje się język urdu i pendżabski, a ostatnio coraz częściej daje się 
słyszeć języki afrykańskie i język arabski. Oczywiście każda szkoła ma swoją 
specyfikę i nie zawsze przeważa w niej język polski jako dominujący język 
mniejszościowy, nie zmienia to jednak faktu, że różnorodność językowa w lokal-
nych szkołach jest zjawiskiem powszechnym. 

Jak zatem wykorzystać ją najowocniej nie tylko w celach edukacyjnych, ale 
także społecznościowo-integracyjnych? Jak zbliżyć do siebie etnicznie zróżnico-
wane grupy dzieci i zainteresować je sobą nawzajem? Jak najlepiej przełamać 
strach przed „obcym i nieznanym”, aby zachęcić do wzajemnego poznania się 
i wspólnej integracji? I w końcu: jak przełamać strach nowo przybyłych dzieci 
przed kulturą docelową, przed obcym językiem, który muszą poznać, aby móc 
funkcjonować na prawach obywatela nowego kraju? Takie i inne pytania coraz 
częściej zadają sobie nauczyciele i badacze zajmujący się teoriami edukacyjnymi, 
mając świadomość, że obecna sytuacja jest „kryzysem” permanentnym oraz że 
liczba emigrantów z Europy oraz uchodźców napływających z Azji i Afryki nie 
będzie maleć, lecz systematycznie wzrastać4. Nie powinien zatem dziwić fakt, 
że zjawisko to znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w najnowszej literatu-
rze dziecięcej, ale także w ujęciu metodologicznym, służącym promowaniu    

3 Do tej pory był nim język pendżabski, którym (oprócz znacznej światowej diaspory) posługuje się 
ponadmilionowa populacja zamieszkująca Pakistan i różne części Indii. Niektóre statystyki podają też, 
że drugim językiem był urdu – lingua franca Pakistanu i części Indii. O języku polskim jako po-
wszechnie używanym drugim języku Wysp pisze Philip Oltermann w artykule: In praise of… the 
Polish Language, „The Guardian” 2015, https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/06/ 
polish-language-britain-exam-board-a-level [dostęp: 24.03.2018].  

4 Te i inne pytania pochodzą z pracy zbiorowej, będącej publikacją pokonferencyjną, pt. Cros-
sing Boundaries: Translations and Migrations, Proceedings of the 33rd IBBY International Con-
gress held at Imperial College London, 23–26.08.2012, London: International Board on Books for 
Young People, 2012. 
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języków obcych zarówno w szeroko pojętej edukacji, jak i w sytuacjach życia 
codziennego. 

Owo swoiste powiązanie metodycznego podejścia do języków z migracyjnym 
motywem w literaturze dziecięcej jest przedmiotem niniejszej analizy. Wycho-
dząc od refleksji nad „transjęzykowością” (translanguaging), omówię pobieżnie 
wybrane przykłady literatury dziecięcej, a następnie zainspirowane nimi działania 
edukacyjne, poświęcone promowaniu języka polskiego jako obcego w szkockich 
szkołach podstawowych. Obecne rozważania traktuję jako wstęp do badań nad 
literaturą dziecięcą w ujęciu komparatystycznym, które – mam nadzieję – przy-
czynią się do wymiany brytyjsko-polskich doświadczeń, mających na celu wyko-
rzystanie literatury dziecięcej w procesie językowej edukacji wielokulturowej 
i integracji społecznej. Wyzwanie, jakie stanowi wielokulturowość w polskim 
systemie edukacyjnym, też już zostało dostrzeżone i poddane wstępnej dyskusji 
na konferencji „Edukacja wobec Migracji”, która odbyła się w Krakowie we 
wrześniu 2017 roku5. Postulaty konferencyjne wyraźnie świadczą o tym, że czas 
najwyższy, aby mieszkające w Polsce mniejszości narodowe (a zwłaszcza mniej-
szość ukraińska, licząca obecnie ponad milion obywateli) także poczuły swoją 
przynależność do wieloetnicznej kultury polskiej, w której mieszkają, wzbogaca-
jąc ją od lat. 

*  *  *  

O „transjęzykowości” pisze się coraz częściej jako o metodzie, czy też sposobie 
służącym porozumieniu w określonej sytuacji życiowej, w nauczaniu szkolnym, 
a także w szkolnictwie wyższym6. Terminem tym określa się np. szeroko rozu-
miane „wchodzenie” w nowy, obcy język i wszelkie próby posługiwania się tym 
językiem, a także innymi językami mniejszościowymi, którymi mówi społecz-
ność w danym miejscu zamieszkania. Jest to biegunowo różne podejście do języ-
ka niż klasyczne ujęcie filologiczne, według którego język jest systemem reguł 
i słownictwa, jakie należy opanować, aby móc się nim posługiwać. Zwolennicy 
„ujęzykowienia” (languaging) podkreślają fakt, że na opanowanie systemu języ-
kowego potrzeba wiele żmudnych lat pracy, jeśli nie całego życia, podczas gdy 
   

5 Szczegóły programowe i zakres dyskusji można znaleźć pod adresem: https://eduintegra.ils.uw. 
edu.pl/ [dostęp: 28.03.2018]. 

6 Por.: A. Creese, A. Blackledge, Translanguaging in the Bilingual Classroom: A Pedagogy for Le-
arning and Teaching?, „Modern Language Journal” 2010, t. 94, nr 1, s. 103–115; What is translan-
guaging?, „EAL Journal” 2016, https://ealjournal.org/2016/07/26/what-is-translanguaging/ [dostęp: 
20.03.2018]; O. Garcia, L. Wei, Translanguaging. Language, Bilingualism and Education, London: 
Palgrave Macmillan, 2014. 
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naglące potrzeby porozumienia stwarzają sytuacje, w których komunikujemy się, 
nie znając owych systemów całościowo. Usankcjonowanie podejścia innego niż 
filologiczne służy głównie temu, aby nie powstrzymywać mówiących ani przed 
zanurzeniem się w nowy system języka na różne możliwe sposoby, ani przed 
mieszaniem języka studiowanego z ojczystym, jeśli tylko umożliwia to porozu-
mienie. 

W wywodzie Ofelii Garcii i Li Wei uderza dbałość o zachowanie zasad „języ-
kowej demokracji”, czyli o stworzenie poczucia, że każdy język liczy się tak 
samo i nie ma znaczenia, jak liczna jest mniejszość, która się nim posługuje7. 
Translanguaging oznacza zatem tworzenie niezbędnych znaczeń, początkowo 
bez całościowej znajomości nabywanego języka, a w kolejnych etapach – używa-
nie go z coraz większą wiedzą i kompetencją. To także sposób wyrażania myśli, 
uczuć i odczuć. Jest nim też mieszanie języków (code-switching) na różnych po-
ziomach (leksykalnym, fonetycznym, gramatycznym, składniowym), jak również 
przechodzenie z jednego języka na drugi w procesie tłumaczenia, pisania czy mó-
wienia. Mieści się w tym pojęciu także tworzenie tzw. języka trzeciego, określane-
go mianem Spanglish, Japlish czy Ponglish. Każdy z nich jest zbitkiem dwóch 
podstawowych języków, wykorzystywanych w procesie budowania znaczeń8. 

Nie znalazłam jak dotąd jasno sprecyzowanej definicji tego pojęcia-procesu. 
W swym opracowaniu (do tej pory kluczowym) Garcia i Wei omawiają różne 
warianty sytuacyjne, np. dla nauczających i dla uczących się, przytaczając przy-
kłady z języka hiszpańskiego oraz chińskiego (mandaryńskiego), bo takimi języ-
kami posługują się na co dzień autorzy. Nie stronią oni jednak od przytaczania 
przykładów także z innych języków, aby zilustrować jakieś zagadnienie lub po-
dejście metodyczne. Ofelia Garcia czerpie przykłady z doświadczeń nowojor-
skich szkół, podczas gdy Li Wei opiera się na doświadczeniach instytucji brytyj-
skich. Oboje są emigrantami, którzy przechodzili przez proces przyswajania ję-
zyków obcych od wczesnego dzieciństwa. W swoim wywodzie posługują się 
językiem angielskim, ilustrując różne aspekty translanguaging poprzez odwoła-
nia do innych znanych im języków i ich własnych doświadczeń, tak dydaktycz-
nych, jak i życiowych. 

Elementem wspólnym, który towarzyszy wielu opracowaniom tego swoistego 
podejścia społeczno-edukacyjnego, jest zastosowanie różnorodnej wiedzy języ-
   

7 O. Garcia, L. Wei, Translanguaging…, s. 100–122. 
8 Ciekawe uwagi o zjawisku Ponglish przedstawił, poddając je wstępnej analizie językoznawczej, 

Jan Fellerer (Uniwersytet w Oxfordzie) na konferencji „Polish Britain: Multilingualism and Diaspora 
Community”, którą zorganizowano na Uniwersytecie w Cambridge 9 lutego 2018 roku. Zob. 
https://www.mml.cam.ac.uk/polish/multilingualism [dostęp: 25.03.2018]. Szersze omówienie zagad-
nienia tzw. trzeciego języka można znaleźć w rozdziale Everything is Translatable, w: E. Apter, The 
Translation Zone, Princeton: Princeton University Press, 2006, s. 226–240.  
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kowej ułatwiającej porozumienie i komunikację. Inne aspekty, które rozwijają 
autorzy poszczególnych opracowań, to np. pełne przyzwolenie na wykorzystanie 
wielojęzyczności w klasach szkolnych i włączanie do tego procesu nauczycieli 
różnych przedmiotów. Łączy się z tym zgoda na używanie języków innych niż 
angielski, również wtedy, gdy nie są to języki o oficjalnym statusie języków 
obcych i nie mają rangi przedmiotu egzaminowanego w danym systemie szkol-
nictwa. Dzieje się tak właśnie w szkockich szkołach, w których polski nie ma 
oficjalnego statusu języka obcego, ale dzieci mówiące innymi językami mogą 
nauczyć się jego podstaw w ramach realizacji programowej zasady 1+2, która 
w ten sposób określa wprowadzenie do curriculum dwóch języków obcych. To, 
jaki „trzeci język” wybierze dane dziecko, zależy od niego samego, od jego upo-
dobań, potrzeb i wyobraźni, bo choć jest on wymagany, jego znajomość, w prze-
ciwieństwie do pierwszego języka obcego, nie podlega testowaniu. Językiem 
„trzecim” najczęściej promowanym w szkockich szkołach jest obecnie chiński. 
Problem jednak tkwi w tym, że nie dla wszystkich dzieci angielski jest językiem 
pierwszym, choć stanowi oficjalny język szkoły (language of schooling). Realia 
życiowe komplikują więc regułę, która jest przestrzegana siłą tradycji, a której 
lokalne władze nie zmieniają od lat pomimo powszechnej krytyki i unijnych 
rekomendacji9. 

Wobec skostniałego oficjalnego systemu to właśnie „transjęzykowienie” pro-
ponuje odmienne i naukowo usankcjonowane podejście do języków, któremu 
wychodzi naprzeciw wprowadzanie obcojęzycznych zwrotów do narracji literatu-
ry dziecięcej. Pisarze i nauczyciele coraz częściej sięgają nie tylko do własnych, 
ale także do cudzych doświadczeń językowych, czyniąc je częścią twórczego 
życia, pisania i nauczania. Książki anglojęzycznych autorów z ostatnich lat, które 
odwołują się do doświadczeń dzieci – emigrantów polskiego pochodzenia – 
i wykorzystują to podejście, to przede wszystkim: Kasia’s Surprise [Niespodzian-
ka Kasi, 2010]10 autorstwa Stelli Gurney i z ilustracjami Petra Horáčka (przezna-
czona do czytania dzieciom młodszym od ok. 6 lat wzwyż), oraz The Weight of 
Water [Pod ciężarem wody, 2012]11, pisana z myślą o nastolatkach, które same 
potrafią czytać dłuższe teksty. Ani jej autorka Sarah Crossan, ani Stella Gurney 
nie mają – o ile mi wiadomo – żadnych bezpośrednich powiązań z Polską. Ich 
teksty wydają się spontaniczną reakcją na zaistniałą sytuację związaną z napły-
wem Polaków na Wyspy. Sarah Crossan zamieszcza podziękowanie Marcie Gut 
   

9 Por. T. Bąk, Rethinking language education in schools, Luxembourg: Publication Office of the 
European Union, 2017.  

10 S. Gurney, Kasia’s Surprise, il. P. Horáček, London: Walker Books, 2010. 
11 S. Crossan, The Weight of Water, London: Bloomsbury, 2012. Wszystkie tłumaczenia cytowa-

nych fragmentów tego tekstu, jak i jego polski tytuł są mojego autorstwa. W oryginalnym wydaniu 
powieści cytowane wiersze pojawiają się tylko po angielsku – E.G. 
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za jej „bezcenne uwagi dotyczące polskiej kultury”, natomiast jako główne źródło 
wiedzy i inspiracji, dotyczące prześladowania dziewcząt w szkole przez ich ró-
wieśniczki, podaje poradnik psychologiczny Odd Girl Out autorstwa Rachel 
Simmons12. Obie wymienione pozycje literackie tyle samo łączy, co i dzieli, bo 
choć zajmują się tematyką obecności dzieci polskich emigrantów w brytyjskich 
szkołach i społecznościach, zakres poruszanych problemów i forma przekazu są 
różne – i nie wynika to tylko z wieku czytelnika, do którego książki te są skie-
rowane. 

Kasia’s Surprise napisana jest klarowną prostą prozą i składa się z trzech 
głównych części: 1) Kasia wysyła list, 2) Kasia otrzymuje list, 3) Niespodzianka 
Kasi. Prosta, acz bogata w detale i ciekawa fabuła książki potęguje oczekiwanie 
na zapowiedzianą tytułową niespodziankę, której ujawnienie jest tym bardziej 
zaskakujące, że mieści się w niej kilka niespodzianek na raz. Jest nią nie tylko 
nieoczekiwany, bo utrzymany przez mamę Kasi do końca w tajemnicy przyjazd 
babci i dziadka, za którymi Kasia bardzo tęskni, ale także zmiana nastawienia 
Kasi do Anglii, w której mieszka już od jakiegoś czasu. Oprowadzając dziadków 
po różnych miejscach, Kasia uświadamia im, jak bardzo jest przywiązana do 
tego, na co narzeka w rozmowach i listach, i jak powoli zadamawia się w miejscu, 
w którym znajduje przyjaciół i które z każdym dniem staje się jej bliższe. Zabieg 
oswajania ma tu również wieloraką naturę, bo nie tylko Kasia przyzwyczaja się 
do miejsca, ale i jego współmieszkańcy oswajają się z myślą, że odmienność 
i język Kasi są teraz częścią ich codziennego życia. Uczucie to intensyfikują wpro-
wadzane polskie słowa, wyrażenia i nazwy. Te najczęściej wykorzystane w tekście 
są zebrane w podręczny słowniczek z angielskimi odpowiednikami i wydruko-
wane na pierwszej stronie, zaraz po spisie treści, na który składają się trzy wspo-
mniane części. 

Lista zwrotów z fonetyczną transkrypcją zawiera takie oto wyrażenia: babcia / 
dziadek / glowa do góry / Kasia, aniele / misiu / pierogi / slonko oraz nazwy wła-
sne: Kasia Nowak / Agnieszka / Jan / Wisła Kraków13. Dochodzą do nich za-
mieszczone w tekście ilustracje Horáčka, które obrazują dwie różne skrzynki 
pocztowe, wprowadzając słowo poczta oraz szyld na mijanym sklepie: polsky. 
Uprzedzając zarzuty purystów językowych, pragnę podkreślić, że brak znaków 
diakrytycznych oraz błędnie napisane słowo polsky nie mają tu większego zna-
czenia, bo fonetyczny zapis w języku angielskim pozwala odczytać wszystkie 
słowa i zwroty na tyle wyraźnie, żeby były zrozumiałe. W moim odczuciu jest to 
przywilej książki przeznaczonej do czytania na głos. Autorka zakłada, że czytel-
nicy słyszą zapisane fonetycznie w słowniczku zwroty wystarczająco często, aby 
   

12 R. Simmons, Odd Girl Out. The Hidden Culture of Aggression in Girls, Boston, MA: Mariner 
Books, 2002. 

13 S. Gurney, Kasia’s Surprise…, s. 4. 
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je rozpoznać, powtórzyć i zapamiętać ich brzmienie. Podejście takie spełnia po-
stulaty „transjęzykowienia”, ułatwiając porozumienie i promując interkulturowy 
kontakt. Zachęca też do obustronnej wymiany opartej na wzajemnym poszano-
waniu odmienności dzieci polskich i angielskojęzycznych: te pierwsze uczą się 
angielskiego, te drugie (choć w minimalnym zakresie) – polskiego. 

Podobny zabieg wykorzystuje Sarah Crossan w książce The Weight of Water, 
umieszczając na końcu swej powieści słowniczek, ale bez fonetycznej transkryp-
cji, prawdopodobnie zakładając, że czytelnik z łatwością rozpozna zasłyszane 
wielokrotnie słowa: Mama / Tata / Babcia / Gdańsk / Gdańsk Główny / Pierogi / 
Bigos / Golabki14. Ogromną zaletą tej książki jest jej treściowa kondensacja, bo 
na opowieść składa się 127 wierszy, które zaznaczają kolejne etapy, przeżycia, 
myśli i odczucia 12-letniej głównej bohaterki – Kasienki (n pisane bez zmiękcze-
nia). Tworzą one swoistą narrację z fabułą, dając wyraz wielu rozterkom dojrze-
wania w obcym i często wrogim środowisku. Ujmują jednocześnie w sposób 
głęboko refleksyjny „klasyczne” doświadczenia nastoletniej emigrantki, spowo-
dowane bolesnym rozstaniem rodziców oraz obcością miejsca, ludzi i języka. 
W nowej szkole spotyka Kasienkę ciąg upokorzeń i pierwsza miłość, a zatem 
doświadczenia poniżające i budujące jednocześnie, którym towarzyszy trudność 
w swobodnym wysławianiu się i tym samym wyrażaniu własnych myśli. 

Emigracja to także dla młodej bohaterki inicjacja w dorosłość, trudne życiowe 
decyzje, seksualność, wieloetniczność i wielojęzyczność – ta ostatnia rozgrywa 
się zarówno na planie werbalnym, jak i niewerbalnym. Wieloznaczność poetyc-
kiego skrótu i przekazu obrazują zmagania bohaterki z językiem, porównane do 
umiejętności pływania. W konkursie pływackim Kasienka zdobywa pierwszą 
nagrodę, co pozwala jej odzyskać poczucie własnej wartości i stawić czoła Clair 
– rówieśniczce z klasy, która ją prześladuje i poniża. Mowa ciała dodaje Kasience 
pewności siebie w nowym języku, który wyraża moc i siłę. Mowa i nowy język – 
ten werbalny i pozawerbalny – stają się dla dziewczynki domem, pozwalają uwie-
rzyć w siebie, a to z kolei pogłębia jej poczucie nowej przynależności. Nie dziwi 
zatem fakt, że kluczowy wiersz o języku nosi tytuł Home [Dom]: 

HOME  DOM 

Water is another world:  Woda to inny świat: 
A land with its own language.  Ląd, który ma swój własny język. 

Which I speak fluently.  Używam go płynnie. 

It’s alien and dangerous.  Jest tu obco i groźnie. 
I can’t even breathe down here.  Trudno mi oddychać 

   
14 S. Crossan, The Weight of Water…, s. 230. 
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Treading water  Pokonuję wodę 
Works only if I relax;  Tylko gdy jestem lekka; 
If I fight,  Kiedy walczę, 
      I sink.        tonę. 
I have to trust myself,  Muszę zaufać sobie, 
Trust the territory and  Zaufać wodzie 
My own body,  I mojemu ciału, 
The power of each limb.  Mocy każdej kończyny. 

It’s the silence I want.  Pragnę ciszy. 

And the weight of the water  Ciężar wody 
Over me –  Przygniata mnie – 
      Around me –        I wypycha. 

The safe silence of submergence.  Bezpieczna cisza zanurzenia. 

At the pool’s edge I might be ugly,  Siedząc na krawędzi basenu, 
But when I speak strokes  może nie wyglądam ciekawie, 
 Ale kiedy mówię płynnie ciałem 
      I am beautiful15.        Jestem piękna. 

Wiersz ten odnosi się także do tytułowego „ciężaru wody”, odnosząc się jedno-
cześnie do pokonywania jej oporu w trakcie pływania oraz ilustrując proces dłu-
gotrwałych zmagań w różnych wymiarach: psychologicznym, kulturowym, języ-
kowym czy też egzystencjalnym. Tytułowy ciężar wody jest również aluzją do 
osławionego wręcz angielskiego deszczu, który pada bez przerwy, przez co ciąży 
coraz bardziej, potęgując uczucie wyobcowania i przytłoczenia obecnym życiem. 
Tak więc tytułowa metafora nabiera „pod ciężarem wody” wieloznaczności, ob-
razując zmagania bohaterki w różnych sytuacjach. Woda przygniata i jednocze-
śnie wypycha Kasienkę, która w tej nowej sytuacji wydaje się sobie ugly (niecie-
kawa), ale gdy ją pokonuje, jest beautiful (piękna). Za pomocą prostych słów 
wiersze Crossan wyrażają głębokie życiowo, choć często trudne do przyjęcia 
treści, w których potrafi się odnaleźć każdy emigrant, bez względu na swój wiek, 
język i etniczność. 

