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PO L S K O , E U R O P E J S K O
C Z Y  U N I W E R S A L I Z M ?

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

MÓWI C O LITERATURZE POLSKIEJ W KONTEK CIE SZWEDZKICH KODÓW KULTURO-
wych, mamy oczywi cie na my li przek ady, za spraw  których literatura ta trafia
na szwedzki rynek czytelniczy. Wiemy wszyscy, e dla t umacza oznacza to
w pierwszym rz dzie po redniczenie mi dzy dwiema mniej lub bardziej od siebie
oddalonymi sferami kulturowymi. Owo po rednictwo zak ada rzecz jasna znajo-
mo  i dost p do dwóch ró nych kodów, co daje t umaczowi, poza kompetencja-
mi specjalistycznymi, równie  prawo wyboru i interpretacji pewnych zjawisk.
Traduttore-traditore, t umacz-zdrajca, powiadaj  — nie bez racji — W osi. I dotyczy
to nie tylko znanych ka demu t umaczowi problemów i trudno ci z oddaniem
wszelkich j zykowych i tre ciowych niuansów przek adanego utworu. Czynnik
ten odgrywa tu w du ej mierze rozstrzygaj c  rol  równie  w zakresie wyboru
pisarzy oraz takich, a nie innych utworów. Ponadto ka dy utwór prze o ony za-
czyna y  niejako w asnym yciem i oddzia ywa  w wiecie o innych ramach
referencyjnych ni  te, w których obr bie powsta .

Co zatem przet umaczono na j zyk szwedzki w zakresie liryki i prozy polskiej
w ci gu ostatnich trzech dziesi cioleci? Nie ulega w tpliwo ci, e przet umaczono
du o. Wspó czesn  literatur  polsk  reprezentuje w Szwecji ponad kilkudziesi -
ciu pisarzy. To niema o, zw aszcza gdy wzi  pod uwag  nieliczn  grup  t uma-
czy, którzy wiernie i niejednokrotnie w niezbyt sprzyjaj cych pracy translatora
warunkach nie ustawali w wysi kach przybli enia Szwedom kultury polskiej.

Je li chodzi o wybór t umaczonych utworów, nietrudno wyró ni  w ród nich
dwie grupy. Jedn  z nich tworzy literatura powojenna starszej generacji, a wi c
utwory pisarzy takich, jak: Tadeusz Ró ewicz, Zbigniew Herbert, Czes aw Mi-
osz, Wis awa Szymborska, Tadeusz Konwicki, Stanis aw Dygat, Jerzy Andrze-

jewski i in. Drug  grup  reprezentuj  pisarze nast pnego pokolenia — z poezji
g ównie z formacji Nowej Fali alias Pokolenia 68, a w ród nich wiersze w pierw-
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szym rz dzie Stanis awa Bara czaka, Juliana Kornhausera, Ryszarda Krynickiego
i Adama Zagajewskiego, proza to, oczywi cie, Hanna Krall, S awomir Mro ek,
Stefan Chwin i inni. Natomiast w znikomym stopniu reprezentowana jest grupa
poetów z generacji najm odszej, debiutuj cej w latach osiemdziesi tych i dzie-
wi dziesi tych. Wi cej z kolei ukaza o si  przek adów prozy tego okresu, a wi c
powie ci Tomka Tryzny, Olgi Tokarczuk, Andrzeja Stasiuka, Antoniego Libery
— eby wymieni  kilku z nich.

T umaczenie utworów klasyków — np. Ró ewicza, Herberta, Gombrowicza,
Konwickiego czy Andrzejewskiego — nie podlega o i nadal nie podlega dyskusji.
Obaj poeci do  wcze nie zostali przedstawieni czytelnikowi szwedzkiemu, po-
dobnie zreszt  jak Mi osz i Szymborska, najliczniej chyba reprezentowani na
szwedzkim forum czytelniczym, w du ym stopniu, rzecz jasna, z racji otrzymania
Nagrody Nobla. Czy jednak oznacza to, e powy szym poetom i prozaikom
uda o si  zaistnie  na szwedzkim rynku wydawniczo-czytelniczym i zaw adn
wiadomo ci  jego odbiorców? A je li chodzi o pozosta ych polskich pisarzy —

w jakim stopniu przek ady ich utworów wp yn y w Szwecji na ogóln  wiedz
i zrozumienie polskiej to samo ci kulturowej?