Powolne nabieranie pewności siebie stanowi osnowę wielu innych powieścio-
wych wierszy z The Weight of Water, w których również prześladowcze działania 
Clair, piętnujące każdy rodzaj odmienności/inności, zyskują szerszy wymiar, 
obrazując społeczne mechanizmy zachowań. Pokonując wrogie nastawienie śro-
dowiska, Kasienka dorasta do zrozumienia swojej własnej wewnętrznej siły także 
dzięki wsparciu Williama – jej pierwszej szkolnej miłości. Proces ten opisuje 
wiersz Confidence [Pewność siebie]: 
   

15 Tamże, s. 213. 
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CONFIDENCE  PEWNOŚĆ SIEBIE 

When I tell William  Kiedy wyznaję mu 
      All about Clair        całą prawdę o Clair 
He says, ‘Stand up for yourself.’  William mówi: ‘Nie daj się’. 

William is in Year Nine.  Jest w ósmej klasie 
He could save me from the pack  Może mnie przed nią obronić 
But he does not want to:  Ale nie chce, bo 
      He knows        wie, że 
      I can save        mogę to zrobić 
      Myself.        Sama. 

And this makes me glow  I wiedząc to jaśnieję 
And love him even more16.  I kocham go jeszcze bardziej. 

Przytaczam ten wiersz w całości, bo zwracają w nim uwagę niekonwencjonalne 
relacje genderowe. „Rycerskość” Williama ma tu bowiem charakter feministyczny 
– chłopiec nie broni swojej „damy” jak klasyczny „rycerz”, ale przygotowuje ją do 
tego, aby rozumiejąc swoją moc, mogła obronić się w życiu sama. Jego „rycer-
skość” nie uzależnia Kasienki, ale ją wyzwala, tworząc związek oparty na wzajem-
nym szacunku i sile uczucia, a nie społecznym czy też emocjonalnym uzależnieniu. 
Trudno przecenić wagę tej i innych życiowych lekcji zawartych w powieści. 

Proces dojrzewania Kasienki jest tu wzbogacony także o jej przyjacielskie kon-
takty z mieszkającym po sąsiedzku Kanoro, którego „skin is dark like wet ink” 
[„skóra jest czarna jak mokry atrament”]17 i który przyjechał z Kenii, gdzie pracował 
jako pediatra. W Coventry, podobnie jak mama Kasienki, sprząta szpitale. Kiedy 
mama krytykuje wywyższających się Anglików, którzy nie wiedząc nic o Kanoro, 
traktują go w poniżający sposób, i nazywa ich „ignorant bunch” [„ignorantami”], 
Kanoro zaprzecza jej słowom, mówiąc: „If Kanoro believed he was better then 
them / He would be ignorant” [„Gdyby Kanoro myślał, że jest od nich lepszy / To 
on byłby ignorantem”]. „There is honour in each work” [„W każdej pracy jest 
godność”] – dodaje, „wywołując tym gorzki uśmiech na twarzy mamy”18. Kieru-
jąc się przekonaniem, że emigracja często jednoczy, Crossan przedstawia Kanoro 
jako postać bardzo pomocną w życiu Kasienki i jej mamy, przełamując tym sa-
mym kolejne etniczne stereotypy i uprzedzenia. Kanoro uczy też bohaterkę 
książki szacunku do samej siebie oraz cierpliwości do porzuconej przez tatę ma-
my. Głównym przekazem wiersza pt. Cooking Stones [Gotowanie kamieni] jest 
afrykańskie powiedzenie, że „patience can even cook a stone” [„cierpliwość może 
rozgotować nawet kamień”]19. Podczas sąsiedzkich spotkań z Kanoro Kasienka    

16 Tamże, s. 185. 
17 Tamże, s. 44. 
18 Tamże, s. 45. 
19 Tamże, s. 201. 
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uczy go gry w szachy i tak wzbogacają się nawzajem swoimi własnymi, etnicznie 
odmiennymi tradycjami, do których żadne z nich prawdopodobnie nie miałoby 
tak bliskiego dostępu, gdyby nie pobyt w wieloetnicznej Anglii. Stwierdzenie, że 
„wielokolturowość wzbogaca”, staje się w dzisiejszych czasach politycznie po-
prawnym sloganem, ale Crossan przywraca mu cenny osobisty wymiar, który 
zmusza czytelników do refleksji, rewidującej narodowe i religijne fobie w róż-
nych postaciach. Jest to kolejna zaleta tej głęboko refleksyjnej powieści, rozwija-
jącej także umiejętność empatii. 

Ale nie ze wszystkich życiowych opresji Kasienka wychodzi zwycięsko, bo 
powieść Crossan nie jest podręcznikiem dydaktycznym, ale książką o szeroko 
rozumianym procesie samopoznawczym i ogólnie poznawczym, w którym język 
odgrywa rolę ważną, choć ani nie wiodącą, ani nie jedyną. Umieszczenie w opo-
wieści kilku symbolicznych polskich słów, włącznie z oryginalnym imieniem 
Kasienki zamiast jego zanglicyzowanej wersji: Cassie, podkreśla przewagę 
współistnienia nad asymilacją – tak kulturową, jak i językową. „Transjęzykowie-
nie” dąży bowiem do obalenia hierarchicznego myślenia na temat otaczających 
nas języków, podkreślając jednakowy szacunek dla każdego z nich oraz ich pra-
wo do współistnienia. I chodzi tu nie tyle o walkę z hegemoniczną pozycją an-
gielskiego, ile o konstytucyjnie zapewnione prawo każdego człowieka do posłu-
giwania się własnym językiem ojczystym, bez poczucia wstydu czy społecznej 
niższości. Wbrew obiegowym opiniom o polskiej dumie narodowej, właśnie to 
poczucie towarzyszy często nie tylko młodym ludziom, ale wszystkim emigran-
tom, którzy z różnych powodów nie doceniają lub nie chcą docenić walorów 
dwu- lub wielojęzyczności w anglojęzycznym kraju20. Zabieg wplatania w anglo-
języczną narrację polskich słów i zwrotów przez cytowane brytyjskie autorki 
uwrażliwia na poszanowanie odmienności językowej obie strony: tak przyjmują-
cą, jak i przyjeżdżającą, i jako taki zasługuje na uznanie, tym bardziej że żadna 
z pisarek nie zna języka polskiego. 

*  *  *  

W refleksji towarzyszącej „transjęzykowości” poświęcono również wiele miej-
sca podkreślaniu pozytywnych aspektów wieloetnicznej klasy, której mieszanka 
językowa może mieć pozytywny wpływ na proces nauczania, nawet pomimo 
   

20 Wychodząc naprzeciw takim nastawieniom, zasługuje na uwagę powstała w Szkocji fundacja o na-
zwie „Podaruj dziecku swój język”. Jest to inicjatywa pod honorowym patronatem Polskiej Akademii 
Umiejętności, Instytutu Języka Polskiego PAN oraz The Royal Society of Edinburgh. Projekt jest finan-
sowany w ramach funduszy polonijnych MSZ RP. Działania fundacji promują wiedzę na temat dwuję-
zyczności dzieci i płynących z niej korzyści. Zob. www.podarujdzieckujezyk.org [dostęp: 24.03.2018]. 
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wielu utrudnień komunikacyjnych. O tym, jak „transjęzykowość” wykorzy-
stać z obustronną korzyścią dla uczniów i nauczycieli, piszą autorzy antologii 
Translanguaging with Multilingual Students [Transjęzykowienie z uczniami wie-
lojęzycznymi, 2016]. W zamieszczonym tu – obok innych tekstów – eseju o „tran-
sjęzykowości” traktowanej jako chwyt literacki21 omówiono metodykę pracy 
z uczniami wielojęzycznymi nad wierszowaną powieścią Thanhha Lai pt. Inside 
Out and Back Again (2011), która opisuje losy emigrantki-Wietnamki w Stanach 
Zjednoczonych. Autorka powieści wprowadza do anglojęzycznej narracji zwroty 
w języku wietnamskim. 

Nauczycielka w nowojorskiej wielojęzycznej szkole rozpoczyna dyskusję nad 
powieścią od zadania: „Jak wyjaśnisz fakt, że autorka wprowadza wietnamskie 
zwroty, chociaż pisze w języku angielskim? Co pozwala ci zrozumieć te słowa?”. 
Klasa dzieli się na grupy, które posługują się wspólnym językiem innym niż 
angielski i, przygotowując odpowiedzi na to pytanie, omawiają je w swoim języ-
ku ojczystym. W klasie uczą się osoby znające sześć różnych języków, z których 
nauczycielka zna tylko dwa: angielski i hiszpański. Nikt nie zna wietnamskiego. 
W czasie dyskusji dozwolone jest użycie wszystkich języków i kiedy różne grupy 
językowe w późniejszej fazie zadania rozmawiają ze sobą, posługują się od czasu 
do czasu angielskim, polegając na uczniach, którzy znają go lepiej niż inni. Zada-
nie jest kontynuowane w postaci tzw. wolnego pisania jako zadania domowego. 
Polega ono na dokończeniu rozpoczętych zwrotów, zacytowanych z powieścio-
wego wiersza tak, aby wstawić w miejsce wietnamskich wyrażeń swój własny 
język ojczysty, odpowiadający tradycji uczniów i ich rodzin. W ten sposób do 
wykonania zadania domowego włączani są krewni, tj. członkowie danej społecz-
ności obcojęzycznej, co pozwala zmniejszyć ich alienację i poczucie wyklucze-
nia. Artykuł zawiera kopie wypełnionych domowych zadań w różnych językach 
i refleksję nad tego typu metodyką z wykorzystaniem „transjęzykowości”. Przy-
taczam ów przykład w celu zwrócenia uwagi na integracyjną rolę, jaką spełnia 
szkoła w podejściu do języków społecznościowych. 

*  *  *  

Chociaż w Glasgow zróżnicowanie językowe nie jest aż tak duże jak w Nowym 
Jorku, język polski stanowi tutaj język społecznościowy obok urdu i pendżab-
skiego, których raczej nie znają nauczyciele pracujący w szkockich szkołach. 
Idąc zatem tropem zasady „transjęzykowości”, polegającej nie na wykluczaniu, 
   

21 A.E. Ebe, C. Chapman-Santiago, Student Voices Shining Through: Exploring Translanguaging 
as a Literary Device, w: Translanguaging with Multilingual Students, red. O. Garcia, T. Kleyn, New 
York–London: Routledge, 2016, s. 57–82. 
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ale raczej na włączaniu języków społecznościowych do procesu edukacyjnego, 
Uniwersytet w Glasgow we współpracy z lokalnym kuratorium (Education Sco-
tland) opracował zestaw lekcji języka polskiego na podstawie książki dla dzieci 
starszych (10+) pt. Wojtek. War Hero Bear [Wojtek niedźwiedź – wojenny boha-
ter, 2014] autorstwa Jenny Robertson. Chociaż ta krótka powieść nie ilustruje 
współczesnego wątku emigracyjnego jako takiego, to odwołuje się do jego histo-
rycznego aspektu, ukazując historię II Korpusu Wojska Polskiego, w którym 
walczył słynny niedźwiedź Wojtek, wsławiając się swoją dzielną postawą 
w bitwie pod Monte Cassino22. 

Historia ta, ze względu na swe powiązania ze Szkocją (legenda niedźwiedzia 
Wojtka skończyła się w edynburskim zoo), jest motywem adekwatnym do 
wkomponowania w szkolne zajęcia z historii, zaś jej element językowy spełnia 
wymagania „trzeciego języka” w ramach wspomnianej wcześniej reguły 1 + 2. 
Projekt ten, składający się z kilkunastu prezentacji w programie PowerPoint, 
zapoznaje z podstawowym słownictwem z zakresu elementarnych konwersacji 
przy powitaniach, pożegnaniach, opisach pogody i samopoczucia. Wprowadza 
też liczby, podstawowe czasowniki (Co lubi robić Wojtek? Co ty lubisz robić?) 
oraz nazwy państw i kontynentów, które znalazły się na szlaku bojowym II Kor-
pusu. Ów zestaw slajdów nie stanowi językowego wyzwania dla polskich 
uczniów, których liczba w szkockich szkołach przekracza obecnie 13 tysięcy. 
Został bowiem przygotowany z myślą o dzieciach innych narodowości, które 
zechciałyby rozpocząć naukę języka polskiego, aby poznać choć trochę język 
swoich kolegów i koleżanek z klasy. Nie na tym jednak kończy się rola wspo-
mnianych prezentacji. Ann Roberston, która przez wiele lat była nauczycielką 
języka francuskiego oraz uczestniczyła w różnorodnych projektach transjęzyko-
wych, jeżdżąc do Chin, Japonii i krajów afrykańskich, opracowała historyczny 
kontekst do językowych slajdów tak, aby mogli z nich swobodnie korzystać nau-
czyciele nieznający języka polskiego. Jako że ona sama go nie zna, robiła to pod 
moim kierunkiem. 

O sfinansowanie całego przedsięwzięcia z funduszy MSZ postarał się Konsulat 
RP w Edynburgu. Kiedy poproszono mnie o nadzorowanie i opiekę merytoryczną 
nad projektem, zaprosiłam do niego również byłą lektorkę Izabelę Rudzką. Rolę 
znawców w tej dziedzinie powierzyłyśmy polskim dzieciom, zakładając, że po-
czują się dowartościowane, gdy zarówno nauczyciele, jak i inne dzieci w szkole 
zechcą się nauczyć wybranych zwrotów ich ojczystego języka. One same za to, 
choć na krótki czas, będą mogły zaistnieć w roli nauczycieli i znawców przed-
   

22 J. Robertson, Wojtek. War Hero Bear, il. Tim Archbold, Edinburgh: Birlinn, 2014. O powiąza-
niach historii Wojtka ze szkockim kontekstem społeczno-historycznym pisze Aileen Orr w pracy: 
Wojtek the Bear. Polish War Hero, Edinburgh: Birlinn, 2010. 
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miotu23. Wbrew pozorom nie jest to podejście aż tak rewolucyjne, jakby się mo-
gło wydawać, bo w obecnych czasach iPodów, smartfonów i internetowego tłu-
maczenia Google’a, dynamika nauczania oraz rola nauczyciela ulega bezustan-
nym przewartościowaniom. Nauczyciel coraz częściej staje się bardziej modera-
torem niż autorytetem, albowiem w dobie powszechnie dostępnych informacji nie 
jest ich jedynym ani też wiarygodnym źródłem. Każda podana informacja może 
być natychmiast przez uczniów zweryfikowana lub poddana w wątpliwość, przez 
odnalezienie w internecie alternatywnych źródeł i odmiennego sposobu ich pre-
zentacji. Idąc zatem z duchem czasu i odpowiadając na potrzebę chwili, języko-
wy pakiet opracowany na podstawie książki Jenny Robertson będzie wprowadzo-
ny do programu szkockich szkół w maju i czerwcu 2018 roku. Nie będzie on 
obowiązkowym elementem szkolnego curriculum, a jego wybór zależeć będzie 
od dobrej woli i odwagi nauczycieli. Jedynym warunkiem wprowadzenia go do 
repertuaru szkolnych zajęć jest obowiązkowe wdrożenie różnojęzykowych zwro-
tów i wyrażeń. Definiując ten warunek, kierowałyśmy się koncepcją „transjęzy-
kowości”, a dokładniej: wynikającą z niej szeroko rozumianą zasadą promowania 
szacunku dla odmienności językowej, zwiększania poczucia społecznościowej 
przynależności dzieci posługujących się różnymi językami ojczystymi i w końcu 
sankcjonowania takiego podejścia do edukacji językowej, które ceni dwu- i wie-
lojęzyczność różnorodnej etnicznie i wielokulturowej społeczności nie tylko 
Szkocji, ale i całego – coraz bardziej zglobalizowanego – świata. 

*  *  *  

O tym, że problemy wielokulturowości nie są Polsce obce, świadczy najnowsze 
opracowanie autorstwa Agnieszki Kani, która jednocześnie wskazuje na ogromną 
potrzebę wprowadzenia tego typu tematyki do polskich szkół. W publikacji pt. 
Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej 
(2017) autorka ta zwraca uwagę na doniosłość dziedzictwa polsko-żydowskiego 
jako znaczącego elementu polskości. Analizując różne pomijane w edukacji 
teksty literackie o tej tematyce i proponując bardzo ciekawe scenariusze lekcji, 
opracowane na podstawie sugerowanych materiałów, Kania dochodzi do następu-
jącego wniosku: 
   

23 Projekt o Wojtku jest drugim tego typu przedsięwzięciem, które opracowałam wspólnie z Izabelą 
Rudzką. Nasz pierwszy pakiet edukacyjny był oparty na polskim filmie animowanym (z angielskimi 
napisami) Gwiazda Kopernika i wprowadzał podstawowe zwroty językowe o bardzo zbliżonym 
zakresie, ale innym profilu tematycznym. Projekt ten jest dostępny na platformie internetowej Educa-
tion Scotland, do której mają dostęp prawie wszystkie szkockie szkoły.  
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W zrozumieniu dzisiejszych przejawów nietolerancji wobec „innych” i poznaniu ich gene-
zy pomóc może (…) najpierw zobaczenie analogii między sytuacją Żydów w przededniu II 
wojny i w jej trakcie a losem części współczesnych emigrantów24. 

Autorzy raportu o niechęci młodych Polaków wobec uchodźców widzą tę pro-
blematykę w dużo szerszej perspektywie, wskazując nie tylko na powiązania 
z nieodrobioną lekcją po Holocauście, ale także na ich znacznie głębszy kontekst 
społeczno-filozoficzny: 

Potrzeba tu znacznie szerzej zakrojonego projektu edukacji, nie ograniczającego się do 
problematyki uchodźców. Z jednej strony edukacji kształtującej umiejętności „miękkie”, ta-
kie jak zdolność do empatii, a z drugiej strony – podnoszącej świadomość, ale nie tylko na 
temat uchodźców, także na temat wszelkiego rodzaju nierówności czy stereotypizacji zwią-
zanych choćby z problematyką płci, tożsamości, czy relacji międzykulturowych, na temat 
procesów ich społecznego tworzenia oraz podtrzymywania25. 

Poczynione uwagi potwierdzają potencjał wymiany polsko-brytyjskiej 
w zakresie wprowadzania tematyki uchodźczej do szkół przy wykorzystaniu 
bogatych źródeł literackich, które – jak próbowałam dowieść – często wykra-
czają poza wąskie rozumienie tematyki migracyjnej, rozwijając właśnie umie-
jętności „miękkie”, takie jak kształtowanie postawy światopoglądowej 
z wrażliwością i empatią czy też negocjowanie tożsamości poprzez zgłębianie 
zagadnień wielokulturowości i wielojęzyczności26. Czas zatem poświęcić tej 
problematyce otwartą i szczerą dyskusję, która odbędzie się w klimacie wza-
jemnego szacunku i zrozumienia, a nie ideologicznych dyrektyw. Myślę, że 
analiza porównawcza emigracyjnej i uchodźczej literatury dziecięcej z kon-
tekstu brytyjskiego i polskiego może okazać się bardzo pomocna i przydatna 
dla obu stron. 
   

24 A. Kania, Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej, Kra-
ków: Universitas, 2017, s. 171. 

25 D. Hall, Niechęć młodych Polaków do przyjmowania uchodźców w kraju: raport z badań, w: 
D. Hall, A. Mikulska-Jolles, Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy o powodach nie-
chęci do przyjmowania uchodźców, „Analizy, Raporty, Ekspertyzy” 2016, nr 1, s. 130.  

26 Chociaż moje rozważania skupiają się na tekstach autorek brytyjskich, listę przykładów pol-
skiej literatury dziecięcej o tematyce migracyjnej można znaleźć na stronie internetowej Fundacji 
„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Rejestr tytułów z roku 2016 zawiera takie książki jak: 
Kot Karima i obrazki Liliany Bardijewskiej, Teraz tu jest nasz dom Barbary Gawryluk, Tru Barba-
ry Kosmowskiej, Wędrówka Nabu Jarosława Mikołajewskiego, Hebanowe serce Renaty Piątkow-
skiej, Chłopiec z Lampedusy Rafała Witka. Dziękuję dr Aleksandrze Święckiej z Polonicum UW 
za jej nieocenioną pomoc w odnalezieniu wyżej wymienionych tytułów i innych źródeł ich doty-
czących.  
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“ T R A N S L A N G U A G I N G ”  I N  C H I L D R E N ’ S  L I T E R A T U R E  O N   

P O L I S H  M I G R A T I O N  B Y  B R I T I S H  W R I T E R S  

Using the framework of ‘translanguaging’ (understood primarily as a communication strategy with a 
free use of two or more languages), Grossman analyses two examples of children’s books, which refer 
to the theme of Polish migration to Great Britain. Kasia’s Surprise (2010) by Stella Gurney and The 
Weight of Water (2012) by Sarah Crossan introduce selected words and expressions in Polish as part 
of their English narratives, thus encouraging intercultural and interlingual communication among 
children speaking different languages. Grossman argues that the point behind this device is not to 
criticise the hegemonic position of English, but to legitimise the interlingual transfer as a standard way 
of making meaning in British multicultural communities. The author concludes the essay by encourag-
ing a more in-depth exploration of children’s books on migration written in British and Polish con-
texts as a way of a more effective educational approach not only to language learning, but also to 
enhancing integrational practices in multicultural communities of both countries. 
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W P R O WA D Z E N I E  

PRZYJĘCIE DO JAKIEGOKOLWIEK ŚRODOWISKA PRZYBYSZA Z DOŚWIADCZENIEM  
migracyjnym (z obcego kraju, z obcej kultury) zakłada jego integrację w nowym 
miejscu. Integracja oznacza bowiem współistnienie, czyli wzajemne poznanie 
dwóch grup: mniejszościowej i dominującej. Obie społeczności (przyjmowani 
i przyjmujący) zaangażowane w proces integracji uczestniczą w złożonym zjawi-
sku akulturacji – specyficznym mechanizmie adaptacyjnym. W moich rozważa-
niach skupię się na pojęciach zaczerpniętych z psychologii międzykulturowej, 
socjologii oraz pedagogiki, próbując wykazać i potwierdzić ich związki z glotto-
dydaktyką polonistyczną. Efekty opisanych doświadczeń oraz refleksje z nich 
wypływające stanowią przyczynek do dalszych badań. W pierwszej kolejności 
podejmę próbę opisu stosowanych pojęć, które być może nie są jeszcze dosta-
tecznie zakorzenione w interesujących mnie kontekstach. 

A D A P TA C J A   
–  D E F I N I C J A  P O J Ę C I A  

Adaptacja polega na zmianie. Jeśli odniesiemy to pojęcie do dydaktyki, a kon-
kretnie do glottodydaktyki polonistycznej, bez trudu zorientujemy się, że z tego 
swoistego koła ratunkowego korzystają wszyscy, którzy są zaangażowani w pro-
ces nauczania języka i jego transkodowania na użytek odbiorców innych niż 
rodzimi. Osoby poznające język polski potrzebują go do podstawowych celów 
komunikacyjnych, ale też niejednokrotnie do doświadczenia wspólnoty z rodzi-
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mymi użytkownikami polszczyzny poprzez kontakt z tymi samymi symbolami, 
postaciami literackimi, mitami kultury, jak również z miejscami, smakami, 
zwyczajami, sposobami spędzania wolnego czasu. Nauczyciele mają świado-
mość, że niezbędne jest odpowiednie podejście metodyczne przystosowane do 
potrzeb odbiorców, aby proces nauczania odbywał się sprawnie i efektywnie. 
Wymaga to odmiennego sposobu objaśniania reguł gramatycznych niż w przy-
padku uczniów, dla których język polski jest językiem pierwszym. Potrzebne są 
też teksty: literackie bądź popularnonaukowe, czytanki, teksty informacyjne 
opatrzone odpowiednim komentarzem leksykalnym, gramatycznym, czasami 
historycznym, kulturowym lub politycznym i wiele innych materiałów kształtu-
jących kompetencję językową i poznawczą. To najprostsza definicja adaptacji 
glottodydaktycznej w kontekście współczesnej myśli dydaktycznej, oparta na 
podstawowym mechanizmie: zmiany i przystosowania. Funkcjonowanie adap-
tacji w przestrzeni glottodydaktycznej jest uzasadnione, o czym piszą autorki 
artykułu Pojęcie »adaptacja« w przestrzeni różnych dyskursów. Od etymologii 
do współczesnych użyć terminu1. W rozważaniach nad historycznymi znacze-
niami wskazanego pojęcia analizują definicje zarejestrowane w dawnych słow-
nikach aż po współczesne jego zastosowania w różnych dyscyplinach nauki. 
Badaczki podkreślają widoczną zmianę w sposobie rozumienia terminu adapta-
cja, początkowo używanego w odniesieniu do materialnej sfery ludzkiej dzia-
łalności, później zaś stosowanego w wielu innych dziedzinach nauki i sztuki. 
W słownikach do XVII wieku funkcjonuje przede wszystkim czasownik adap-
tować, brak rzeczownika od nazwy tej czynności. Dopiero w Słowniku języka 
polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego (XX wiek) dokonano specyfi-
kacji znaczenia wyrazu adaptacja poprzez rozróżnienie możliwości jego użycia 
w odniesieniu do sfery materialnej (‘w budownictwie przeróbka budynku dla 
wykorzystania go w innym celu’2) oraz w obszarze literatury. W późniejszych 
słownikach obydwa znaczenia funkcjonują równolegle. Istotną nowość w defi-
nicji omawianego leksemu, adekwatną wobec jego współczesnego rozumienia, 
odnajdziemy w Wielkiej encyklopedii PWN pod redakcją Jana Wojnowskiego, 
gdzie w przypadku adaptacji literackich uwzględnia się następujące aspekty 
znaczeniowe: 

przetworzenie dzieła literackiego na utwór odmiennego rodzaju literackiego lub na utwór in-
nej sztuki, dostosowanie go do potrzeb nowych odbiorców lub nowych środków rozpo-

   
1 D. Ostaszewska, E. Sławkowa, Pojęcie »adaptacja« w przestrzeni różnych dyskursów. Od etymo-

logii do współczesnych użyć terminu, w: Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka, red. W. Hajduk-
-Gawron, A. Madeja, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, 2013, 
s. 13–24. 

2 Słownik języka polskiego, t. 1, red. W. Doroszewski, Warszawa: PWN, 1963, s. 22. 
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wszechnienia, (…) parafraza dzieła literackiego dla dorosłych nadająca mu charakter utworu 
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży3. 

Jako następny etap kształtowania się znaczenia terminu adaptacja Danuta 
Ostaszewska i Ewa Sławkowa podają jego zastosowanie w dziedzinach wielu 
rozmaitych nauk – przywołajmy tu choćby adaptację biologiczną, psychologiczną 
lub socjologiczną. W dalszej części przywołanego artykułu odnajdujemy kolejne 
przykłady posługiwania się pojęciem adaptacji w przekładoznawstwie, języko-
znawstwie czy w związku z dostosowywaniem teorii matematycznych do pojęć 
z zakresu ekonomii. 

Współcześnie adaptacja nie może i nie jest już kojarzona jedynie ze sferą sztu-
ki. O postrzeganiu kultury jako adaptacji biologicznej w naukach humanistycz-
nych przekonują autorzy publikacji Kultura jako adaptacja. Kultura w paradyg-
macie przyrodoznawstwa4. 

Proces adaptacji na wiele sposobów opisuje Linda Hutcheon w książce A Theo-
ry of Adaptation. Badaczka zwraca uwagę na wszechobecność tego zjawiska 
i potrzebę jego opisania nie tylko z perspektywy przekładu intersemiotycznego. 
Analizuje też mechanizm transkodowania, który często pociąga za sobą zmianę 
medium i odbiorcy adaptowanych treści, gdyż adaptacja jako proces i jako pro-
dukt są nieodłącznie związane z wymiarem społecznym przekazu5. 

I wreszcie adaptacja kulturowa, która jest procesem dostosowywania się do 
nowego środowiska społecznego i otoczenia kulturowego; w pełni zachodzi 
wówczas, gdy jednostka w kontakcie z przedstawicielami innej kultury potrafi – 
bez uczucia dysonansu poznawczego i dyskomfortu – przyjąć normy i wartości 
funkcjonujące w danym środowisku. Pełna adaptacja międzykulturowa zakłada 
zdolność człowieka do zredukowania niepewności i niepokoju oraz łączy się 
bezpośrednio z umiejętnością efektywnej komunikacji między przedstawicielami 
różnych kultur. 

Przedstawiony pokrótce interdyscyplinarny charakter terminu adaptacja po-
zwala zastosować je także w dziedzinie nauczania języka obcego, a zatem 
w glottodydaktyce – ściślej: interesować nas będzie język polski jako obcy i ko-
lejno jako drugi lub odziedziczony. Wykorzystanie mechanizmów adaptacyjnych 
obejmuje wszystkie elementy modelu komunikacyjnego stworzonego przez Ja-
kobsona. Nakierowane one są na kontekst nauczanego materiału, kontakt z adre-
satem i kod komunikatu (język polski). Adaptacja przyswajanych w toku kształ-
   

3 Wielka encyklopedia PWN, t. 1, red. J. Wojnowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2001, s. 9. 

4 D. Wężowicz-Ziółkowska, W. Borkowski, Kultura jako adaptacja. Kultura w paradygmacie 
przyrodoznawstwa, w: Adaptacje I…, s. 25–40. 

5 Por. L. Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York: Routledge, 2006. 
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cenia treści jest wynikiem potrzeby odbiorcy, dotyczy adaptatora (dokonującego 
zmian) oraz adaptowanych zagadnień i wreszcie uwzględnia osobę ucznia, czę-
ściowo również adaptując go do nabywania nowych sprawności (np. czytania 
tekstów zapisywanych alfabetem łacińskim, zrozumienia struktury gramatycznej 
języka i panującej w danym kraju aksjologii, poznania symboli religijnych itd., 
słowem: przystosowania się do innego sposobu pojmowania świata i wyrażania 
siebie). Zabiegi adaptacyjne prowadzą do powstania nowej (innej) jakości prze-
kazów, opartych na dialogu nadawcy rozumiejącego potrzeby odbiorcy. W adap-
tacji glottodydaktycznej nie chodzi jedynie o przeniesienie komunikatu z jednego 
medium w drugie (fabuły powieści na film), ale i o dostosowanie treści pierwot-
nie nieprzeznaczonych dla odbiorców zewnętrznych językowo i kulturowo. Istot-
ną rolę odgrywa tu dopasowanie stopnia trudności językowej materiału oraz me-
toda przystosowywania, obejmująca glosariusze, tłumaczenia i porównania do 
języka lub kultury uczącego się, a także uwzględniająca jego wiek i zaintereso-
wania. Wszystko to służy możliwie najlepszemu wyposażeniu obcokrajowca 
w sprawności gwarantujące skuteczną komunikację i swobodne funkcjonowanie 
w kulturze. W pracy glottodydaktyka polonistycznego adaptacja jest sztuką, któ-
rej mechanizmy są wykorzystywane nieustannie zarówno w obszarze poszcze-
gólnych podsystemów języka, jak i tekstów kultury. Sposoby przystosowania 
literatury pięknej (poza jej tłumaczeniem) i podstawowe formy adaptacji utwo-
rów opisuje Aleksander Kozłowski6, prezentując klasyczny już podział na adap-
tację sensu stricto i sensu largo. Przedstawione przez niego zabiegi porządkują 
proces adaptacyjny i dają podwaliny teoretyczne chwytom stosowanym przy 
transkodowaniu treści literackich właściwych natywnym użytkownikom na po-
trzeby użytkowników, którzy język dopiero poznają7. Można spróbować postawić 
śmiałą tezę, że glottodydaktyka opiera się na mechanizmach adaptacyjnych sta-
nowiących swoisty upcykling (upcycling)8, który prowadzi do konstruowania 
coraz to nowszych, dostosowanych do zmieniających się wymagań odbiorców 
podręczników (rozróżniających naukę języka jako obcego, drugiego bądź odzie-
dziczonego), gramatyk, skryptów do nauczania wymowy z uwzględnieniem języ-
ka pierwszego uczących się i trudności bądź ułatwień z tym związanych. 
   

6 A. Kozłowski, Literatura piękna w nauczaniu języków obcych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne, 1991. 

7 Por. R. Cudak, W. Hajduk-Gawron, Problematyka adaptacji tekstu w edukacji literackiej cudzo-
ziemców, w: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, t. 1, 
red. E. Jaskółowa i in., Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, s. 603–616.  

8 Upcykling – pojęcie zaczerpnięte z ekologii oraz sztuki użytkowej – w przeciwieństwie do recy-
klingu zakłada nie tylko ponowne użycie materiałów odpadowych, ale też kreatywne nadanie przed-
miotom nowego życia, podnosząc jednocześnie ich wartość estetyczną i artystyczną, tworząc nową 
jakość. Pojęcie upcyklingu może stać się poręcznym określeniem dla działań glottodydaktycznych. 
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Wydaje się, że na gruncie glottodydaktyki polonistycznej wiele pozostaje do zro-
bienia w zakresie zróżnicowania odbiorcy nauczanych treści. Do niedawna metodyka 
nauczania języka polskiego w warunkach innych niż ojczyźniane charakteryzowała 
się przede wszystkim odwołaniem do metodyki nauczania języków obcych, skie-
rowana była w większości do osób dorosłych, studentów przybywających do Polski 
w ramach wymian akademickich, a treści zawarte w podręcznikach nie zawsze były 
w wystarczającym stopniu skorelowane ze światem rzeczywistym, tworzącym scene-
rię funkcjonowania języka i wytworów kultury powstałych dzięki jego materii. 

Pozornie nieuporządkowane strategie adaptacyjne, być może w połączeniu z bra-
kiem konsekwencji terminologicznej, układają się w mozaikę znaczeń i zastosowań 
mechanizmów adaptacji glottodydaktycznej – zwłaszcza jeśli pod rozwagę wziąć 
aspekt społeczny tych procesów. Redaktorzy książki The Politics of Adaptation9 
we wstępie zaznaczają, że zarówno teorię, jak i praktykę adaptacji ostatecznie 
determinują relacje społeczne, które są z natury polityczne – proces adaptacyjny 
ma ścisły związek z władzą, ze współcześnie panującymi tendencjami w polityce. 
Trudno kwestionować słuszność tej tezy, jeśli weźmiemy pod uwagę zjawisko migra-
cji i emigracji ludności. Polska, dotychczas będąca krajem obywateli przede wszyst-
kim emigrujących, stała się miejscem docelowym dla emigrantów z innych państw. 

Aspekty akulturacyjne odbiorców nauczanego języka, w naszym przypadku 
polskiego, odgrywają równie ważną, choć być może drugoplanową rolę w proce-
sie akwizycji języka. Powodzenie lub niepowodzenie w adaptacji do nowych 
warunków bytu wpływa na tempo i przyrost wiedzy językowej i przedmiotowej 
wśród dzieci rozpoczynających naukę w polskich szkołach, a legitymujących się 
biografią migracyjną. Z drugiej strony: przyjęcie nieodpowiednich strategii adap-
tacyjnych przez nauczyciela (przygotowanie materiału językowego, kulturowego 
oraz metody przekazu) może prowadzić do nieporozumień. Wszystkie te aspekty 
adaptacji dotyczą pracy glottodydaktyka. Brak chęci do wzajemnej adaptacji 
(środowiska przyjmującego i osób przyjmowanych) może prowadzić do izolacji, 
co nie leży u podstaw współcześnie liczących się tendencji panujących w eduka-
cji: podejścia interkulturowego lub inkluzji. 

Adaptowanie jest określoną umiejętnością, a zarazem konieczną czynnością 
podejmowaną przez człowieka, który obecnie nierzadko z przymusu lub wyboru 
przyjmuje status nomady ekonomicznego, kulturowego, ale też językowego 
i edukacyjnego. Taka sytuacja prowadzi do konstruowania na nowo biografii 
językowej10 i edukacyjnej osób z doświadczeniem migracyjnym. Nauka języków 
   

9 The Politics of Adaptation. Media Convergence and Ideology, red. D. Hassler-Forest, P. Nicklas, 
Basingstoke, Hampshire–New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 1. 

10 Por. W.T. Miodunka, Biografia językowa jako jedna z metod badania dwujęzyczności, w: Bilingwizm 
polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadku, red. R. Dębski, W.T. Miodunka, 
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 49–88. 
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obcych w ostatnich dekadach stała się nieodłącznym elementem edukacji czło-
wieka, a istota mechanizmów adaptacji w tym obszarze wydaje się mieć pełne 
realizacje. 

T E O R I A  A K U LT U R A C J I   
–  K R Ó T K A  C H A R A K T E R Y S T Y K A  

Akulturacja, czyli zjawisko zachodzące na styku kultur, to proces psycholo-
gicznej i kulturowej zmiany, która dotyczy zarówno przedstawicieli społeczności 
imigranckiej, jak i otoczenia przyjmującego. Problematyka przystosowania imi-
grantów do nowych środowisk osiedlenia była i nadal jest przedmiotem badań 
w wielu dziedzinach, szczególnie socjologii i psychologii. John W. Berry11 wyod-
rębnił cztery strategie akulturacyjne jednostki: 1) integracja – zachowanie własnej 
i poznanie nowej kultury; 2) asymilacja – rezygnacja z własnej tożsamości i przy-
jęcie nowej kultury; 3) separacja – utrzymanie własnej tożsamości i odrzucenie 
nowej; 4) marginalizacja – odrzucenie własnej kultury i nowego miejsca za-
mieszkania. 

Wybór którejś ze wskazanych strategii akulturacyjnych zależy od wielu czyn-
ników, takich jak: długość pobytu w nowym miejscu osiedlenia, cel pobytu (tury-
ści, tymczasowi rezydenci, studenci międzynarodowi, ludzie biznesu, imigranci 
zarobkowi, uciekinierzy), kontakty z autochtonami (tubylcami), cechy społeczeń-
stwa przyjmującego. Należy również dodać, że raz przyjęta strategia może ulegać 
zmianie. Model Berry’ego uwzględniał dwie istotne kwestie: na ile przybysz 
zachowuje swoją kulturę, a na ile przyjmuje kulturę kraju osiedlenia. To schemat 
porządkujący strategie akulturacyjne, jednak niepodążający za zmieniającą się 
rzeczywistością – może więc uchodzić za zbyt powierzchowny. Badania socjolo-
giczne dowiodły, że konieczne jest uwzględnienie stopnia zaangażowania przy-
byszów w akulturację i jakości ich relacji ze środowiskiem przyjmującym. Efekty 
tych analiz sprawiły, że skonstruowano Interaktywny Model Akulturacji12, który 
pokazuje, jaki wpływ na wybór strategii akulturacyjnej przez imigrantów ma 
podejście społeczeństwa w kraju osiedlenia. Zróżnicowanie otrzymywanych 
wyników badań nad procesami akulturacyjnymi doprowadziło do próby zbudo-
wania schematu jeszcze dokładniej opisującego to zjawisko. Na takie potrzeby 
   

11 J.W. Berry, Acculturation and psychological adaptation: An overview, w: Journeys into cross-
-cultural psychology, red. A.-M. Bouvy i in., Amsterdam–Lisse: Swets & Zeitlinger, 1994, s. 129–141. 

12 Por. H. Grzymała-Moszczyńska, Konflikty między strategiami akulturacyjnymi ofiarowywanymi 
przez społeczność przyjmującą i strategiami akulturacyjnymi przyjmowanymi przez społeczności 
imigrantów, w: (Złudne) obietnice wielokulturowości, red. J. Królikowska, Warszawa: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 167. 
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odpowiada Rozszerzony Model Relatywnej Akulturacji (Relative Acculturation 
Extended Model – RAEM). Uwzględnia on perspektywę przybyszów oraz środo-
wiska przyjmującego. Po stronie imigrantów model ten sytuuje rozróżnienie 
między preferowaną strategią akulturacyjną a wyborem rzeczywistej strategii 
w zależności od sytuacji, w jakiej się oni znaleźli. Po stronie społeczności przyj-
mującej oznacza to preferencję co do tego, jaką strategię powinni obrać przyby-
sze, oraz percepcję rzeczywistej strategii przez nich wybranej13. W omawianym 
modelu istotne jest również to, że w rozmaitych dziedzinach życia każdej spo-
łeczności możne wystąpić różna strategia akulturacyjna: strategia integracji 
w sposobie spędzania wolnego czasu, separacji w przypadku wzorów życia ro-
dzinnego, asymilacji w zakresie metod funkcjonowania w sferze zawodowej. Jak 
dowodzi Halina Grzymała-Moszczyńska: „Model ten wskazuje więc, że zasadne 
jest mówienie nie tyle o strategii akulturacyjnej, ile raczej o relatywnej akulturacji 
zróżnicowanej w zależności od dziedziny życia, jakiej ona dotyczy”14. Nie pozo-
stawia wątpliwości fakt, że w procesie akulturacji znacznie szybciej i łatwiej 
ulegają zmianie aspekty zewnętrzne obu kultur, natomiast podstawowe wartości 
czy rytuały religijne ewoluują znacznie wolniej. 

W indywidualnym schemacie akulturacyjnym Berry’ego15 strategia integracji 
jawi się jako „proste rozwiązanie”, polegające na utrzymaniu dawnej oraz naby-
waniu i konstruowaniu nowej tożsamości związanej z krajem osiedlenia. Metoda 
ta jest podstawą wielokulturowych społeczeństw, jednakże, jak wykazuje Paweł 
Boski: „interpretacja teoretyczna i pomiar tego konstruktu nastręczają wiele trud-
ności. W świecie zagrożeń terrorystycznych, nieprzewidzianych przez twórców 
wielokulturowej wizji świata, realizacja jej ideałów staje się szczególnie trud-
na”16. Pojęcie integracji można rozumieć jako: 1) podwójną kompetencję i tożsa-
mość; 2) harmonijne lub nie ich współistnienie.    

13 Grzymała-Moszczyńska jako przykład RAEM podaje polskich katolików osiadłych w Anglii. 
Wybór strategii akulturacyjnej przez przybyszów był inny niż oczekiwania środowiska przyjmujące-
go, tzn. wspólnoty angielskich katolików. Środowisko przyjmujące założyło integrację, a następnie 
asymilację polskich katolików w kościele angielskim. Tymczasem polscy emigranci pragnęli trakto-
wać religię jako symbol polskości i wspólnoty z krajem, zaś po podjętych próbach integracji wybrali 
strategię separacji – zachowując msze w języku polskim oraz pielęgnując obrzędy typowe dla rodzi-
mej odmiany katolicyzmu, np. nabożeństwa majowe i drogę krzyżową. Model RAEM pozwala lepiej 
przeanalizować złożoną rzeczywistość akulturacyjną i podkreśla różnice między intencjami grupy 
przyjmującej a rzeczywistym traktowaniem ze strony tej grupy. Umożliwia też zrozumienie wyborów 
społeczności przybyszów. 