W 1988 roku znana i ceniona szwedzka pisarka i krytyk literacki Birgitta
Trotzig, w recenzji szwedzkiego przek adu ksi ki Adama Zagajewskiego Soli-
darno  i samotno 1, pisa a:

Intelektualista polski, zgodnie lub wbrew swojej woli, skazany jest na to, aby prze y y-
cie jak gdyby wed ug wytyczonego scenariusza sztuki problemowej. Prze y , próbuj c zro-
bi  co  z przyt aczaj c  go tradycj , zawieraj c  wi kszo  wzlotów i upadków cz owiecze -
stwa, z ow  bogat  i wyrafinowan  kultur  wysok , uwik an  w ci g  walk  z Barbarzy -
stwem i Przemoc , w ró nych mniej lub bardziej bezlitosnych wcieleniach.2

Nara aj c si  ponownie na zarzut prowokacji, miem twierdzi , e w a nie ów
obraz „bogatej i wyrafinowanej kultury wysokiej, w ci g ej walce z Barbarzy -
stwem” na d ugi czas zdominowa  poj cie Szwedów o literaturze polskiej, jak
równie  wp yn  w du ym stopniu na wybór utworów przek adanych na j zyk
szwedzki. Uwa am bowiem, e czynnikiem, który najsilniej napi tnowa  literatur
polsk  za granic , by  bez w tpienia aspekt polityczny. Na dobre i na z e. W Szwecji
zawsze i z du ym zainteresowaniem ledzono walk  Polaków z „Barbarzy stwem
i Przemoc ” i trzeba przyzna , e historia Polski, zarówno dawna, jak i nowsza,
nigdy w tym wzgl dzie zachodnich obserwatorów nie zawiod a.

Podobnie zreszt  jak liryka i proza polska, które sw  ironi , patriotyzmem
i specyficznym, cz sto dla szwedzkiego odbiorcy trudno zrozumia ym, kontek-

1 T umaczenie Andersa Bodegårda i Martina von Zweigberga.
2 B. Trotzig: Att vara i mitten utan att gråta [Birgitta Trotzig om den polske exilpoeten Adam Za-

gajewski]. „Dagens Nyheter” 6.06.1988.
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stem historyczno-kulturowym, nie tylko po redniczy y w przekazywaniu stanu
duchowego i wszelkich absurdów polskiego spo ecze stwa, ale równie  w oddaniu
jego stanów napi cia i wiecznej walki mi dzy chaosem a jasno ci ; tak e i one
zawiera y w wielu wypadkach wyra ne or dzie polityczne. Or dzie, które w Szwecji
pada o na podatny grunt: nie ulega w tpliwo ci, e ycie kulturalno-literackie w Pol-
sce, pod wieloma wzgl dami odzwierciedlaj ce panuj ce stosunki spo eczne i poli-
tyczne, zawiera o spor  doz  atrakcji, stanowi c , powiedzmy szczerze, si  przy-
ci gania i fascynacji Polsk  w szwedzkim rodowisku intelektualnym. Tym w a-
nie mo na mi dzy innymi cz ciowo t umaczy  okresow  fal  fascynacji poezj

polsk , jaka od czasu do czasu miewa a w tym kraju miejsce i która najcz ciej
zbiega a si  z prze omowymi wydarzeniami politycznymi w Polsce oraz — co
w ko cu zrozumia e — z przyznaniem polskim poetom literackiej Nagrody
Nobla w roku 1980 i 1996.

Problem jedynie w tym, e to ten w a nie obraz — podbudowany d ugoletni
tradycj  stosunku Szwedów do swego s siada zza Ba tyku — utrwali  si  najsil-
niej w szwedzkiej wiadomo ci. W podobny sposób fala zaanga owania w pro-
blemy polskie przyczyni a si  równie  do wzrostu zainteresowania w latach
osiemdziesi tych i na pocz tku lat dziewi dziesi tych poezj  twórców zalicza-
nych do Pokolenia 68: Bara czaka, Krynickiego, Kornhausera, Zagajewskiego,
jak równie  Ewy Lipskiej i — w mniejszym zakresie — Rafa a Wojaczka.