14 H. Grzymała-Moszczyńska, Konflikty między strategiami akulturacyjnymi…, s. 169.  
15 W tym miejscu należy wspomnieć o kulturowo-politycznych ramach akulturacji z poziomu państwa, 

tworzonych przez pojęcia segregacji, eliminacji, modelu republikańskiego/tygla, wielokulturowości, 
które nie zawsze harmonijnie współistnieją ze strategiami jednostkowymi. Por. P. Boski, Kulturowe 
ramy zachowań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 525–532. 

16 Tamże, s. 534. 
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Trudno jest spełnić oba te warunki łącznie (jednocześnie), gdyż nie wystarczy 
być zanurzonym w dwóch kulturach – trzeba jeszcze uzyskać wewnętrzny stan 
zgodności tychże kultur. Uwzględnienie omawianego zjawiska prowadzi do ko-
lejnego rozumienia integracji, mianowicie: powstania na styku różnych obszarów 
kulturowych nowej jakości psychologicznej, hybrydalnej. Przykładem podobnej 
syntezy jest synkretyzm religijny, językowy i kulinarny, w którym przejawiają się 
artefakty kultury zewnętrznej. Brak natomiast precyzyjnych opisów aspektów 
psychologicznych, definiujących tożsamość jednostek będących w takim stanie 
integracji międzykulturowej. Badania Boskiego dowodzą, że integracja jest stra-
tegią dość wyidealizowaną, niemającą odzwierciedlenia w rzeczywistości, dlate-
go wydaje się, że należałoby większą uwagę skupić na inkluzji czy też edukacji 
inkluzyjnej, która w konsekwencji prowadzi do zintegrowania się przybyszów ze 
społeczeństwem przyjmującym. 

E D U K A C J A  I N K L U Z Y J N A  

O konieczności wprowadzenia zasad edukacji inkluzyjnej piszą Przemysław E. Gę-
bal i Urszula Majcher-Legawiec w artykule W stronę inkluzji uczniów z doświad-
czeniem migracyjnym. Nauczanie języka polskiego jako drugiego w świetle roz-
woju glottodydaktyki i glottopedagogiki międzykulturowej17. Na szczególną uwa-
gę w przywołanym tekście zasługuje podkreślenie wzajemnych powiązań takich 
nauk jak glottodydaktyka, pedagogika czy psychologia. Choć spostrzeżenie to nie 
wydaje się być nowością – wszak glottodydaktyka jest nauką interdyscyplinarną 
i wyrasta z wielu innych dziedzin18, to autorzy artykułu trafnie dostrzegają lukę 
metodyczną w kształceniu polonistycznym cudzoziemców. Język polski przestał 
już funkcjonować w opisach teoretycznych jedynie jako język ojczysty – wystę-
puje też jako obcy, drugi lub odziedziczony. Rzeczywistość wymaga praktycz-
nych rozwiązań w postaci programów, podręczników i odpowiednio przygotowa-
nej kadry. Autorzy tekstu wskazują na bardzo ważną kwestię, jaką są regulacje 
prawne dotyczące wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako ob-
cego/drugiego – niepokojące wydaje się to, że polonista przygotowany do nau-
czania języka polskiego jako rodzimego jest na równi traktowany z glottodydak-
   

17 P. Gębal, U. Majcher-Legawiec, W stronę inkluzji uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Nau-
czanie języka polskiego jako drugiego w świetle rozwoju glottodydaktyki i glottopedagogiki między-
kulturowej, w: Edukacja w warunkach wielokulturowości. Konteksty społeczno-metodyczne, red. 
J. Nikitorowicz, A. Młynarczuk-Sokołowska, U. Namiotko, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Kate-
dra, 2016, s. 188–213.  

18 A. Jaroszewska, O glottodydaktyce słowami glottodydaktyków, „Języki Obce w Szkole” 2014, 
nr 4, s. 52.  
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tykiem polonistycznym, a ten z kolei nadal nie ma statusu nauczyciela. W artyku-
le można prześledzić próby zadomowienia w obszarze edukacji nazw pewnych 
dyscyplin, takich jak np. glottopedagogika międzykulturowa, zajmująca się pro-
blematyką kształcenia językowo-kulturowego. To podejście metodologiczne 
w pełni oddaje współczesną ideę nauczania języków. Analizując wyniki badań 
przeprowadzonych w szkołach funkcjonujących na obszarze województwa ślą-
skiego i mając na względzie konkluzje sformułowane we wspomnianym tekście, 
z łatwością można dostrzec konsekwencje wskazanych luk w rzeczywistości 
szkolnej: za wszelkie sukcesy lub niepowodzenia w inkluzji uczniów cudzoziem-
skich najczęściej odpowiada kadra edukatorów, która wprost mówi o swoim 
niewystarczającym przygotowaniu do pracy z uczniem niemówiącym po polsku. 
Jak czytamy w raporcie Krystyny M. Błeszyńskiej z 2010 roku: 

Prognozy dotyczące rozwoju trendów migracyjnych, polityka prowadzona na terenie Unii 
Europejskiej oraz obowiązujące na terenie Polski uregulowania prawne nakazują jednak wy-
pracowanie programów i rozwinięcie działań wspomagających społeczną integrację przyby-
szów ze społeczeństwem przyjmującym. Przedmiotem szczególnej troski staje się kwestia 
przygotowania placówek oświatowych do pracy z uczniami cudzoziemskimi, którzy pocho-
dzą z innych krajów i kręgów kulturowych, mówią innymi językami i przybywają do Polski 
z bardzo zróżnicowanym doświadczeniem edukacyjnym i migracyjnym19. 

Wydaje się, że 8 lat później nadal jesteśmy na etapie wypracowywania norm, 
gdyż – jak konstatuje Błeszyńska – na podstawie analizy realizowanych projek-
tów można wskazać współistnienie co najmniej czterech zjawisk: 1) wzrastające-
go zróżnicowania kulturowej specyfiki uczniów; 2) wynikających ze wspomnia-
nej różnorodności i wciąż narastających problemów pracy szkoły; 3) wzrastają-
cego poczucia bezradności i niekompetencji nauczycieli; 4) wzrastającej 
świadomości potrzeb związanych z dostosowywaniem standardów szkoły do 
przyjmowania uczniów-obcokrajowców oraz z pozyskiwaniem kompetencji 
umożliwiających bardziej efektywną pracę z nimi. 

Postawiona diagnoza, oparta na badaniach przeprowadzonych w 2009 roku 
przez Błeszyńską, jest nadal aktualna. 

B I O G R A F I E  E D U K A C Y J N E  

W szkołach podstawowych integracja uczniów cudzoziemskich z uczniami pol-
skimi i polskim systemem edukacyjnym jest stosunkowo łatwa (jednak niepo-
zbawiona różnorakich trudności), gdyż dzieci w wieku wczesnoszkolnym szybko 
   

19 K.M. Błeszyńska, Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa 
szkoły. Raport z badań, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010, s. 4. 
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przyswajają język obcy, bez większych kłopotów nawiązują kontakty z rówieśni-
kami20. Ponadto dzieci młodsze ze środowiska przyjmującego znacznie rzadziej 
dostrzegają różnice między nimi a nowym uczniem. Gdy obcokrajowiec dołącza 
do klasy, będącej pewnym zespołem, zmaga się z różnymi problemami – nie 
tylko natury językowej, jak komunikacja z otoczeniem i pozyskiwanie wiedzy, 
ale też psychologicznej, jak zmiana otoczenia, przyjaciół, szkoły oraz zmiana 
historii rodzinnej migranta, która ma znaczny wpływ na jego rozwój i poczucie 
bezpieczeństwa21. Bardzo często dziecko cudzoziemskie czuje się „obce”, „inne” 
– przynajmniej na początku swojej obecności w nowym miejscu. Nauczyciele 
starają się, aby adaptacja i integracja ze środowiskiem przyjmującym przebiegła 
możliwie szybko i bez zakłóceń, a w efekcie doprowadziła do inkluzji, czyli 
włączenia do społeczności – nie tylko szkolnej, ale też w znacznie szerszym spo-
łecznym zakresie. I o ile łatwiej jest wyjaśnić, co inkluzja społeczna znaczy np. 
dla osób z niepełnosprawnością, o tyle trudniej jest jednoznacznie opisać ten 
proces w przypadku cudzoziemców zamieszkujących nowy kraj osiedlenia 
i wdrożyć pewne rozwiązania do procesu edukacyjnego. Wydaje się jednak, że 
w jakimś sensie te dwie grupy społeczne są do siebie zbliżone pod względem 
potrzeb nieco odmiennych niż u zdecydowanej większości społeczeństwa. „Inni 
niż wszyscy” – w ten sposób określane są osoby z niepełnosprawnością, objęte 
pewnymi przywilejami takimi jak odpowiednie podjazdy do budynków, toalety, 
warunki do pracy i nauki. Uczniowie nieznający polskiej kultury i języka pol-
skiego, zanurzeni w szkolną rzeczywistość, to również osoby o specjalnych po-
trzebach, tyle że językowych i kulturowych oraz psychologicznych – mające 
odmienną biografię edukacyjną w odróżnieniu od osób bez doświadczenia migra-
cji. Porównanie to wydaje się o tyle istotne, że w literaturze przedmiotu (pisma 
socjologiczne i pedagogiczne) wiele miejsca poświęca się tematyce integracji 
jednostek o specjalnych potrzebach z otoczeniem22. Badacze sygnalizują ko-
nieczność wprowadzenia zmian w sposobie myślenia o osobach odmiennych niż 
wszyscy. Zmiana ma polegać na przejściu z etapu integracji do inkluzji, czyli 
   

20 Por. wyniki badań omówione w tekstach: A. Szybura, Potrzeby językowe uczniów przybywają-
cych z zagranicy w zakresie nauczania języka polskiego, „Języki Obce w Szkole” 2016, nr 2, s. 99–
105; taż, Nauczanie języka polskiego dzieci imigrantów, migrantów i reemigrantów, „Języki Obce 
w Szkole” 2016, nr 1, s. 112–117; W. Hajduk-Gawron, Uczniowie cudzoziemscy w polskim systemie 
edukacyjnym – doświadczenia śląskich szkół z perspektywy osób przyjmowanych i środowiska przyj-
mującego, „Postscriptum Polonistyczne” [w druku]. 

21 Por. A. Borkowska, Psychologiczne aspekty migracji w rozwoju dziecka, w: Dzieci z trudnościa-
mi adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic 
kulturowych, red. E. Śmiechowska-Petrovskij, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016, 
s. 101–123.  

22 Por. I. Banach, Od integracji do inkluzji. O problemach integracji społecznej osób niepełno-
sprawnych, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2014.  
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włączenia jednego zbioru w drugi. Przez inkluzję w aspekcie społecznym i peda-
gogicznym rozumie się nie tylko przystosowanie osób z dysfunkcjami do warun-
ków otoczenia, ale też dostosowywanie otoczenia zewnętrznego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, czyli pomieszanie obu grup, a nie życie obok siebie. 

Studenci przyjeżdżający w ramach wymian międzynarodowych oraz studenci 
kursów przygotowawczych dla kandydatów na studia w Polsce zdają się tworzyć 
odrębną grupę ze względu na przedział wiekowy i motywację do nauki oraz z uwagi 
na nowe technologie medialne, które w jakiś sposób sprawiają, że odmienne kultury 
się integrują. Henry Jenkins opisuje to zjawisko na przykładzie studentów, którzy 
przyjechali do USA z różnych stron świata i mieszkają w jednym akademiku. Aka-
demik tworzy specyficzną płaszczyznę wymiany treści kulturowych: 

przylecieli do Stanów, aby uczyć się, ale wciąż słuchają stacji radiowych, czytają gazety, 
wymieniają się muzyką i rozmawiają o kulturach fanowskich z rodzimego kraju. Sieć pełni 
dziś funkcję, którą od dawna w społecznościach imigrantów pełniły etniczne sklepiki z żyw-
nością i domy kultury. Kiedy ludzie mieszają i łączą wytwory różnych kultur, treści przepły-
wają z jednej społeczności do drugiej23. 

Próbowałam dociec związku między wyborem strategii akulturacyjnej a glotto-
dydaktyką poprzez przygotowanie i przeprowadzenie ankiety, którą skierowałam 
do dwóch grup studentów: uczestników programu Erasmus+ oraz studentów 
kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Polsce. Pytania dotyczyły 
oczekiwań respondentów wobec kraju przyjmującego, a także stopnia przygoto-
wania badanych osób do przyjazdu. Ankietowani byli pytani również o swoje 
doświadczenia związane z dość krótkim jeszcze pobytem w obcym otoczeniu, 
m.in. o trudności napotkane w załatwianiu spraw administracyjnych i odnajdy-
waniu się w nowej rzeczywistości. Wyniki ankiety nie były zaskakujące. Różnica 
między wskazanymi grupami rysuje się bardzo wyraźnie już w fazie przygotowań 
do przyjazdu do Polski, a uwidacznia się szczególnie na etapie planowania przy-
szłości. Zdecydowana większość studentów Erasmusa pobyt w Polsce traktuje 
jako przygodę. Czynnikami przemawiającymi za wyborem tego kraju jako miej-
sca studiowania najczęściej są kryteria ekonomiczne (dość niskie koszty życia) 
lub poziom edukacji na polskich uczelniach (zdaniem badanych: wyższy w po-
równaniu z innymi państwami europejskimi). Ponadto wielu respondentów kie-
rowało się opiniami swoich kolegów, którzy w pochlebny sposób wypowiadali 
się na temat pobytu w Polsce w ramach programu Erasmus+. Studenci tacy ocze-
kują pewnego rodzaju treningu międzykulturowego, pozwalającego poznać men-
talność i obyczaje Polaków w takim stopniu, aby w możliwie jak najlepszych 
warunkach spędzić jeden bądź dwa semestry na polskiej uczelni. Uczestnicy    

23 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, 
M. Filiciak, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. IX.  
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programu Erasmus+ nie są mocno zmotywowani do nauki języka polskiego, 
ponieważ w tym obszarze życia w Polsce nieczęsto wybierają strategię integracji 
ze społecznością przyjmującą. 

Studenci kursu przygotowawczego mają zgoła inne plany wobec czasu spę-
dzonego za granicą niż ich koledzy przyjeżdżający w ramach wymiany Era-
smusowej. Większość kursantów oczekuje zdobycia dobrego wykształcenia, 
uzyskania dyplomu polskiej uczelni i znalezienia pracy w Polsce. Niepewnie 
wypowiadają się na temat powrotu do własnego kraju. Z perspektywy eduka-
cji włączającej grupa studentów kursu przygotowawczego kwalifikuje się 
najpełniej do realizacji wyznaczników tejże edukacji, gdyż to właśnie te oso-
by będą studiować w grupach z polskimi studentami i prawdopodobnie osie-
dlą się w Polsce. Uświadamiając sobie ten fakt, dochodzimy do wniosku, że do 
inkluzji cudzoziemców nie wystarczy przygotować jedynie społeczność stu-
dencką. Edukacji inkluzyjnej należy poddać także całe środowisko akademickie 
(i nie tylko, jeśli mówimy o środowisku przyjmującym), które również znajduje 
się w nowej sytuacji. 

Z A K O Ń C Z E N I E  

Przenosząc omówione pojęcia na grunt szeroko rozumianej glottodydaktyki 
i metodyki międzykulturowej, można założyć, że nauka języka i kultury oraz 
życia w kraju osiedlenia, podejmowana przez imigrantów zamierzających na stałe 
osiąść w wybranym państwie, skutkuje inkluzją, czyli włączeniem do większego 
zbioru24. Warunkiem ku temu koniecznym jest bycie przede wszystkim zintegro-
wanym, choć niekoniecznie zasymilowanym, ale z pewnością nie odseparowa-
nym i zmarginalizowanym – aby przypomnieć podstawowe strategie akulturacyj-
ne według Berry’ego. Zawsze jednak liczy się otwartość na potrzeby drugiego 
człowieka – bez względu na to, w jakim języku mówi i z jakiego kręgu kulturo-
wego pochodzi. Jeśli godzimy się na przyjmowanie imigrantów, powinniśmy 
zadbać o to, aby jak najlepiej zaadaptowali się i włączyli do życia w kulturze 
docelowej. Niewątpliwie inkluzję tę ułatwia znajomość języka społeczności 
przyjmującej, dlatego z perspektywy glottodydaktycznej ważne jest uwzględnie-
nie w warsztacie pracy nauczyciela wiedzy z zakresu akulturacji i jej związku 
z motywacją do nauki. 
   

24 Za działania będące przykładem edukacji czy też polityki włączającej mogą uchodzić praktyki 
samorządów, np. Krakowa, gdzie powstał program „Otwarty Kraków”. Ma on na celu przystosowanie 
urzędów i przestrzeni publicznej do potrzeb cudzoziemców poprzez obsługę w różnych językach oraz 
proponowanie kursów języka polskiego częściowo finansowanych ze środków samorządowych. 
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The article is an introduction to further studies on the relationship between the selection of accultura-
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JÓZEF CZAPSKI – Z POWODU UMIŁOWANIA PACYFIZMU DEZERTER Z I PUŁKU UŁA- 
nów Krechowieckich w roku 1918 (wystąpił z niego, by założyć wraz ze star-
szymi siostrami religijno-pacyfistyczną komunę) i bohater wojny roku 1920 
odznaczony Virtuti Militari za walkę w tych samych oddziałach, z których 
odszedł 2 lata wcześniej; ocalały cudem spośród oficerów uwięzionych w 1939 
roku w Starobielsku i szukający potem na rozkaz generała Andersa swoich 
byłych współwięźniów zaginionych w Rosji, następnie autor pierwszej we 
Francji publikacji dotyczącej Katynia, informującej o sowieckiej odpowiedzial-
ności za tę zbrodnię; współtwórca i pracownik Instytutu Literackiego założone-
go w Maisons-Laffitte przez Jerzego Giedroycia; malarz niezwykłej oryginal-
ności, krytyk sztuki, myśliciel – to jeden z najwybitniejszych i najbarwniej-
szych przedstawicieli polskiej kultury XX wieku, który swoją biografią mógłby 
obdzielić kilku ludzi. 

Był człowiekiem skłonnym do skrajności w tym sensie, że jeśli dawał się po-
rwać jakiejś idei, czy to filozoficznej, czy artystycznej – służył jej heroicznie, ale 
obce mu były zarówno zapiekłość, jak i nietolerancja. Wywodzący się z wielona-
rodowej rodziny arystokratycznej, był „bratem łatą” umiejącym nawiązać poro-
zumienie z bliźnim, niezależnie od jego korzeni i statusu społecznego. Przez 
większą część egzystencji żył bardzo skromnie, a czasem w biedzie, zawsze jed-
nak chętny do dzielenia się tym, co z dóbr materialnych posiadał1. Przekonany 
o swoim powołaniu malarskim i kochający je ponad wszystko, potrafił na długie 
   

1 Co pięknie opisał Adolf Rudnicki w pierwszej części swojego nieszczęsnego opowiadania Major 
Hubert z Armii Andersa z roku 1945. 
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okresy zrezygnować z tej najdroższej mu aktywności, jeśli wzywały go obowiąz-
ki na rzecz społeczności. 

Cudowny rozmówca, którego wypowiedzi odznaczały się prostotą, poczuciem 
humoru, autoironią, ale też rozbrajającą szczerością. Również wtedy, kiedy od-
powiadał na pytania dotyczące kwestii bardzo osobistych. Mimo to biografia 
prywatna Czapskiego niewiele dotychczas interesowała badaczy, choć i ta część 
jego egzystencji należy do nieprzeciętnych. Do wypełnienia białej plamy przy-
czynił się ogromnie Piotr Kłoczowski, który u schyłku życia malarza namówił go 
do nagrania wywiadu rzeki, w którym wątki prywatne zostały poruszone. Zapis 
tych rozmów ukazał się w 2001 roku w książce Świat w moich oczach, wydanej 
nakładem Apostolicum Księży Pallotynów i Éditions du Dialogue. Jest to zapis 
literalnie „wierny”, jako że Piotr Kłoczowski podjął decyzję, aby „nic nie zmie-
niać w toku tych rozmów, pozostawiając je jako indywidualne świadectwo wieku 
i jedynej, rozpoznawalnej od razu dykcji głosu Józefa Czapskiego”2. Dopowie-
działabym: „dykcji człowieka w głęboko podeszłym wieku” z właściwymi tego 
wadami. 93-letni Czapski często napotykał na luki we własnej pamięci i wówczas 
kojarzył ze sobą wydarzenia z różnych okresów, jakby przynależały do tego sa-
mego. Mylił chronologię. Gubił wątki. Przeskakiwał z tematu na temat. Kłoczow-
ski starał się temu zaradzić, wracając po jakimś czasie do pewnych zagadnień, 
lecz nie zawsze udawało mu się poskromić temperament rozmówcy i narzucić mu 
dyscyplinę wypowiedzi. Czytelnik otrzymał więc materiał „surowy”, wymagają-
cy dopiero pracy analitycznej: przede wszystkim uporządkowania rozproszonych 
w nim informacji i poddania ich (o ile to możliwe) weryfikacji. 

W niniejszym artykule przedstawię rezultaty swojej nad tym pracy w wąsko 
określonym zakresie: dotyczącym kilku wątków z życia prywatnego Józefa Czap-
skiego w latach 1920–1932, a zatem w okresie zanim poznał Jerzego Andrzejew-
skiego i Adolfa Rudnickiego i przed tym, jak związał się z Józefem Hernigiem, 
zamieszkując z nim w Józefowie. 

*  *  *  

W roku 1920 Czapski spotkał w Krakowie młodszego o 4 lata arystokratę Jana 
Tarnowskiego z Dzikowa i uległ jego urokowi, co miało wpłynąć na życie mala-
rza przez kolejnych 12 lat: „Odkryłem go i uważałem za siódmy cud świata. Nie 
ja jeden…”3; „Nie było kobiety czy chłopca, żeby nie byli zachwyceni”4. Wspo-
   

2 J. Czapski, Świat w moich oczach, rozm. przepr. P. Kłoczowski, Ząbki: Apostolicum; Paris: Édi-
tions du Dialogue, 2001, s. 6. 

3 Tamże, s. 99. 
4 Tamże, s. 98. 
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mnienia współczesnych potwierdzają, że Czapski nie przesadzał. Pisarka Irena 
Krzywicka zanotowała: 

Jaś był mężczyzną niezwykłej postawy i piękności. Pamiętam, jak raz wsiadłam z nim do 
tramwaju i przeszliśmy z tylnej platformy na przednią. Wszystkie głowy obracały się za Ja-
siem jak słoneczniki za słońcem, tak niezwykłym był zjawiskiem5. 

Halina Micińska-Kenerowa, która nazwała Tarnowskiego „warszawskim Do-
rianem Grayem”, wyraziła się następująco: 

(…) Jedyny prawdziwy magnat Polski, jakiego znałam. (…) Kiedy ubrany we frak i cylin-
der, w czarnej pelerynie i białym, jedwabnym szalu wybierał się na przyjęcie do MSZ – wy-
glądał niczym postać z Wilde’a albo Prousta6. 

W życiu Tarnowskiego istniała jednak mroczna sfera: hrabia, nie panując nad 
potrzebą posiadania zauważonych w domach krewnych i przyjaciół luksuso-
wych lub drogocennych drobiazgów łatwych do ukrycia w kieszeni, przywłasz-
czał je sobie w sekrecie przed właścicielami. Stało się to w pewnym momencie 
tajemnicą poliszynela wśród kuzynostwa, ciotek i wujów, zanim wstydliwa 
prawda nie dotarła w końcu do wiadomości ojca złodzieja. Zaszokowany i upo-
korzony haniebnym postępowaniem syna, podjął on w ramach represji środki 
radykalne – wyrzekł się Jana i skazał go na banicję: Tarnowski otrzymał nakaz 
opuszczenia Polski. Usunięcie go z kraju miało prawdopodobnie pomóc ofia-
rom kradzieży w zapomnieniu o tym, co się im przytrafiło, ale istniał również 
dydaktyczny cel tej zsyłki. Ponieważ podejrzewano, że Jan jest dotknięty klep-
tomanią, istniała nadzieja, że zmiana środowiska, skutkująca postawieniem 
młodego człowieka w obliczu nowych wyzwań, może stać się terapią: przyczy-
ni się do złagodzenia symptomów dolegliwości psychicznej poprzez osłabienie 
odruchów oraz przyzwyczajeń chorego i skierowanie jego energii w innym 
kierunku. 

Ze wspomnień Czapskiego wynika, że Tarnowski, zabezpieczony przez rodzinę 
finansowo, odbył kilka dalekich wypraw: do Japonii, Chin, Indonezji i Afryki7. 
Nie były to podróże krajoznawcze – młody człowiek miał się nauczyć pracować. 
Najbliżsi zapewnili mu w tym celu środki na zakup plantacji ryżu, później kawy, 
zadaniem hrabiego było zaś zarządzanie tymi inwestycjami, aby przyniosły do-
chody. Wszystkie te próby przysposobienia Jana do zarabiania zakończyły się 
fiaskiem, do czego – zdaniem Czapskiego – przyczynił się światowy kryzys go-
spodarczy pod koniec lat 20. Niepowodzenia wygnańca nie sprzyjały udobrucha-   

5 I. Krzywicka, Wyznania gorszycielki, oprac. A. Tuszyńska, Warszawa: Czytelnik, 1992, s. 332. 
6 H. Micińska-Kenarowa, Długi wdzięczności, słowo wstępne C. Miłosz, Warszawa: Biblioteka 

„Więzi”, 2003, s. 181. 
7 J. Czapski, Świat w moich oczach…, s. 99. 
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niu jego ojca. Tarnowski długo nie uzyskał zgody na krótki nawet przyjazd do 
kraju. Kiedy kończył jakiś pobyt poza Europą, zjeżdżał do Francji. 

Tam, przez cały okres banicji Jana, mieszkał też Józef Czapski. Przybył do Pa-
ryża w roku 1924 z grupą kolegów malarzy z krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych, którzy w światowej stolicy sztuki dołączyli do swego mistrza Józefa Pan-
kiewicza, aby uczyć się pod jego opieką. Wyjeżdżając z Polski, kapiści (tak ich 
nazwano, gdyż zbierając pieniądze na wyjazd, założyli KP – Komitet Paryski) 
mieli zamiar spędzić we Francji 6 miesięcy, ale ostatecznie pozostali tam 6 lat. 
Czy Czapski miał szczególny wpływ na taki właśnie rozwój wypadków? Nie 
wiem. Jest wszakże oczywiste, że mieszkając w Polsce, miałby spore trudności 
z widywaniem Jana przez te wszystkie lata. 

Trzeba wszakże wiedzieć również i to, że – podobnie jak ojciec Tarnowskiego 
– Czapski był zgorszony nieuczciwością przyjaciela i rozczarowany nim. 
Owszem, widywał się z Janem, gdy ten przyjeżdżał do Francji, lecz ich związek 
przechodził liczne kryzysy. Czapski nie stronił od nawiązywania innych relacji: 

miałem przyjaciela Siergieja Nabokowa [brata Władymira, pisarza – przyp. A.S.], który był 
absolutnym przeciwieństwem Tarnowskiego, bo był bardzo dobry, porządnie pracujący, cu-
downie wychowany (…)8. 

Malarz wiązał się nie tylko z osobami z wyższych sfer i ze środowiska arty-
stów, o czym mówił Kłoczowskiemu: 

Kiedy zrywałem z Jasiem, zawsze miałem takie uczucie, że nie ma nic gorszego od ary-
stokracji. Tylko prostych ludzi można lubić. A potem z tymi prostymi ludźmi też nie było 
łatwo9. 

Nie jest wykluczone, że właśnie jakieś trudne doświadczenie w relacji z osobą 
z niższych warstw społecznych sprawiło, że Czapski ze szczególną uwagą odcy-
frowywał przekaz ukryty między wierszami powieści Prousta W poszukiwaniu 
straconego czasu – dzieła, które odkrył dla siebie w roku 1926, gdy przez dłuższy 
czas, po tyfusie, wracał do sił w domu swego wuja Aleksandra Meyendorffa pod 
Londynem. W istocie był to drugi kontakt malarza z książką Prousta. Kiedy 
pierwszy raz wziął ją do ręki 2 lata wcześniej, nie potrafił jej docenić. Tym razem 
lektura była dla niego rodzajem rewelacji, gdyż rozpoznawał samego siebie w boha-
terze przeżywającym nieszczęśliwą miłość do kobiety romansującej z przedsta-
wicielami obojga płci, a także z homoseksualistami: 

Ja się wtedy szalenie kochałem sam i temat mnie wciągnął10. 
   

8 Tamże, s. 104. 
9 Tamże, s. 103. 
10 Tamże, s. 86. 
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Kroczyłem po moich ranach. Przeżycie Prousta było związane z moim bólem. Żebym nie 
miał tego bólu, to może bym do Prousta nie doszedł (…)11. 

Czytając tom Nie ma Albertyny [Albertine disparue], w sposób szczególny za-
interesował się Czapski faktem, iż postać tytułowej bohaterki, wybranki serca 
narratora i głównego bohatera utworu, była wzorowana na osobie kochanka auto-
ra powieści: 

to był szofer, który w pewnym momencie od niego uciekł. Jego ta miłość zadręczała. On był 
prawdopodobnie normalnym chłopcem. I zapisał się do szkoły lotniczej (…). I zabił się. 
A Albertine zabiła się spadając z konia. To jest daleka transpozycja12. 

Przypomnijmy w tym miejscu, że swoją fascynacją powieścią Prousta Czapski 
dzielił się już w roku 1928, pisząc w Paryżu artykuł Marceli Proust dla polskiego 
„Przeglądu Współczesnego”, następnie zaś na przełomie lat 1940–1941, wygłasza-
jąc w Griazowcu wykłady dla współwięźniów, oficerów polskiej armii. W tych 
szczególnych okolicznościach i przemawiając do publiczności specyficznej – 
wszak składającej się wyłączenie z kolegów żołnierzy, Czapski wyraził podziw 
dla pisarza mającego odwagę poruszyć w swoim dziele temat miłości homosek-
sualnej, zarówno męskiej, jak i kobiecej. Wtedy, w Griazowcu, ujął to w następu-
jących słowach w czasie wykładów prowadzonych po francusku w ramach taj-
nych kursów samokształceniowych: 

Proust wprowadził światło analizy do tych najbardziej sekretnych zakamarków duszy 
ludzkiej, o których większość ludzi woli nie wiedzieć. W tej dziedzinie, tak samo jak we 
wszystkich pozostałych jego studiach nad arystokracją (…) spotykamy tego samego Prousta 
z jego godną podziwu jasnością myślenia i aparatem analitycznym o precyzji i szczegółowo-
ści wcześniej nieznanych13. 

Kiedy 50 lat potem Czapski mówił Kłoczowskiemu, co najbardziej ceni u Pro-
usta, wyjaśnił, że zachwyciła go umiejętność sublimacji cierpienia w akcie pisa-
nia oraz terapeutyczny skutek procesu twórczego: „Wyzwoleniem z cierpienia 
(…) jest pogłębienie go w świadomości, a nie odwracanie oczu”14. 

Jeśli chodzi o cierpienia, jakich Czapski doświadczył w relacji z Tarnowskim, 
malarz stosował rozmaite zabiegi, by ten ból uśmierzyć. Taki cel przyświecał    

11 Tamże, s. 88. 
12 Tamże. 
13 „Prouste avait jeté sa lanterne d’analyste dans ces recoins les plus secrets de l’âme humaine que 

le plupart des hommes préfèrent ignorer. Dans ce domaine-là, comme dans toutes les autres études de 
l’aristocratie (…) nous rencontrons le même Prouste avec son admirable lucidié et cet appareil analy-
tique d’une précision et d’une ‘minutiosité’ inconue avant lui” – przeł. A.S. Por. J. Czapski, Proust 
contre la déchéance. Conférences au camps de Griazowietz, Paris: Les Éditions Noir sur Blanc, 
1987, s. 76. 

14 J. Czapski, Świat w moich oczach…, s. 88. 
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próbie związania się z kobietą. Około roku 1930, przebywając na wakacjach na 
południu Francji, Czapski zawarł znajomość z Catherine Diurklow – Kanadyjką, 
której rodzice byli pochodzenia angielskiego. Rok później kobieta wyznała mala-
rzowi miłość i po tej deklaracji wspólnie zamieszkali w Paryżu. Czapski wspominał: 

To ona mi życie uratowała, bo ja już sił nie miałem, tak mnie męczył Jaś. Naraz spotkałem 
kobietę, która mnie kochała, która mnie nawet nigdy nie zadrasnęła, była wyłącznie dobra15. 

Malarz dzielił życie z Diurklow przez rok, w okresie, gdy pozostali kapiści 
opuścili już Francję, zaś on sam, otrzymawszy stypendium, przedłużył swój tam 
pobyt. Nie jest wykluczone, że decyzja miała związek z Tarnowskim. Otóż, kiedy 
kapiści postanowili wracać do kraju, o powrocie zaczął marzyć również hrabia. 
Podjął wtedy próbę przekonania swego ojca, że jest z kleptomanii wyleczony. 
Miast przyzwolenia na przyjazd otrzymał nakaz kolejnej wyprawy. Powrócił 
z niej do Paryża uzależniony od narkotyku, który zażywał początkowo jako śro-
dek przeciwbólowy, po jakimś poważnym skaleczeniu. Wyglądało na to, że po-
grąży się w ciężkiej narkomanii, lecz zdołał narzucić sobie heroiczną samodyscy-
plinę i odstawił używkę. Czapski był pod wielkim wrażeniem. Uwierzył, że zwy-
cięstwo siły woli Jana stanowi dowód, iż hrabia faktycznie odzyskał 
samokontrolę, a zatem wolno mu wierzyć, gdy deklaruje, że zapanował również 
nad skłonnością do kradzieży. Pozytywne uczucia Józefa dla Jana były znowu 
żywe prawdopodobnie już od czasu, gdy Tarnowski wykonał piękny gest wobec 
Zygmunta Waliszewskiego, jednego z kapistów. Otóż, kiedy dotknięty chorobą 
Bürgera Waliszewski musiał się poddać amputacji, a nie posiadał środków ko-
niecznych do sfinansowania operacji, Tarnowski rozwiązał ten pilny problem, 
sprzedając samochód podarowany mu przez ciotkę. 

Kiedy zatem po powrocie z Abisynii i wyleczeniu się z narkomanii Tarnowski 
ponownie zwrócił się do ojca z prośbą, by położył kres jego banicji, Czapski 
wstawił się za nim, przekonując, że tym razem rzeczywiście zasługuje na zaufa-
nie. Interwencja odniosła skutek. W roku 1932 do Polski przyjechała cała trójka: 
Czapski, Tarnowski i Diurklow. 

Zamieszkali w Warszawie, do której Czapskiego bardzo gorąco zapraszał rzeź-
biarz Karol Stryjeński – założyciel i dyrektor Instytutu Propagandy Sztuki, po-
wstałego 2 lata wcześniej jako alternatywa dla założonego w 1860 roku Towarzy-
stwa Zachęty Sztuk Pięknych, uważanego przez najmłodsze pokolenie artystów 
za archaiczne. Czapski zaangażował się w działalność instytucji promującej arty-
stów współczesnych, wygłaszając odczyty o malarstwie. Jednocześnie tworzył, 
zachęcony sukcesami odniesionymi we Francji, gdzie w ostatnim roku jego poby-
tu zorganizowano mu wystawę indywidualną. 
   

15 Tamże, s. 104–105. 



ANNA SYNORADZKA: Kilka wątków z biografii prywatnej Józefa Czapskiego…     273 

Czapskiemu zależało, aby także Tarnowski znalazł swoje miejsce i zajęcie 
w Warszawie. W tym celu przedstawił go Karolowi Stryjeńskiemu, który zgodził 
się pomóc: zatrudnił hrabiego na stanowisku dyrektora biura swojego Instytutu. 
Niestety, po tym, jak Jan przyjął ofiarowaną mu posadę, z czym wiązał się dostęp 
do kasy instytucji, zaczął z niej wyjmować pieniądze na własne potrzeby. Kiedy 
manko urosło do kilku tysięcy złotych (co wtedy było sumą znaczną), ktoś, kto 
domyślił się, kim jest sprawca kradzieży, dyskretnie powiadomił o tym Czapskie-
go. W rozmowie z Kłoczowskim malarz powiedział, że była to najgorsza chwila 
w jego życiu. Zdołał błyskawicznie pożyczyć sumę pieniędzy, jakiej w kasie 
brakowało, aby uniknąć skandalu i ocalić reputację przyjaciela, lecz poczuł się 
tak głęboko dotknięty jego nieuczciwością, iż postanowił definitywnie się od 
niego oddalić: 

są takie rośliny w Indiach, które rosną na drzewach i piją z nich sok, do tego stopnia, że 
drzewo umiera. I ja byłem absolutnie tym drzewem, z którego on pił sok. I w pewnym mo-
mencie naprawdę powiedziałem, że dalej już nie mogę16. 

Po zerwaniu z Tarnowskim Czapski znalazł się w sytuacji ułatwiającej, teore-
tycznie, sformalizowanie związku z Catherine, która ze swej strony była gotowa 
na małżeństwo i założenie z malarzem rodziny. Czapski ogromnie cenił Catherine 
za to, że dawała mu miłość i ukojenie, lecz przeanalizowawszy ich wzajemną 
relację, perspektywę ślubu finalnie odrzucił. Wyznał Kłoczowskiemu, że błogo-
sławił wtedy fakt bycia we wczesnym dzieciństwie osieroconym przez matkę. 
Znając siebie, sądził bowiem, iż gdyby matka żyła, poślubiłby Catherine, aby 
uspokoić rodzicielkę, że wiedzie życie zgodne z wartościami i wzorcami, do 
których odczuwała głębokie przywiązanie. Ponieważ jednak nie było jej już na 
świecie, przyznał sobie prawo wyboru drogi zgodnej z własnymi, najgłębszymi 
odczuciami. Miał świadomość, że jego miłość do Catherine jest niepełna – w ich 
związku brakowało czegoś ważnego, czego zaznał jedynie w relacjach z mężczy-
znami: 

Uważałem, że niemoralnie jest żenić się z zamkniętymi oczyma, że to równa się ze stwa-
rzaniem pozorów. (…) Ale to była też niemożność. Niemożność prawdziwego kochania. 
Z mojej strony była gorąca przyjaźń, jak z siostrą. Ale nie było sekretu17. 

Rozważył też inne aspekty ważne przy zakładaniu rodziny – otóż nie znajdował 
w sobie potrzeby posiadania potomstwa. Poza tym Catherine aspirowała do życia 
wygodnego, on zaś, jako początkujący artysta, nie był w stanie zapewnić jej mate-
rialnej stabilizacji, a nie chciał oddalać się od malarstwa w celach zarobkowych. 
   

16 Tamże, s. 101–102. 
17 Tamże, s. 105. 
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Ponieważ łączyła ich głęboka przyjaźń, „rozwiązanie” związku Józefa z Ca-
therine odbyło się bez dramatu. Tak to w każdym razie opisał Czapski. Kłoczow-
skiemu opowiedział, że zdołał przyjaciółkę namówić, aby swoje pragnienia zrea-
lizowała z zabiegającym o nią gorąco od pewnego czasu znajomym ze Szwecji. 
Rozstanie nie oznaczało wszakże całkowitego zerwania relacji Czapskiego 
z Diurklow. Po jej zamążpójściu spotykali się regularnie przez kilka kolejnych 
lat, spędzając wspólnie wakacje we Francji. Po śmierci męża, z którym doczekała 
się syna, Diurklow kupiła na południu Francji dom. 

Losy Jana Tarnowskiego po roku 1932 były nie mniej malownicze niż przed 
jego rozstaniem z Czapskim, lecz na ich szerszy opis nie mam tutaj miejsca. 
Wspomnę więc tylko, że w latach 30. zauroczył sobą ministra spraw zagranicz-
nych Józefa Becka, który zlecił mu jakąś kontrolę nad polską placówką dyploma-
tyczną w Chinach. Wracając z tej misji, której zasadniczego celu nie zrealizował, 
Tarnowski przywiózł do Polski wagon chińskich precjozów, z których część 
pochodziła z kradzieży. W czasie drugiej wojny światowej zdołał złodziejstwem 
zgorszyć generała Sikorskiego, który wcześniej mianował go na swojego adiutan-
ta, następnie zaś od siebie przepędził. Wówczas hrabia znalazł się w dywizji 
pancernej generała Maczka i przechodząc u jego boku szlak bojowy, wsławił się 
bohaterstwem i wielką estymą wśród kolegów żołnierzy. Po wojnie wiedza 
o sztuce pozwoliła mu zostać doradcą przy odbudowie katedry w Coventry, po-
tem został współzałożycielem szkockiego odpowiednika polskiej „Cepelii”. Kul-
turze polskiej przysłużył się, kolekcjonując znajdywane w Anglii polonika: cera-
mikę, szkło i starodruki, które ponoć zakupywał18, by je następnie wysyłać do 
Muzeum Narodowego w Warszawie. W roku 1949 w podzięce za tę działalność 
Ministerstwo Kultury zaprosiło go na parotygodniowy pobyt w Polsce. 

Czapski po wojnie widywał się z Tarnowskim kilkakrotnie, głównie w Edyn-
burgu. Zdążył jeszcze raz się przekonać o nieuleczalnej nieuczciwości przyjacie-
la. W czasie którejś z wystaw Czapskiego hrabia wybrał jeden z jego obrazów 
z zamiarem kupna i otrzymał to dzieło, lecz nigdy nie uiścił za nie zapłaty. 

Czapski śledził też losy Tarnowskiego dzięki wspólnemu znajomemu i przyja-
cielowi, kompozytorowi Zygmuntowi Mycielskiemu – jednemu z tych reprezen-
tantów polskiej kultury XX wieku, który jeszcze nie doczekał się monografii, na 
jaką zasługuje. 