Wi kszo  z wierszy powy szych poetów lub ich tomików poezji prezentowa-
no w kontek cie, którego s owo-klucz stanowi  wyraz „polityka”. Jeszcze kilka-
na cie lat po upadku komunizmu, w 1996 roku, Carina Waren3, znany krytyk
literacki, w sztokholmskiej gazecie „Dagens Nyheter” („Wiadomo ci dnia”),
pisz c o tomiku wierszy Ryszarda Krynickiego Planeta Fantasmagorii4, rozpo-
czyna a sw  recenzj  w sposób nast puj cy:

W chwili gdy pisz  te s owa, radio donosi, e Polska jest tym krajem w kr gu krajów blo-
ku wschodniego, który ma najwy szy dochód, ponad sze  procent. Ujmuj c zatem rzecz
w procentach, jest on jednym z najwy szych po ród krajów zachodnich. Zastanawiam si , co
te  Ryszard Krynicki zrobi by z t  cyfr , przynajmniej bior c pod uwag  jego produkcj  po-
etyck  do lat 80.5

Jak wida , owo s owo wst pne nieomylnie kieruje uwag  szwedzkiego czytel-
nika na dobrze znane tory my lowe: polityczny w tek przewija si  jak leitmotiv
przez ca  recenzj , zatytu owan  sk din d Polityczna poezja polska.

Podobnych artyku ów i komentarzy by o wi cej. Stanowi  one do  wyra ny
przyk ad na to, jak cz sto i ch tnie odbiorcy szwedzcy widzieli liryk  polsk

3 C. Waren: Politisk polsk poesi. „Dagens Nyheter” 28.01.1996.
4 Planeten Fantasmagori. Prze . J. Helander i B. Persson.
5 C. Waren: Politisk polsk poesi...
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w tym w a nie kontek cie. Tu tak e — mimo pewnej absurdalno ci tego stwier-
dzenia — mo na cz ciowo szuka  wyja nienia ogromnej popularno ci poezji
Szymborskiej, której wiersze pozyska y sobie nie tylko uznanie szwedzkich kry-
tyków literackich, slawistów i ludzi zainteresowanych Polsk , ale równie  tzw.
zwyk ych czytelników. By  mo e w a nie brak wyra nych akcentów politycz-
nych sprawi , e w Szwecji cho  raz odst piono od przywo ania w tym kontek-
cie przyj tych stereotypów na temat Polski, interpretuj c t  poezj  w perpekty-

wie warto ci intelektualnych i uniwersalnych6.
Mo na si  zastanowi , czy pozostali wspó cze ni poeci polscy — g ównie kla-

sycy: Mi osz, Ró ewicz, Herbert i ich m odsi koledzy po piórze, poeci Pokolenia
68 — w dalszym ci gu istniej  w wiadomo ci szwedzkich odbiorców? Przy
czym od razu zaznaczam, e mówi c o odbiorcach, mam na my li wszystkich
potencjalnych czytelników, a zatem nie tylko krytyków literackich, pisarzy, t u-
maczy, slawistów, wszystkich zainteresowanych sprawami Polski i tych, którzy
z racji swego zawodu czy fascynacji s  „naturalnymi” odbiorcami polskiej liryki.
Moje drugie pytanie dotyczy perspektyw recepcji tej liryki, jak równiej wspó cze-
snej prozy polskiej w Szwecji — tzn. zarówno ju  przet umaczonej, jak i prognoz
na przysz o  dla literatury czekaj cej na przek ad. Inaczej mówi c, zastanawia
mnie, co ze wspó czesnej kultury polskiej (i czy w ogóle) znajdzie si  w najbli -
szym czasie w centrum zainteresowania t umaczy i odbiorców.

Jak ju  wspomnia am, „m odsza” i „najm odsza” liryka polska niemal na forum
szwedzkim nie istnieje. M odsza proza — owszem, ale krytycy nadal maj  pro-
blemy z usytuowaniem najnowszej t umaczonej na szwedzki literatury polskiej
w jakim  ogólnym uniwersalnym kontek cie, tzw. Warto ci Ponadczasowych. Co
jest tego powodem? Czy to dlatego, e (obym si  myli a) i odbiorcy szwedzcy
i sami t umacze nie wyzwolili si  jeszcze z pewnych stereotypów my lenia? Ste-
reotypów, w których kontek cie najwi kszym atutem liryki polskiej przez d ugi
czas by  fakt, e przylega a w pierwszym rz dzie do obrazu — jak pisa a Birgitta
Trotzig — „ci g ej walki z Barbarzy stwem i Przemoc ”? Patrz c na to z tej
perspektywy, musimy stwierdzi , e obecnie pisarze stracili do  du o ze swej
martyrologicznej otoczki i nie ma w tym stwierdzeniu ani cienia ironii. Podobnie
te  honorowe szwedzkie okre lenie „exilförfattare” („pisarz na wygnaniu,
uchod ca”) straci o swój punkt odniesienia. Có , wyznajmy sobie szczerze, e
ca a Polska straci a w oczach Szwedów du o ze swej wcze niejszej egzotyki.