W przypadku Czapskiego monograficzna luka zostanie niebawem wypełniona, 
gdyż napisania jego biografii podjął się właśnie Andrzej Franaszek. Zazdroszczę 
mu tej przygody badawczej, na którą i ja sama miałam ochotę. Nie zamierzam 
jednak konkurować z autorem monumentalnych biografii Miłosza i Herberta, 
gdyż jestem pewna, że swoje nowe zadanie wykona on znakomicie – ku radości 
   

18 Zob. J. Waldorff, Śmierć w Edynburgu, „Świat” 1966, nr 22, s. 14.  
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czytelników, w tym i mojej. Czekam też wszakże z wielką niecierpliwością na 
publikację całości dzienników malarza, rozszyfrowywanych obecnie przez spe-
cjalistów. 
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The article focuses on selected episodes from the private life of the painter, Józef Czapski. The start-
ing point of the research is an extended interview with Józef Czapski conducted at the end of his life 
by Piotr Kłoczowski, and subsequently published in 2001 in a book entitled Świat w moich oczach 
[World In My Eyes] by the Pallotine ‘Apostolicum’ and Éditions du Dialogue. The work, constituting 
a disorderly record of Czapski’s memories and containing homosexual episodes of his biography, 
requires an analysis in order to verify and arrange the facts it tends to describe. This article is a result 
of an attempt at such an analysis based on the selected events in Józef Czapski’s private life in the 
period between the two World Wars. This was the time when he met the aristocrat, Jan Tarnowski of 
Dzików. Their relationship lasted 12 years, but for Czapski it was a source of great suffering. The 
problem, amongst others, was Tarnowski’s kleptomania which forced his own family to make him 
leave Poland in order to avoid a social scandal. In 1924, Czapski arrived in Paris. In 1930, in attempt 
to ease the pain, Czapski became involved with Catherine Diurklow, a Canadian with English roots. 
They lived together for a year, but the relations with Tarnowski, who at that time struggled with his 
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homosexual relationships. 

Keywords: Czapski, Tarnowski, homosexuality, kleptomania 

Dr Anna Synoradzka – pracownik sekcji polskiej Wydziału Języków Obcych Uniwersytetu w Lille. 
Autorka monografii Andrzejewski (1977), krytycznego wydania powieści Jerzego Andrzejewskiego 
Miazga w serii „Biblioteka Narodowa” (2002) oraz Przyczynku do biografii prywatnej Jerzego An-
drzejewskiego (2017). 



J A N  W O L S K I  
 

 

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  

  

SK R A W E K  PO L S K I  N A  S Z W A J C A R S K I E J  Z I E M I .  

WŁ A D Y S Ł A W  BR O E L-PL A T E R   
J A K O  M E C E N A S  MU Z E U M  PO L S K I E G O   

W  RA P P E R S W I L U  

 
JAK SŁUSZNIE ZAUWAŻYŁA PRZED KILKOMA LATY HALINA FLORKOWSKA-
-Frančić1, a przed nią Bogusław Mansfeld2, nie dysponujemy naukową biografią 
Władysława Broel-Platera. Jego najobszerniejszy życiorys zawiera Polski słownik 
biograficzny3 z roku 1981, w którym sylwetkę Platera opracował Stefan Kienie-
wicz. Sytuacja od tamtej diagnozy nie uległa – co trzeba stwierdzić z żalem – 
radykalnej poprawie, ale też bez wątpienia istotnemu poszerzeniu perspektyw 
badawczych i interpretacyjnych pomogły artykuły przywołanej już znawczyni 
spraw polskich w Szwajcarii oraz solidnie udokumentowana – choć pozostawia-
jąca pewien niedosyt – opowieść Andrzeja Prus-Niewiadomskiego o dwóch oso-
bach ważnych w życiu Platera, a mianowicie o żonie, aktorce Karolinie Bauer, 
i przyjacielu, niegdyś rewolucjoniście, profesorze Gotfrydzie Kinkelu4. Walor 
popularyzatorski ma również opracowanie autorstwa Sława Milewskiego, będące 
zarysem biografii Platera5. Tak więc postać i dzieło, a także dogłębna analiza 
   

1 H. Florkowska-Frančić, Władysław Plater i upamiętnienie polskiej przeszłości w Rapperswilu, 
w: Konfederacja barska. Jej konteksty i tradycje, red. A. Buchmann, A. Danilczyk, Warszawa: Wy-
dawnictwo DiG, 2010, s. 7–25. 

2 B. Mansfeld, Esej o Rapperswilu, „Muzealnictwo” 1995, nr 37, s. 74–80. 
3 S. Kieniewicz, Plater (Broel-Plater) Władysław Ewaryst [hasło], w: Polski słownik biograficzny, 

t. 26, Wrocław–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981, s. 686–691. 
4 A. Prus-Niewiadomski, Niemieccy przyjaciele i pomocnicy twórcy Rapperswilu hr. Władysława 

Broel-Platera: żona – aktorka Karolina Bauer i rewolucjonista 1848 r. prof. Gotfryd Kinkel, 
w: Konfederacja barska…, s. 27–44. 

5 S. Milewski, Władysław Broel-Plater – założyciel Muzeum Polskiego w Rapperswilu (zarys 
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dokonań twórcy Muzeum Polskiego w Rapperswilu wciąż czekają na swego 
monografistę. 

Kieniewicz na zakończenie wspomnianego hasła podaje bogatą bibliografię 
źródłową, w której znajdują się m.in. informacje o Platerze i jego osiągnięciach. 
Przypomina również, że kolekcja ponad 7000 listów różnych osób do Platera 
(i kilkaset jego autorstwa) spłonęła w 1944 roku w Warszawie. Tak więc ten 
segment archiwaliów stał się tylko smutnym wspomnieniem. Zapewne istnieją 
kolekcje dokumentów dotyczących osób, które z Platerem utrzymywały kontakt, 
lub on z nimi, wciąż zatem możliwe jest znalezienie w nich istotnych informacji. 
Także kwerendy w zasobach szwajcarskich mogą przynieść dobry wynik. Dotar-
cie do nich wymaga jednak mozolnej pracy. Źródła, przede wszystkim epistolo-
graficzne, mogą wiele wyjaśnić czy dopowiedzieć. 

Warto działania takie podjąć, bo już na podstawie tego, co wiemy dotąd, jest to 
życiorys, który – oczekiwaniom współczesnego człowieka wychodząc naprzeciw 
– można określić jako filmowy. A przy tym, jak zauważyła Florkowska-Frančić: 
„bogaty, by nie powiedzieć barwny”6. Badaczka zwraca przy tym uwagę na to, że 
biografię Platera należy rozpatrywać w dwóch etapach: pierwsza część to okres 
działalności na rzecz niepodległej Polski, w którym podejmował różnorodne 
akcje polityczne na terenie Francji, Anglii i Szwajcarii, zaś część druga – oddzie-
lona cezurą roku 1869 – zasadza się na organizacji i działaniach Muzeum Pol-
skiego w Rapperswilu oraz dokumentowaniu wszystkiego, co związane było 
z polską historią i tokiem spraw bieżących. Fundator muzeum całą swą energię 
oddawał nie tylko jemu, ale też uznać trzeba, że każde inne przedsięwzięcie wią-
zało się odtąd ściśle z nim. 

Nie udało się, jak dotąd, dotrzeć do nowych faktów biograficznych, bazując 
więc na tych już dostępnych opracowaniach, przypomnieć warto, że Władysław 
Broel-Plater to potomek starego rodu inflanckiego. Na świat przyszedł w Wilnie 
7 listopada 1808 roku. W stosownym do tego wieku był następnie uczniem tam-
tejszego gimnazjum i słuchaczem uniwersytetu. W 1827 roku rozpoczął zwiedza-
nie świata. Był w Petersburgu, potem przez pewien czas w Berlinie, gdzie też 
przez krótki czas studiował. Podróżował po Niemczech, Anglii, Szwajcarii. Na 
początku 1831 roku, na wieść o powstańczym zrywie, wrócił z Londynu do War-
szawy. Pełnił różne funkcje, był m.in. jednym z najmłodszych posłów. Po klęsce 
powstania pojechał do Anglii, gdzie działał na rzecz niepodległości Polski. Wzo-
rem ówczesnych emigrantów na dłużej osiadł w Paryżu. Współdziałał z księciem 
Adamem Czartoryskim, tworzył instytucje, zakładał, redagował i wydawał pisma. 
Z księciem jednak po pewnym czasie zerwał. Ożenił się z poznaną jeszcze pod-
   
biografii), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 
2010, t. 11: Z dziejów emigracji polskiej XVIII–XX w., s. 51–60.  

6 H. Florkowska-Frančić, Władysław Plater…, s. 7. 
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czas niedługiego pobytu w Berlinie aktorką Karoliną Bauer (1808–1877), wcze-
śniej morganatyczną żoną (czy może tylko „towarzyszką życia”) księcia Leopol-
da Sasko-Koburskiego, późniejszego króla Belgów. Będąc już żoną Platera, nie 
należała ona do mile widzianych gości w niektórych salonach paryskich i dlatego 
zapewne zdecydowali się osiąść w Szwajcarii. W 1844 roku przenieśli się do 
Lucerny, potem zamieszkali niedaleko Zurychu w miejscowości Bendlikon, wła-
ściwie części miejscowości Kilchberg, zakupiwszy tam uprzednio willę z ogro-
dem, którą to posiadłość Plater nazwał Broelbergiem. Niekiedy używano też 
nazwy „Zum Broelberg”. Wcześniej w miasteczku Dietikon uzyskał obywatel-
stwo szwajcarskie. Willa ta stała się niebawem miejscem spotkań polskich emi-
grantów, zaś jej gospodarz nieustannie poszerzał pola swoich rozlicznych aktyw-
ności politycznych, kulturalnych i społecznych. Można powiedzieć, że stał się 
pozytywistą i aktywnie realizował hasło pracy organicznej. Jej najbardziej trwałą 
i doniosłą formą okazało się Muzeum Polskie. Hrabia Władysław Broel-Plater 
zmarł 22 kwietnia 1889 roku, przekroczywszy 80. rok życia. 

Jak wyglądało tamtoczesne jego szwajcarskie życie, możemy dowiedzieć się 
z opisu Agatona Gillera7. Autor ten zauważa: 

Obszerna korespondencya, jaką prowadzi [Plater – przyp. J.W.], polskie tylko interesa ma 
na celu. Czytuje sam jak i jego pomocnicy wiele dzienników polskich i zagranicznych i wszyst-
kie artykuły traktujące o sprawie polskiej, w druku lub w kopii, systematycznie gromadzi 
i układa w foliałowych księgach jako materiał dziejowy. Z niestrudzoną cierpliwością czuwa 
nad opinią publiczną europejską. (…) 

Obok nieustannego zajęcia sprawami politycznemi, dziennikarskiemi, religijnemi, znajdu-
je jeszcze czas na codzienne zapisywanie w dzienniku swojego życia każdej czynności. 

Osamotniony, nie uczuwa potrzeby towarzystwa, ani rozrywek, najwyższą i jedyną przy-
jemność znajdując w pełnieniu dobrowolnie na siebie przyjętego obowiązku służby narodo-
wej. Broelberg opuszcza tylko wtedy, gdy potrzeba zdrowia wymaga kuracyi u wód lub też 
ważny interes narodowy powołuje go do opuszczenia swojej siedziby (s. 26–27)8. 

To zaangażowanie w sprawy polskie doceniał też jeszcze jeden polistopadowy 
emigrant przebywający w Szwajcarii, Zygmunt Miłkowski (Teodor Tomasz Jeż), 
który nie darzył Platera nadmierną sympatią. Jednak potrafił docenić jego po-
święcenie i w swoich Sylwetach emigracyjnych z 1904 roku odnotował: 

Polska mu serce i głowę zapełniała. Kochał ją i myślał o niej, pragnąc jej służyć jak naj-
skuteczniej. I służył – służył jak mógł i umiał: w interesach jej do Francyi, Anglii, Niem-
czech (Frankfurt r. 1848) jeździł, chodził, pisał, przemawiał, nawiązywał stosunki, zakładał 
biura, organizował agencye, dreptał, zabiegał. Świadectwami na piśmie deptań tych i zabie-

   
7 Zob. A. Giller, Hrabia Władysław Plater-Broel założyciel Muzeum Narodowego w Rapperswylu, 

Poznań: W. Simon, 1882. 
8 Wszystkie cytaty, jeżeli nie podano inaczej, wg: A. Giller, Hrabia Władysław Plater-Broel… 

W cytowanych fragmentach zachowano pisownię oryginalną – J.W. 
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gów w Brolbergu (nazwa domu jego, w którym nad jeziorem zurichskiem zamieszkał) się 
otoczył (…)9. 

Podobnie czyni Agaton Giller, który w kreślonym przez siebie biogramie Plate-
ra wylicza skrzętnie jego wyjazdy, nierzadko ponawiane, do Paryża, Frankfurtu, 
Londynu, Baden-Baden, Budapesztu. Zawsze oczywiście w sprawach polskich. 
Odnotowuje rozliczne jego aktywności na terenie Szwajcarii jako oficjalnego 
przedstawiciela Rządu Narodowego podczas powstania styczniowego, zakładane 
pisma, choćby wydawany w Zurychu po niemiecku i na własny koszt dziennik 
„Der Weisse Adler”, przypomina, że tworzył komitety szwajcarsko-polskie mają-
ce pomagać powstańcom, organizował dla nich pomoc i gromadził fundusze za 
pośrednictwem Agencji Polskiej w Zurychu, wielu też osobom pomagał w podję-
ciu i sfinansowaniu studiów. „Tak więc – pisze Giller – dzięki niezmordowanej 
czynności hr. Platera emigranci nasi znaleźli w Szwajcaryi skuteczną pomoc 
i przyjęcie, jakiego żadna inna emigracja w tym kraju nie doznała” (s. 29). 

Władysław Broel-Plater prowadził nadzwyczaj aktywne życie, pełne różnorod-
nych form działalności politycznej i społecznej. To z jego inicjatywy, w związku 
ze stuleciem wybuchu konfederacji barskiej, na końcu cypla, poniżej raperswil-
skiego zamku, ustawiona została pamiątkowa kolumna. 16 sierpnia 1868 roku 
„po przemówieniu Platera [pomnik – przyp. J.W.] odsłoniony został w obecności 
rodaków licznie z kraju i emigracji przybyłych, delegatów wszystkich cywilizo-
wanych narodów i dziesięciotysięcznego tłumu Szwajcarów” (s. 31–32). Nieba-
wem, jak wiadomo, ze względu na niezbyt szczęśliwą lokalizację i wystawienie 
na nadmierne oddziaływania warunków naturalnych, postument przeniesiony 
został na dziedziniec zamku. Agaton Giller w swej, ze szlachetnych pobudek 
napisanej, ale jednak bądź co bądź, hagiografii Platera, podkreślając znaczenie 
ustawienia kolumny, podaje, że poznawszy idee, które temu przedsięwzięciu 
towarzyszyły, „zrozumiemy, iż w umyśle twórcy pomnika, mającego uczcić ideę, 
która wypełniła owe olbrzymie usiłowania, zrodzić się musiał logicznym porząd-
kiem pomysł utworzenia Narodowego Muzeum, zawierającego pamiątki i doku-
menta do historyi tych usiłowań” (s. 35). I dodaje jeszcze, by fakt ten wzmocnić, 
takie słowa: 

Pomysł hr. Władysława Platera utworzenia Muzeum jest jednym z najszczęśliwszych. 
Zrealizowanie go w tak krótkim czasie i to w sposób odpowiadający warunkom umiejęt-

ności muzealnej – jest największą jego patriotyczną zasługą (s. 35). 

Miłkowski, jak wspominaliśmy, choć nie był entuzjastą Platera, to jednak nie 
odbierał mu jego zasług: 
   

9 Z. Miłkowski [T.T. Jeż], Władysław Plater, w: tegoż, Sylwety emigracyjne, Lwów: Słowo Pol-
skie, 1904, s. 314. 
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Pracował człowiek [Plater – przyp. J.W.], pracował usilnie i gorliwie dla Polski; lecz 
z pracy tej korzyść byłaby nie wielka, gdyby nie przyszła mu myśl założenia muzeum pol-
skiego w Rapperswylu. Myśli tej nie waham się nazwać prawie genialną – „prawie” dla tego 
tylko, że powstała w głowie człowieka, nie zasługującego na posądzanie go o genialność10. 

I nieco dalej dodaje jeszcze z przekąsem: „Same muzeum, jako takie, nie za-
chwycało mnie nadmiernie. Zachwycała mnie myśl, idea – idea, która się w gło-
wie Platera wylęgła”. 

Lokalizację muzeum „przez siebie założonego” właśnie w Rapperswilu tłuma-
czy Giller „przezornością patriotyczną” Platera, bowiem „małe miasteczko nie 
forteczne” położone jest „po za wszelkimi liniami strategicznemi, w Szwajcaryi, 
to jest w kraju najmniej wystawionym na niebezpieczeństwa wojny, tak z powodu 
polityki, jaką prowadzi, jako też z powodu neutralności uznanej i zagwarantowa-
nej” (s. 36). Twórca tej niezwykłej placówki był świadom tego, że położenie to 
mogłoby spowodować odpływ do niego zbiorów krajowych i dlatego inne wy-
znaczone mu zostały zadania. Przede wszystkim w krótkim czasie zgromadzono 
tak liczne zbiory, że „napełnić by niemi można dwa razy większą ilość instytucyi 
od tej, jaką obecnie posiadamy w kraju i jeszcze starczyło by na muzeum za gra-
nicą będące” (s. 36). Drugi fakt to świadome, dzisiaj byśmy powiedzieli: sprofi-
lowanie zbiorów i przeznaczenia muzeum, które gromadzi dokumenty i pamiątki, 
jakie „rządy obce niechętnie widząc w zbiorach publicznych (…) stamtąd zabie-
rały i konfiskowały” (s. 36). 

I powód trzeci: z racji obecnego położenia politycznego Polski, „tylko za gra-
nicą mogą być przechowywane, bez obawy zabrania ich w razie jakiego nowego 
Polsce nieprzychylnego zwrotu w systemie rządu” (s. 37). 

Wreszcie powód czwarty to konieczność zbierania pamiątek i dokumentów, które 
„rozrzucone po wszystkich europejskich krajach, (…) byłyby dla Polski bezpow-
rotnie stracone, gdyby Zarząd nie starał się o ich wyszukanie i nabycie” (s. 37). 

Ponadto już w momencie organizowania muzeum Plater był świadom jego cza-
sowego tylko istnienia na szwajcarskiej ziemi, a „przekazując założone przez 
siebie Muzeum na własność narodowi polskiemu”, wyraźnie zastrzegł, „iż ma 
być ono do Polski przeniesione, po jej oswobodzeniu, przez pierwszy polski rząd, 
niepodległy” (s. 37). 

Giller podaje jeszcze dodatkowe argumenty przemawiające za lokalizacją mu-
zeum. A są nimi: potrzeba utworzenia muzeum na emigracji, bo jest to „społe-
czeństwo inteligencyjne”, więc potrzebuje „posiadać instytucyą tego rodzaju” 
(s. 37), oraz „korzyść międzynarodowa”, jako że „[t]ysiące cudzoziemców zwie-
dzających Muzeum w Szwajcaryi, uczą się z niego poznawać Polskę”, „[j]est ono 
więc za granicą miejscem poważnej propagandy dla sprawy polskiej” (s. 37). Nie 
   

10 Tamże, s. 317. 
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bez znaczenia jest i ten fakt, że: „Z powodu swego pobytu za granicą, stać się ono 
musiało i stało się już pośrednikiem naukowym między Polską a zagranicą” (s. 38). 

Wziąwszy pod uwagę wszystkie te wspomniane czynniki, Władysław Plater 
doszedł do wniosku, że ufundowanie polskiego muzeum na obcej ziemi jest 
przedsięwzięciem korzystnym i – to znowu Giller – „w roku 1870 przystąpił 
z energią jemu właściwą do założenia takowego” (s. 38). Jakkolwiek warto 
wspomnieć, że idee stworzenia tego typu solidnych instytucji na emigracji przed-
stawiano w prasie. Biblioteka Polska w Paryżu była ich namacalnym dowodem11. 

Miasto Rapperswil ofiarowało na 99 lat zamek, jednakże pod warunkiem, że 
założyciel muzeum na własny koszt dokona potrzebnych prac restauracyjnych. 
To wymagało znacznych kosztów. „(…) nie cofnął się jednak przed nimi hr. 
Plater, zamek bowiem poważny, (…) położony na wysokim półwyspie jeziora 
Zurichskiego w malowniczej okolicy, wybornie się nadawał dla instytucji tego 
rodzaju” (s. 38). 

Tak oto: „Restauracya dołu i pierwszego piętra dokonaną została, (…) dnia zaś 
23go października 1870go przy zgromadzeniu rodaków i cudzoziemców, zwłasz-
cza też obywateli miasta Rapperswylu, nowe, polskie Muzeum uroczyście zostało 
poświęcone i dla publiczności otwarte” (s. 38). 

Organizacja muzeum to jedno, a możliwości jego utrzymania to poważne 
i trudne do zrealizowania zadanie. Plater „[p]rzyszłość Muzeum zapewnił posa-
giem z własnego majątku” (s. 39). Liczył także na ofiarność patriotyczną Pola-
ków, którzy będą się przyczyniać do utrzymania instytucji i do pomnażania jej 
majątku zapisami i legatami, „przybywania funduszów, czy to drogą składek 
rocznych i jednorazowych ofiar, czy też zapisów (…)” (s. 42). 

Pisze Giller: „Takiego Muzeum Polska nie miała, mieć je zaś powinna, dzięki 
zaś hr. Władysławowi Platerowi, już go posiada i jest ono własnością narodu” 
(s. 41). Przyszłość nowo powstałej instytucji zda się mieć jasno wytyczoną drogę, 
a to dlatego, że: „Hr. Plater dzisiaj sprawujący Zarząd, na wszystko znajduje czas. 
Ani wiek późny, ani choroba jego energii i wytrwałości złamać nie zdołała” 
(s. 43). Energii do działań i podejmowania coraz to nowych inicjatyw mu nie 
brakowało: „Hr. Plater pracuje za wielu – pomimo swego wieku” (s. 44). I choć 
znalazło się liczne grono pomocników, „lecz co do wydatków ofiarność ogółu 
dość skąpo płynąca w drobnych sumach składkowych, nie zdjęła jeszcze z niego 
ciężaru zaradzenia wszystkim potrzebom instytucyi (…), ogniska narodowego 
życia na emigracji” (s. 44). 

Stefan Kieniewicz, opisując koleje losu Platera, stwierdził, że: 

Ostatnich 20 lat życia poświęcił P. [Plater – przyp. J.W.] niemal wyłącznie «swojemu» 
Muzeum. Oświadczał, że jego własność «przelał na Polskę», ale rozumiał, że pozostanie do 

   
11 Zob. H. Florkowska-Frančić, Władysław Plater… 
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śmierci wyłącznym rządcą zamku i jego zbiorów. W pierwszym drukowanym sprawozdaniu 
z r. 1871 obliczał, że sam wyłożył dotąd na fundację 120 317 fr. 69 ct.12 

Jakkolwiek nie brak było rozlicznych problemów, także natury administracyj-
nej i finansowej, to mimo wszystko zdecydowanie przeważała opinia, którą sfor-
mułował Zygmunt Miłkowski (czyli Teodor Tomasz Jeż), jak wiadomo również 
emigrant przebywający w Szwajcarii, ta mianowicie, że sama tylko myśl stwo-
rzenia muzeum w Rapperswilu była „prawie genialną”, choć „powstała w głowie 
człowieka nie zasługującego na posądzenie go o genialność”13. Ale tak właśnie 
realizują się idee mecenatu, który – jak wiadomo – niejedno ma oblicze. 

Swego czasu Stanisław Łempicki, sygnalizując potrzebę rzetelnego opisania 
mecenatu kulturalnego w Polsce, używał na określenie tego zjawiska pojęcia 
„opiekuństwo”, które jednostki możne i wybitne roztaczają nad różnymi dziedzi-
nami nauki i literatury, „nad sferą twórczej pracy ducha”14. W zjawisku tym do-
strzegał coś pradawnego i wiecznego w swym działaniu, ogólnoludzkiego, zwią-
zanego ze stopniem uspołecznienia i udoskonalenia duchowego. Coś głębokiego, 
ale też zróżnicowanego, co cechuje szlachetny zapał i natchnione rozumienie 
swej misji, i choć niekiedy opiera się na ludzkiej próżności, to zazwyczaj jest 
przykładem niepospolitej ofiarności. 

Tak więc czy to polityczne, czy autorytarne motywacje popchnęły Władysława 
Broel-Platera do mecenasowskiego działania, i tak liczy się przede wszystkim 
fakt, że stworzył poważną instytucję polskiej kultury w tragicznych dla naszego 
kraju okolicznościach, a ponadto, a może przede wszystkim, zbudował skrawek 
Polski na szwajcarskiej ziemi, centrum kultury duchowej. To był akt oparty na 
wewnętrznej potrzebie, na poczuciu odpowiedzialności wobec społeczeństwa, na 
idealizmie. Przykład taki pociągać może – i powinien – innych. 

 
A  P I E C E  O F  P O L A N D  O N  S W I S S  L A N D S .  

W Ł A D Y S Ł A W  B R O E L - P L A T E R  A S  A  P A T R O N  O F   
T H E  P O L I S H  M U S E U M  I N  R A P P E R S W I L  

Władysław Broel-Plater, the participant of the November Uprising and an emigrant, took part in many 
forms of political and social activity. It was his initiative to honour the 100th anniversary of the Bar 
Confederation by erecting a memorial column nearby the Rapperswil Castle in Switzerland. Two 
years later, in 1870, thanks to his efforts, the Polish National Museum was founded in Rapperswil. It 
was both the most prominent and the longest-lasting achievement of his entire life. Based on the 
   

12 S. Kieniewicz, Plater (Broel-Plater)…, s. 689. 
13 Z. Miłkowski [T.T. Jeż], Władysław Plater…, s. 315. 
14 S. Łempicki, Mecenat kulturalny w Polsce (problemy i postulaty), Kraków: Druk. W.L. Anczyca 

i Sp., 1928, s. 8 [odbitka z księgozbioru prof. Stanisława Pigonia w zbiorach Pracowni Polonistycznej 
„Pigonianum” Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego]. 
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already available research papers, the text presents the life and achievements of Władysław Broel-
-Plater, a patriot with many important contributions to Polish culture, still in need of becoming a 
monographer. 

Keywords: Great Emigration, Rapperswil, Władysław Broel-Plater, patronage 

Dr Jan Wolski – pracownik Zakładu Literatury Polskiej XX Wieku Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek redakcji kwartalnika „Fraza”. Przekłada autorów szwajcar-
skich, takich jak m.in.: Flurin Spescha, Franz Hohler, Hermann Burger, Luisa Famos, Hugo Lo-
etscher. Bada zagadnienia emigracji i literatury najnowszej. 
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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  

  

PO L O N I S T Y K A  M I Ę D Z Y N A R O D O W A   
W  KA T O W I C A C H   

–  S Ł O D K I E  O W O C E  S P O T K A N I A  

 
NIEKIEDY (I TO BARDZO CZĘSTO W ŚRODOWISKACH NAUKOWYCH) ZDARZA SIĘ, ŻE  
pierwsze spotkanie z człowiekiem jawi się jako spotkanie z owocem jego pracy. 
Gdy owocem tym jest książka i ta książka zafascynuje, nazwisko autora od razu 
zapisuje się w pamięci, prowadząc do zainteresowania daną osobą i tworząc 
pierwszy jej obraz, z jakim się spotykamy. 

Moje pierwsze „książkowe” spotkanie z prof. Romualdem Cudakiem (o którym 
On nie wie) odbyło się w 2000 roku, kiedy nasza studentka wróciła z letniej szko-
ły języka i kultury polskiej Uniwersytetu Śląskiego bardzo zadowolona i na-
tchniona. Pokazała mi wówczas książkę Czytając Białoszewskiego i zostawiła ją 
w naszej bibliotece. Z publikacji tej korzystamy do dziś. 

Wydanie to, pochodzące z cyklu „Biblioteka Interpretacji”, nie tylko wkracza 
w sposób bardzo przystępny w życie i twórczość Mirona Białoszewskiego, ale 
także ułatwia proces „uczenia się” poety, co ma ogromne znaczenie dla poloni-
stów obcokrajowców. Lubiąc Białoszewskiego, jeszcze chętniej zaczęłam prowa-
dzić uniwersyteckie zajęcia o nim – właśnie dzięki tej książce. Zalecałam studen-
tom jej przeczytanie, pracowaliśmy nad tekstami. To był tylko początek owocnego 
korzystania z materiałów dla cudzoziemców, uczących się języka polskiego i pol-
skiej kultury. Polonistyka międzynarodowa w Katowicach może się pochwalić 
wieloma publikacjami, które łączą wiedzę o literaturze polskiej z oswajaniem 
języka, część informacyjną z częścią ćwiczeniową. W gronie redaktorów serii 
„Czytaj po polsku” odnajdujemy Romualda Cudaka, Wiolettę Hajduk-Gawron 
i Jolantę Tambor. Niejedna z małych, ale bardzo pożytecznych książek z tego cyklu 
jest obecna w naszej bibliotece polonistycznej w Wielkim Tyrnowie i w naszej 
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pracy bardzo dobrze funkcjonuje, pomaga zarówno nam – wykładowcom, jak też 
studentom. Wśród skryptów z cyklu „Czytaj po polsku” znajdują się m.in. opra-
cowania Szafy Olgi Tokarczuk (t. 10, oprac. Bożena Szałasta-Rogowska, 2015), 
Nocnego ekspresu Sławomira Mrożka (t. 11, oprac. Małgorzata Smereczniak, 
2016), Maską w stronę wiatru Jacka Hugo-Badera i Radiobudzik pani Mohs Wło-
dzimierza Nowaka (t. 12, oprac. Katarzyna Frukacz, 2016). 

Drugie moje spotkanie z prof. Romualdem Cudakiem wiąże się z inną serią 
wydawniczą, a mianowicie z tomami pokonferencyjnymi z cyklu „Literatura 
polska w świecie”, którego inicjatorem jest Jubilat. Włączyłam się w organizację 
trzeciej edycji konferencji i zostałam wiernym uczestnikiem tego projektu do 
dziś. Piękny list z zaproszeniem, zawierający zarys formatu, celów i zakresu 
problematyki, przyciąga coraz bardziej. Po pierwszym udziale w konferencji 
czekałam niecierpliwie na następne zaproszenie oraz na wydanie tomów pokonfe-
rencyjnych. Pamiętam do dziś radość z tego, że mogłam rozmawiać o literaturze 
polskiej po polsku z obcokrajowcami z bliskich i dalekich krajów, np. z Chinką 
o Kapuścińskim czy z Belgiem o Brunonie Schulzu. 

Konferencje te zrodziły wspólnotę polonistyczną, dały kontakty i przyjaźnie. 
Ciekawi mnie do dziś, co, kiedy i przez kogo tłumaczone jest i wydawane w róż-
nych częściach świata, z zakresu dawnych i najnowszych autorów i dzieł – poezji, 
prozy i dramatu. Jak myślą i widzą literaturę polską poloniści z innych krajów, 
jak bada się ją i jak się jej naucza. 

W Bułgarii tradycyjnie przyjmuje się, że literatura polska jest „mistrzem” i „nau-
czycielem” dla naszej bułgarskiej literatury. Uważa się twórczość literacką z Polski 
za literaturę wysoką i światową – łączymy z nią naturalnie słowo „wielka”. Kate-
gorię jej światowości kojarzymy zarówno z wysokimi osiągnięciami powieści, 
poezji, teatru, jak i z tradycjami migracyjnymi i emigracyjnymi, z walką z poli-
tycznymi reżimami, ze świadectwem tego, że literatura i kultura pokazywały 
zawsze mocną polską obecność na świecie, na przekór historii i politycznym 
nieszczęściom. Literatura właśnie podczas najtrudniejszych chwil dla Polski 
urzeczywistniała się jako duchowe istnienie narodu. Z bułgarskiego punktu wi-
dzenia, uformowanego w wyniku niełatwej i bardzo długiej walki o niezależny 
byt państwa, wymiar ten jest i był zawsze bardzo ważny. 

Jeszcze wtedy, po pierwszej konferencji z cyklu „Literatura polska w świecie”, 
uznałam i uważam do dziś tę wyjątkowo owocną i przemyślaną konferencyjną 
serię za towarzyszącą kongresom polonistyki zagranicznej. Sama nazywam ją 
„małym kongresem polonistyki międzynarodowej” (myśląc jednocześnie, że w ogóle 
nie są one małe). Chociaż skoncentrowane na literaturze i jej obecności w kultu-
rze, konferencje te łączą podejścia lingwistyczne, dydaktyczne itd. Dlatego też 
wydało mi się bardzo naturalne, że VI Światowy Kongres Polonistów odbył się 
na Uniwersytecie Śląskim w 2016 roku i jakby „zlał się” z „Literaturą polską w świe-
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cie”. Szóstą konferencję tego cyklu zorganizowano niedawno, pod koniec maja 
2018 roku, wskazując na wybór nowego zakresu tematycznego obrad, związane-
go z prezentacją gatunków literackich. Reportaż, wielkie osiągnięcie szkoły re-
porterskiej z Polski, oczywiście jest jednym ze znaków tytułowej światowości 
polskiej tradycji na arenie międzynarodowej. 

Materiały ze wspomnianych konferencji są regularnie wydawane w formie po-
konferencyjnych tomów, które nie tylko zawierają aktualną wiedzę o recepcji 
literatury polskiej w świecie na poziomie empirycznym, opisowym i faktologicz-
nym, ale też pogłębiają perspektywę teoretyczną, metodologiczną i diagnostycz-
ną. Zwrócono uwagę na tę strategię już w Słowie od redaktora, włączonym do 
pierwszego tomu: 

W zaproszeniu na konferencję organizatorzy pisali, iż pragną, aby obrady koncentrowały 
się wokół trzech podstawowych zagadnień: recepcji, odbioru i świadectw odbioru. Mieli jed-
nak świadomość, że opis takiego zjawiska, jakim jest recepcja za granicą, wymaga także po-
głębionej refleksji teoretycznej i zapewne uwzględnienia innych niż w przypadku recepcji 
„krajowej” perspektyw opisu1. 

Zakres wiedzy o obecności polskiej literatury na świecie nieustanie rozsze-
rza się geokulturowo, obejmuje coraz więcej krajów na różnych kontynen-
tach, a także rozmaitych środowisk polonistycznych i kręgów odbiorców. Pod-
czas pierwszej konferencji z prezentowanego cyklu (2005) strefy recepcyjne 
tworzyło 15 krajów na 3 kontynentach. W czasie drugiej (2007) pojawiły się 
tematy związane dodatkowo z jeszcze 4 państwami (Francją, Niemcami, Ukrai-
ną, Chorwacją). Trzecią edycję (2009) poszerzono o recepcyjną przestrzeń 
kolejnych 7 krajów (Chin, Holandii, Norwegii, państw arabskich, Rumunii, 
Irlandii, Korei). Do czwartej (2011) dołączono Australię, Argentynę i Kana-
dę, a podczas piątej (2013) – Wietnam. Ten widoczny progres wyraża trwałą 
tendencję poszerzania mapy recepcyjnej projektu konferencyjnego, który dziś 
uwzględnia już ponad 30 państw. Oczywiście, tego typu ekspansywność nie jest 
jedynym ważnym postulatem organizatorów. Kolejny stanowi mapowanie re-
cepcji, które jako cel merytoryczny widać wyraźnie w tytule piątej edycji kon-
ferencji: „Mapowanie. Opisy. Interpretacje”. Zawarta w nim intencja tworzy 
jednak ideę programową cyklu od samego początku, o czym świadczą następu-
jące słowa prof. Romualda Cudaka: „Z recepcją wiązała się próba sporządzenia 
»map obecności i nieobecności« polskiej literatury w obiegach zagranicznych 
oraz – tam, gdzie jej obecność jest znacząca – wskazania stopnia »zagęszcze-
nia« tej obecności”2. 
   

1 R. Cudak, Słowo od redaktora, w: Literatura polska w świecie, t. 1: Zagadnienia recepcji i odbio-
ru, red. tenże, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2009, s. 9. 

2 Tamże. 
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Na mapie recepcji, zarysowanej dzięki konferencji i pokonferencyjnym to-
mom, nie ma małych i wielkich państw i narodów – wszystkie są ważne i rów-
noznaczne jako przestrzenie, w których prowadzi swoje przesiedleńcze życie 
literatura polska, łącząc się z kulturą macierzystą. Znaczące miejsce na tejże 
mapie zajmuje bułgarska recepcja literatury polskiej, analizowana począwszy 
od pierwszej konferencji i pierwszego tomu aż po ostatnie obrady. Będące ich 
pokłosiem teksty dowodzą, że w Bułgarii obserwujemy wspomniane przez 
prof. Romualda Cudaka znaki „zagęszczenia” obecności polskiej twórczości 
literackiej, której odbiór wśród Bułgarów jest bardzo intensywny i ciekawy. 
Elementarnej wiedzy na ten temat dostarczają szkice zamieszczone w tomie 
pierwszym, uwzględniające dwa wymiary recepcyjne: historyczny i współcze-
sny. Taką perspektywę można dostrzec w artykule znaczącej badaczki i tłu-
maczki prof. Iskry Likomanowej, która przedstawia kompleksową panoramę 
obecności literatury polskiej w Bułgarii od lat 80. XX wieku do 2004 roku 
włącznie, biorąc pod uwagę nowe, przejściowe warunki wydań i mechanizmy 
rynkowe. Tekst ten jest zarazem bardzo faktologiczny i diagnostyczny, zawiera 
statystykę pozwalającą na orientację w zmieniającej się przestrzeni recepcyjnej 
w zależności od czynników polityczno-gospodarczych i systemowych pań-
stwa. Kluczowe miejsce zajmują refleksje autorki, odnoszące się do idei, że 
tłumacz bardzo często chce wyrazić własne poglądy, podejmując się tłuma-
czenia tego, a nie innego tekstu: 

Tłumacz – jako ekspert od literatury polskiej, jako osoba o własnym guście, podejściu, od-
biorze oraz motywacji przełożenia danego tekstu – w znacznym stopniu tworzy poszczególne 
rysy obrazu tej literatury, wnosząc do niego własne preferencje przez siebie wybranego auto-
ra, gatunek utworu, fragment tekstu. Polska zawsze w oczach Bułgarów najwcześniej łamała 
wszelkie tabu – ilustracją tego mitu są też przekłady. 

Tłumacz zdobywa się na odwagę, by przez przekład wypowiedzieć myśli często odbiega-
jące od obiegowych, przyjętych prawd. Popularyzując obcy tekst dzięki własnemu przekła-
dowi, deklaruje zarazem swą pozycję i utożsamia się z pozycją autora. 

Fascynacja samą sylwetką autora też często bywa motywacją przekładu i jest wspaniale, 
kiedy ta sylwetka jest tego warta, jak w przypadku R. Kapuścińskiego czy C. Miłosza (…)3. 

Konkluzje i obserwacje te brzmią bardzo uniwersalnie, historycznie i ponadhi-
storycznie. 

Drugi bułgarski tekst, opublikowany w pierwszym tomie, wyszedł spod pióra 
być może najlepszej badaczki recepcji literatury polskiej w Bułgarii, prof. Kaliny 
Bahnevej, i jest zatytułowany Metoda przekładowa i ewolucja myślenia poetyckie-
go. Trzy strategie translatorskie w przekładach »Sonetów krymskich« Mickiewi-
cza. Artykuł ten otwiera cykl publikacji autorki w serii konferencyjnych tomów, 
   

3 I. Likomanowa, Obecność literatury polskiej w Bułgarii, w: Literatura polska w świecie, t. 1…, s. 92. 
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odnoszący się do odbioru Adama Mickiewicza, Jana Kasprowicza, Janusza Gło-
wackiego i Czesława Miłosza. Szkic o recepcji Wisławy Szymborskiej w Bułgarii 
zamieściła w tomie trzecim przedstawicielka młodszej generacji polonistów (choć 
już autorka 2 monografii4) Adriana Kovacheva, pracująca skrupulatnie nad tym 
tematem. 

Obecność zagadnień z zakresu bułgarskiej recepcji literatury polskiej na konfe-
rencjach z cyklu „Literatura polska w świecie” przerosła wszelkie oczekiwania, 
co spowodowało konieczność stworzenia specjalnego opracowania dotyczącego 
Bułgarii. Jesteśmy niezwykłe wdzięczni za zaproszenie, jakie otrzymaliśmy od 
prof. Romualda Cudaka i prof. Jolanty Tambor, do przygotowania tematycznego 
numeru czasopisma „Postscriptum Polonistyczne”, poświęconego polonistyce 
bułgarskiej. Projekt ten zrealizowaliśmy w roku 2013 (promocja „bułgarskiego” 
numeru odbyła się rok później w Sofii i Wielkim Tyrnowie). Numery „Postscrip-
tum Polonistycznego” poświęcone różnym polonistykom na świecie są odręb-
nym, również bardzo efektownym narzędziem gromadzenia wiedzy o polonistyce 
międzynarodowej. Wskazują one na bardzo owocną i dobrze skonstruowaną 
strategię, której realizacja wymaga dużo pracy i starań, niestrudzonego poświęce-
nia i energii. Pamiętam, jak nocą i do ostatniej chwili pracowaliśmy nad „bułgar-
skim” numerem, pamiętam krótkie, ale ważne na każdym kroku pracy esemesy 
i e-maile od prof. Jolanty Tambor. Trzeba podkreślić, że sukces katowickiej po-
lonistyki międzynarodowej wyniknął w znacznym stopniu ze stworzenia dobrego 
zespołu i mechanizmu sprawnej współpracy między Szkołą Języka i Kultury 
Polskiej oraz międzyinstytutową Pracownią Badań nad Językiem Polskim i Lite-
raturą Polską na Świecie na Uniwersytecie Śląskim, co w 2011 roku doprowadzi-
ło do uruchomienia nowej jednostki naukowo-dydaktycznej – Katedry Międzyna-
rodowych Studiów Polskich. 

Osobowość prof. Romualda Cudaka sprawia, że łączy On stosownych ludzi, 
otwiera umysły i serca, zachęca do pracy. Jest wspaniałym naukowcem, organiza-
torem i redaktorem, otwartym na otoczenie, dobrym, lubianym i obdarzonym 
charyzmą człowiekiem – to cechy osobowościowe naukowca, które jednak moc-
no i trwale wpisują się w oblicze polonistyki międzynarodowej w Katowicach 
i jej osiągnięcia. Widzę w niej wzór, z którego zawsze możemy się uczyć. 

Jubileusz prof. Romualda Cudaka jest świętem również dla polonistyki mię-
dzynarodowej. W imieniu polonistyki wielkotyrnowskiej i swoim własnym życzę 
zdrowia i energii, wielu powodów do radości i satysfakcji! 
   

4 Zob.: A. Kovacheva, Ścieżkami tłumaczy. Poezja polska w Bułgarii w latach 1956–1989, Poznań: 
Wydawnictwo Pasaże, 2016; taż, (Не)забележимата преводачка. Еманципационни преводни 
практики на Дора Габе, Велико Търново: Фабер, 2018. Adriana Kovacheva obroniła doktorat na 
temat recepcji przekładowej literatury polskiej w Bułgarii, napisany pod kierunkiem prof. Edwarda 
Balcerzana. 
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Prof. dr hab. Margreta Grigorowa – wykładowczyni literatur słowiańskich i literatury polskiej 
w Katedrze Slawistyki na Uniwersytecie im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułga-
ria). Autorka ponad 100 artykułów i recenzji oraz 4 monografii naukowych: Хоризонти и пътища 
на полската идентичност (2002), Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полска-
та литература (2003), Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател (2011), 
Очите на словото. Полонистични студии (2015). Zainteresowania naukowe: motywy migracyjne 
w literaturze, temat herezji w literaturze polskiej XX wieku, kody obrzędowo-mityczne w literaturze 
polskiej, recepcja literatury polskiej w Bułgarii, twórczość Josepha Conrada, Gustawa Herlinga-
-Grudzińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Bolesława Prusa. 



N I K O L A J  J E Ž  
 

 

U n i w e r s y t e t  w  L u b l a n i e   
S ł o w e n i a  

 

WI Z E R U N E K  W Ł A S N Y   
W  H O R Y Z O N T A C H  Ś W I A T O W Y C H  

 
OSOBOWOŚĆ PROF. ROMUALDA CUDAKA JAWIŁA MI SIĘ ZAWSZE W DYNAMICZNEJ  
rozpiętości między ojczyzną i światem, w pewnego rodzaju dwustronnej relacji, 
w której dom jest zarazem punktem wyjścia, jak i celem. Bliżej poznałem Profe-
sora przed kilkoma dekadami w cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego podczas 
konferencji na temat literatury polskiej w świecie i zapewne dlatego kojarzył mi 
się od tej pory z obszarem językowego i kulturowego „pogranicza”, z przestrze-
nią, w której polonica prezentowane są w konfrontacji z innymi kulturami. Póź-
niej zauważyłem, że kategoria kulturowych miejsc wspólnych w całej Jego ak-
tywności ma głębsze i szersze konotacje, jest wyrazem konkretnego wewnętrzne-
go ukierunkowania, próbą spojrzenia na to, co „swojskie”, domowe oczyma 
„innego”, zewnętrznego obserwatora, po to, by dzięki temu odkryć osobliwości 
własnego narodowego przekazu. Zapewne instynktowny wybór takiej perspekty-
wy stanowił część zawodowego profilowania osobowości, która wcześnie do-
strzegła swój życiowy poligon w sferze inspirowania i otwierania komunikacji 
między kulturami. 

Skuteczne urzeczywistnianie konceptu pomyślnej międzykulturowej komuni-
kacji wymagało przede wszystkim szacownej instytucji cieszącej się prestiżem 
społecznym. Należało znaleźć współpracowników dzielących z Profesorem prze-
konanie, że poznawanie swojej istoty w komunikacji z Innym ma sens i jest głę-
boko uzasadnione. Możliwość stopniowego urzeczywistniania wielowarstwowe-
go projektu rozwoju środkowoeuropejskiej transgresji międzykulturowej prof. 
Cudak dostrzegł jako młody doktorant Uniwersytetu Śląskiego w swojej zaledwie 
10 lat starszej od niego alma mater, na której rozpoczął karierę akademicką. 
Wcześnie, jak się wydaje, zrozumiał, że stosunkowo młoda uczelnia, utworzona 
w zagłębiu górniczo-hutniczym pod koniec lat 60., będzie wyczulona na założone 
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przez niego cele i że może nawet dużo bardziej perspektywiczne jest realizowanie 
koncepcji w regionie, który wcale nie należy do obszaru historycznych ziem pia-
stowskich. Ostatecznie Górny Śląsk, po licznych i długich narodowo-terytorialnych 
perturbacjach, ze swoimi regionalnymi osobliwościami stał się ciekawym i różno-
rodnym kulturowym konglomeratem. 

Prof. Cudak wcześnie wykazywał skłonność do odkrywania polskiej kultury za 
pomocą metodologicznych ujęć glottodydaktyki, która próbuje pokonywać barie-
ry stawiane cudzoziemcom z bliska i z daleka przez język i kulturę polską, tak 
bardzo naznaczone historią. Wraz ze współpracownikami ze Szkoły Języka 
i Kultury Polskiej próbował znaleźć formułę na właściwą interpretację syndromu 
polskiej kultury i w dialogu na tyle się od niego zdystansować, by możliwe było 
pragmatyczne zrozumienie jego historycznego nacechowania. Zmiana perspek-
tywy uwolniła Profesora od tradycyjnego, często łączonego z patriotyczną huma-
nistyką obciążenia polonocentryzmem, otwierając spojrzenie na świat. Tym sa-
mym z tej odległej perspektywy obraz tzw. kwestii polskiej stawał się pełniejszy. 
Nic zatem dziwnego, że w bibliografii pracy badawczej Romualda Cudaka zau-
ważyć można przede wszystkim rozprawy o alternatywnej poezji XX i XXI wie-
ku, która od Białoszewskiego do Wojaczka po poezję internetową starała się 
przedstawić polską rzeczywistość z innego punktu widzenia niż tradycyjna polska 
poezja kanoniczna. 

Każda dyscyplina włączona jest w dynamikę procesów społecznych, które dyktują 
konieczność ciągłego przekraczania osiągniętych i przyjętych struktur organizacyj-
nych, by nie dopuścić do ich zastygnięcia w ustalonych schematach. Prof. Cudak 
nieustannie inspirował poszukiwanie nowych koncepcji studiów. Schemat zało-
żonej w latach 90. Szkoły Języka i Kultury Polskiej, której był dyrektorem do 
2006 roku, uzupełnił o Pracownię Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Pol-
ską na Świecie, kierując nią przez 7 lat (2004–2011), by w końcu stworzyć Kate-
drę Międzynarodowych Studiów Polskich, którą prowadzi do dziś. Z początkowej 
szkoły językowej dla cudzoziemców i ukierunkowanych międzynarodowo studiów 
polonistycznych powstał rozpoznawalny ośrodek otwartej na świat polonistyki, 
która swoje programy rozbudowała o treści akademicko-badawcze. Świadczą 
o tym serie publikacji „Literatura polska w świecie”, tematyczne zeszyty pisma 
„Postscriptum Polonistyczne”, które Profesor sam redaguje, jak również okazjo-
nalne monografie tematyczne o mechanizmach adaptacji kulturowej i transferu 
kulturowego. Równolegle z badaniami szeroko zakrojonej recepcji literatury 
polskiej i stosunków międzykulturowych powstają w tym ośrodku również roz-
maite materiały na praktyczne glottodydaktyczne potrzeby. 

Obecnie organizowane przez prof. Cudaka, tradycyjne już, konferencje mię-
dzynarodowe pt. „Literatura polska w świecie” mają w zamierzeniu osiągać po-
dwójny efekt. Każdy uczestnik konferencji swoim referatem treściowo wzbogaca 
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naukową debatę, a zarazem z perspektywy innych uczestników ma szansę spoj-
rzenia na specyfikę swojego środowiska kulturowego. Kiedy na konferencji za-
prezentowałem słoweńską recepcję polskiego kanonu romantycznego, w konfron-
tacji z paralelnymi ujęciami recepcji polskiego romantyzmu w innych kulturach 
jaśniej dostrzegłem, gdzie tkwi klucz do słoweńskiej aktualizacji polskiego kano-
nu literackiego, ukształtowanego za pośrednictwem przekładów na język słoweń-
ski. Za takie właśnie „odkrycia” uczestnicy organizowanych i prowadzonych 
przez prof. Cudaka naukowych spotkań są i będą mu zawsze wdzięczni. 

 
Prof. dr Nikolaj Jež – pracownik Katedry Polonistyki w Instytucie Slawistyki Wydziału Filozoficz-
nego Uniwersytetu w Lublanie. Tłumaczy polską prozę i poezję – przekładał m.in. S.I. Witkiewicza, 
W. Gombrowicza, A. Kuśniewicza, Z. Herberta, A. Zagajewskiego, W. Szymborską, K. Wojtyłę. 
Zajmuje się badaniem słoweńsko-polskich relacji kulturowych i literatury polskiej XX wieku. Waż-
niejsze publikacje: Čopovi galicijski dopisniki (współautor: R. Štefan, 1989), Alarm. Poljska poezija 
1939–1945 (1992), K. Wierzyński, Olimpijski venec (redakcja i posłowie, 2009), O anachronizmie 
dworów, żywotności cesarzy i trwałych wartościach (w: Podróże z Ryszardem Kapuścińskim, red. 
B. Dudko, 2009), Literatura polska w kontekście innego kręgu kulturowego („Acta Universitatis 
Lodziensis” 2010, t. 17), Pisateljska delavnica v paviljonu št. 9 (w: J. Andrzejewski, Poziv, przeł. 
T. Pretnar, 2012), Iwaszkiewicza podróż w historie: Heydenreich albo Polska jako idea (w: Iwaszkie-
wicz w podróży, red. E. Kołodziejczyk, A. Spólna, 2013). 



K A L I N A  B A H N E V A  
 

 

U n i w e r s y t e t  S o f i j s k i  i m .  ś w .  K l e m e n s a  z  O c h r y d y   
B u ł g a r i a  

  

LI S T  D O  PR O F E S O R A  RO M U A L D A  CU D A K A  

 
Sofia, 5 sierpnia 2018 roku 

Prof. dr hab. Romuald Cudak 
Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Szanowny i Drogi Romku, 

czuję się nieswojo jako autorka tego listu. Przywykłam wysyłać do Ciebie arty-
kuły, pisywałam też listy, ale profesjonalne, codzienne, nie „jubileuszowe”. 
Życie, które układa się niezależnie od naszej woli i często komplikuje nasze 
plany, nie pozwala na uczestnictwo z tekstem naukowym w tomie poświęco-
nym Twojej Osobie. 

Opiekując się ciężko chorą Mamą, często myślałam o Tobie, Joli, Przyjacio-
łach, Koleżankach i Kolegach z Uniwersytetu Śląskiego, o Najbliższych Osobach 
w Polsce. „Nigdy nie jestem tylko tu…” – tę konstatację Martina Heideggera 
wybrałam kiedyś jako tytuł wciąż niewydanej „polskiej” książki, a teraz nabiera 
ona szczególnego znaczenia. Staje się rzeczywistością, która jest dla mnie bardzo 
trudna, bo z jednej strony – nie mogę być realnie z Wami, a z drugiej – w my-
ślach zawsze jestem blisko Was, co pomaga pokonać ciężar chwili. 

Przypominam sobie pierwszą rozmowę z Tobą, kiedy ponad 15 lat temu za-
dzwoniłam z pytaniem o możliwość uczestniczenia w Waszych świetnych konfe-
rencjach poświęconych recepcji literatury polskiej za granicą. Otwarty, serdecz-
ny, ale i powściągliwy w słowach, które mają profesjonalny i egzystencjalny 
ciężar – to wrażenie o Tobie podczas rozmowy telefonicznej nie opuszczało mnie 
w późniejszych naszych spotkaniach zawodowych i towarzyskich. Twój stosunek 
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do Koleżanek i Kolegów jest syntezą najlepszych teoretycznych zasad Spotkania 
– w sposób naturalny potrafisz przeobrazić Obcego nie tylko w Innego, lecz 
w Znaczącego Innego, jak naucza Tzvetan Todorov w Podboju Ameryki. Posia-
dasz wyjątkową umiejętność słuchania rozmówcy, oddając pierwszeństwo jego 
sądom i słowom, nie eksponujesz swojego „ja”. Na konferencjach w Katowicach 
i Cieszynie czułam się jak w domu, czyli bezpiecznie i swobodnie, a zarazem 
poruszona, zainspirowana nowymi tematami. Takie wrażenie mieli wszyscy 
uczestnicy – byliśmy docenieni nie formalnie, dlatego, że byliśmy gośćmi, lecz 
dlatego, że Wasz znakomity zespół (Romek, Jola i latami tworzona ekipa) cenił 
nasze zdania i oceny, nasze nastawienie do literatury i świata. Od Ciebie usłysza-
łam, że koncepcje zagranicznych polonistów dotyczące literatury polskiej są tak 
samo ważne jak krytyczne poglądy rodzimych znawców literatury polskiej, dlate-
go że wspólnie tworzą obraz polskiej świadomości literackiej. I nie była to wy-
powiedź grzecznościowa, retoryczna, ale pogląd będący częścią Twojej istoty – 
wspaniałomyślnej, tolerancyjnej, szlachetnej. Zresztą nazwa konferencji i tytuł 
tomu pokonferencyjnego W kręgu znawców jest emblematyczna dla Twojego 
sposobu myślenia o polskich i zagranicznych badaczach, którzy interpretują zja-
wiska i dzieła artystyczne. 

Tworzycie z Jolą wspaniały duchowy tandem, wykreowaliście świetnych spe-
cjalistów, którzy kontynuują Wasze profesjonalne plany, podejmują Wasze po-
mysły, urzeczywistniają Wasze zamiary. Serce rośnie, patrząc na Waszych Na-
stępców – na ich pracę, organizację, społeczne i osobiste zachowanie. Zawsze 
mówię studentom, że twórcą jest ten, kto zostawia sprzymierzeńców, uczniów, 
kontynuatorów, szkołę. 

„(…) te słowa cóż mogą cóż mogą książę” – przyjmując z wdzięcznością pro-
pozycję Joli oraz Koleżanek i Kolegów z Jej ekipy, propozycję napisania niety-
powego tekstu do jubileuszowego tomu na 45-lecie Twojej pracy akademickiej, 
zdawałam sobie sprawę, Romku, że tylko fragmentarycznie i powierzchownie 
mogę wyrazić uznanie dla Twej osobowości. Pełna aprobata Twoich działań 
i posłannictwa zostaje w sferze niewyrażalnego. Życzę Ci dalszych sukcesów – 
pisz, twórz, organizuj międzynarodowe spotkania, spełniaj się nadal w tym, co 
tak znakomicie opanowałeś. 

Z serca życzę Ci, Romku, dużo zdrowia! W sytuacji, kiedy walczę o zdrowie 
najbliższej osoby, to życzenie posiada osobliwą wartość. 

Sto zdrowych, szczęśliwych i twórczych lat! 
Wiele miłości, radosnych chwil i pomyślności! 

Z wyrazami szacunku i serdecznością 
Kalina 
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Prof. dr hab. Kalina Bahneva – wykładowczyni Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy 
(od 1983 roku) i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (w latach 2002–2018). 
Kierownik Katedry Literatur Słowiańskich (2009–2013). Promotorka doktoratów. Lektorka języka 
bułgarskiego i literatury bułgarskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1997–2001) i Uniwersytecie 
Łódzkim (2001–2002). Tłumaczka literatury polskiej (w tym dramatów Witkacego). Członek Rady 
Programowej i Rady Redakcyjnej polskich pism naukowych. Wyróżniona m.in. odznaką honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” (1981), Pierwszą Nagrodą Związku Tłumaczy Bułgarskich (1994), 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (2014). Zajmuje się literaturoznawstwem porównawczym, 
recepcją literatury polskiej w Bułgarii oraz zagadnieniami z zakresu współczesnej literatury polskiej 
i bułgarskiej. Autorka książek: Преселението на художественото слово (1993), Между Елада 
и Рим. Полската литература през XIX i XX век (Избрани аспекти) (2018, w druku), „Nigdy nie 
jestem tylko tu…”. Polsko-bułgarskie zbliżenia i konfrontacje (po recenzjach wydawniczych), monografii 
Хуманитет. „Западноевропейската романтика и нейното отражение в славянските литератури” 
(w: Б. Пенев, Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури, 
2013), szkicu Изток – Изток (w: Ю. Словацки, Анхели, прев. Д. Габе; Бащата на чумавите, 
прев. Н. Вълчев, 2017) i ponad 100 artykułów. 



C H O I  S U N G  E U N  ( E S T E R A  C Z O J )  
 

 

H a n k u k  U n i v e r s i t y  o f  F o r e i g n  S t u d i e s   
K o r e a  P o ł u d n i o w a  

  

DR O G I E M U  JU B I L A T O W I ,   
PR O F E S O R O W I  RO M U A L D O W I  CU D A K O W I   

–  Z  W Y R A Z A M I  W D Z I Ę C Z N O Ś C I  I  P R Z Y J A Ź N I  

 
POZNAŁAM PROF. ROMUALDA CUDAKA W 2009 ROKU W CIESZYNIE, KIEDY ORGA- 
nizował III Międzynarodową Konferencję „Literatura polska w świecie”. Było to 
nasze pierwsze spotkanie, a miałam wrażenie, że znamy się od lat, jak bliscy 
przyjaciele. Może dlatego, że o Profesorze słyszałam już dużo wcześniej. Znałam 
Go bowiem jako specjalistę od poezji Mirona Białoszewskiego i autora cennych 
książek o literaturze polskiej, takich jak Czytając Białoszewskiego czy Świetopeł-
na trześć dziwosłów. Interpretacje wierszy i szkice o współczesnej poezji polskiej. 
A może było tak dlatego, że łączy nas wspólne umiłowanie poezji i zaintereso-
wanie literaturą… Pamiętam, że w Cieszynie Profesor był uśmiechnięty i spokoj-
ny, a zarazem pełen energii, pasji i entuzjazmu, stale pochłonięty pracą. I cały 
czas taki jest – przepełniony młodzieńczym zapałem i życzliwością dla każdego. 

W 2010 roku – dzięki uprzejmości i wysiłkom Pana Profesora – nasza koreań-
ska polonistyka została zaproszona do udziału w tworzeniu specjalnego numeru 
„Postscriptum Polonistycznego”, poświęconego polonistykom Dalekiego Wscho-
du. Miałam wówczas okazję obserwować Jubilata, jak redaguje czasopismo nau-
kowe, i podziwiać Jego talent organizacyjny. 

Jestem też pod dużym wrażeniem ogromnego zaangażowania, z jakim Profesor 
podchodzi do pracy w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich na Uni-
wersytecie Śląskim. Zapewnienie odpowiedniego poziomu studiów w nowej 
Katedrze oraz utrzymanie kontaktów naukowych z krajami Dalekiego Wschodu 
to zadania, które nie należą do najłatwiejszych, a które z powodzeniem realizo-
wane są właśnie dzięki Jubilatowi. 

Mistrz i przyjaciel, wspaniały człowiek i skuteczny przełożony – to role, które 
często się wykluczają. Panu Profesorowi zawsze się udaje dobrze je łączyć. 
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Podziwiam Go za sposób, w jaki zbudował solidne fundamenty dla rozwoju 
swojego ośrodka i stworzył wspaniałą atmosferę pracy, oraz za to, jak podtrzy-
muje bezcenne tradycje badań naukowych. Owocem tych wysiłków i wieloletniej 
współpracy Pana Profesora z badaczami z całego świata jest m.in. właśnie niniej-
szy tom jubileuszowy. Zaproszenie do udziału w tworzeniu tej publikacji to dla 
mnie olbrzymie wyróżnienie. 

Z okazji Jubileuszu chciałabym jak najserdeczniej podziękować Panu Profeso-
rowi za otwarcie przede mną przebogatego świata poezji polskiej, niezwykle 
owocną współpracę między Hankuk University of Foreign Studies a Uniwersyte-
tem Śląskim oraz naszą wieloletnią przyjaźń. Życzę dalszej owocnej pracy nau-
kowej i pomyślności w życiu osobistym. 

Z wyrazami głębokiego szacunku i uznania 

Estera Czoj (Choi Sung Eun) 
Hankuk University of Foreign Studies 
Department of Polish Studies 

 
Prof. Choi Sung Eun (Estera Czoj) – profesor w Departamencie Studiów Polskich seulskiego Han-
kuk University of Foreign Studies. Na tejże uczelni w latach 2009–2011 pełniła funkcję prodziekana 
Wydziału Studiów nad Europą Środkowo-Wschodnią, a w latach 2007–2015 – kierownika Polonistyki. 
Tłumaczka literatury polskiej na koreański (przekładała m.in. twórczość H. Sienkiewicza, W. Szym-
borskiej, Z. Herberta, T. Różewicza, S. Mrożka, W. Gombrowicza, R. Kapuścińskiego). W latach 
2007–2011 kierowała Departamentem Tłumaczenia Literatury w Centrum Tłumaczeń Symultanicz-
nych i Pisemnych (Center for Interpreting and Translation). W 2012 roku została uhonorowana Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Autorka kilkudziesięciu rozpraw na temat literatury i kultury 
polskiej, m.in. artykułów: Korea w polskich utworach literackich: od pierwszej wzmianki do współ-
czesności (w: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia, t. 1, 2009), Poezja 
Wisławy Szymborskiej z perspektywy filozofii Lao-Zhuanga (w: Literatura polska w świecie, t. 3: 
Obecności, red. R. Cudak, 2010), Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Korei Południowej („Pa-
miętnik Literacki” 2014, z. 4). Zainteresowania naukowe: komparatystyka, współczesna poezja pol-
ska, przekład literacki. 





 