A bez politycznego punktu odniesienia Polska jest dla Szwedów niezrozumia a.
Truizmem jest przypomina , e przek ad literacki to nie tylko rezultat kontaktu
mi dzy dwoma j zykami, ale przede wszystkim mi dzy dwiema kulturami. Trud-
no ci, jakie napotyka t umacz w pracy nad tekstem, wzrastaj  razem ze stopniem

6 Szerzej na ten temat pisz  w artykule Tyle naraz wiata ze wszystkich stron wiata. O Szymbor-
skiej w Szwecji. „Polonistyka” 1997, nr 8, s. 457—461.
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przynale no ci kulturowej tego tekstu i stopniem „kulturowej odleg o ci” mi dzy
danymi krajami. Je li chodzi o Polsk  i Szwecj , mo na bez przesady stwierdzi ,
e owa „odleg o  kulturowa” jest o wiele wi ksza ni  mo na by s dzi , chocia -

by bior c pod uwag  blisk , nawet bardzo blisk  odleg o  geograficzn .
Wed ug bada  statystycznych przeprowadzonych w Polsce kilka lat temu na te-

mat nastawienia Polaków do obcych narodowo ci i wiedzy na ich temat Szwecja
znalaz a si  na jednym z pierwszych miejsc, zaraz po Stanach Zjednoczonych.
Niestety, nie mo na tego samego powiedzie  o Szwedach, ich preferencjach i zna-
jomo ci Polski na tle innych krajów. W wyniku podobnych bada  w Szwecji oka-
za o si  bowiem, e wiadomo ciowa mapa geograficzno-poj ciowa Szwedów
odno nie innych narodowo ci podzielona jest na cztery regiony, w dodatku
z wyra nym zhierarchizowaniem ich wed ug specyficznej skali warto ci. I tak naj-
wy ej uplasowa y si  kraje skandynawskie odbierane jako region najbardziej kultu-
rowo zbli ony do Szwecji. Na drugim miejscu znalaz y si  kraje anglosaskie, które
uznano za ród o ciekawych i n c cych dozna . Trzeci region — Europa tzw. kon-
tynentalna (w znaczeniu Zachodnia, a wi c Niemcy, Belgia, Francja etc.) — to
narodowo ci wed ug Szwedów „nie do ko ca zrozumia e”7. Na czwartym miejscu
znalaz y si  kraje Trzeciego wiata, uznane za niepokoj ce, wr cz gro ne. To, co
pozosta o z mapy wiata, mianowicie kraje tzw. wschodnie (w tym Polska) i po u-
dniowe (W ochy, Grecja itp.), prawie na szwedzkiej mapie wiadomo ciowej nie
istnia y8.

Rezultaty tych bada  potwierdzaj  niestety moje w asne obeserwacje. Ci gle
bowiem tak samo dziwi mnie, gdy odkrywam, jak ma o Szwedzi wiedz  na temat
Polski — jednego, jakby nie by o, ze swoich najbli szych s siadów. A mimo to
Polska stanowi mniej lub bardziej bia  plam  w ogólnej wiadomo ci przeci t-
nego Szweda. Nie mówi c ju  o literaturze i — ogólnie kulturze polskiej.

Literatura polska jest literatur  specyficzn . Mo na oczywi cie powiedzie , e
specyficzna jest literatura ka dego kraju, poniewa  jednak skupiam si  tu na
problemach dotycz cych literatury polskiej widzianej okiem Szweda, równie  i jej
„specyfik ” przedstawiam z tej w a nie perspektywy. Otó  specyfika ta polega
m.in. na ci g ym powo ywaniu si  — w o wiele wi kszym ni  w literaturze
szwedzkiej stopniu — na swoiste narodowe symbole, które chocia  dobrze zako-
dowane w wiadomo ci ka dego wykszta conego Polaka — jak np. poj cie walki
narodowowyzwolecze czej czy czo owych polskich stereotypów patriotycznych
(„Bóg, honor, ojczyzna”) lub innych symboli sk adaj cych si  na obraz ho ubio-
nej przez Polaków w literaturze dumy narodowej — to dla mieszka ców Skandyna-
wii s  poj ciami pustymi lub wr cz niezrozumia ymi. Wiedza przeci tnych wykszta -

7 Podaj  za artyku em: H. Bergström: Svenskarnas mentala karta (Mentalna mapa Szwedów). „Da-
gens Nyheter” 24.08.1992.

8 Tam e.
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conych Szwedów na temat sytuacji historycznej Polski prze omu XVIII i XIX wieku
jest minimalna albo adna. Romantyzm szwedzki, nie zawsze do ko ca znany
nawet samym Szwedom, ma przy tym charakter zupe nie odmienny ni  roman-
tyzm polski. Trudno w tym miejscu nie przytoczy  ilustruj cego t  kwesti  spo-
strze enia Jana Prokopa:

Nasze obsesje, uwik ane w mity narodowe, budz  […] s abe echa u obcych czytelników
literatury polskiej — z rzadka po ni  zreszt  siegaj cych, co tylko pog bia nasze frustracje
i umacnia kompleks nierozumienia.9

Có , nic w tym dziwnego. Mamy tu bowiem do czynienia z dwoma odmien-
nymi etosami. Kultura szwedzka zasadza si  mocno na etosie kmiecia, na który
z o y y si  normy i warto ci post powania ugruntowane jeszcze w czasach pra-
szwedzkiej ch opskiej spo eczno ci. Etos ten jawi si  w wyra nej opozycji do
szlacheckiego etosu, pozosta o ci z czasów modus vivendi polskiej arystokracji.
Szlachta w Szwecji

bywa a dostatecznie uprzywilejowana i uci liwa, by budzi  wrogo ; nie bywa a jednak do-
statecznie samodzielna, przywi zana do ziemi ani historycznie zas u ona, by sta  si  przed-
miotem podziwu lub szacunku i wytworzy  pozytywny wzór osobowy, jak to mia o miejsce
na przyk ad w Anglii lub — wolno przypuszcza  — tak e i w Polsce.10

W literaturze szwedzkiej ch op/kmie  ma nie tylko zupe nie inne ni  w literaturze
polskiej konotacje kulturowe, ale jest traktowany, zw aszcza w liryce patriotycz-
nej, przede wszystkim jako przedstawiciel odwiecznej szwedzkiej tradycji, jako
symbol autentycznej „szwedzko ci” i — co wa ne — wolno ci. wiadomo
istnienia tej specyficznej cechy, ró ni cej kraje nordyckie od innych krajów w Euro-
pie, by a i jest w Szwecji bardzo silna. Ju  w roku 1845 pisarz Carl Jonas Love
Almqvist, jeden z czo owych przedstawicieli szwedzkiego prze omu romantycz-
nego, pisa :

Pó noc… samotna w ród krajów Europy, posiada pod nazw  ch opi klas  spo eczn , która
od niepami tnych czasów szczyci si  posiadaniem politycznych przywilejów. My, mieszka -
cy Pó nocy, od dzieci stwa przyzwyczajeni do tej osobliwo ci, nie widzimy w niej niczego
szczególnego, cho  specyfika tego stanu zaskakuje jej obserwatora tym wyra niej, im bli ej
porównuje on pozosta e kraje europejskie ze Skandynawi .11

Wida  tu, jak bardzo okres romantyzmu szwedzkiego ró ni  si  od romantyzmu
polskiego i jak ró ny jest adunek symboliczny poj cia „wolno ” w obu tych
krajach. Polska, ze swoim trwaj cym niemal do ko ca XIX wieku podda stwem,

9 J. Prokop: Polskie universum. W: Tego : Oblicza polsko ci. Warszawa 1990, s. 118.
10 M. Zaremba: Tryumf wiejskiej wspólnoty. „Res Publica” 1989, nr 8, s. 21.
11 C.J. Love Almqvist: Monografi. Jönköping 1845, s. 595.
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ze swymi zaborami, walk  o przetrwanie w warunkach politycznej niewoli, z ca ym
balastem historyczno-polityczno-spo eczno-kulturowym, a tak e z zupe nie od-
mienn  mentalno ci , stanowi dla Szwedów nie tylko zagadk , ale te  powoduje
sta e dystansowanie si  wobec tego jak e odmiennego pod ka dym wzgl dem od
Szwecji kraju.

Nie zapominajmy tu te  o zakorzenionych w szwedzkiej wiadomo ci stereotypach
zarówno na temat Polaków, jak i Polski. S  to stereotypy pozytywne, ale i nega-
tywne — jak cho by popularne w j zyku szwedzkim i obdarzone negatywnym
adunkiem emocjonalnym powiedzenie „polski parlament” („polski sejm”) na

okre lenie ja owej dyskusji i braku konstruktywnych idei w tej e. Symboliczn
ilustracj  zakorzenionych w Szwecji stereotypów na temat Polski jest te  nie-
ustannie przez mass media przy ró nych okazjach serwowany obraz zgarbionego
ch opa na wozie zaprz onym w konie lub widok kominów ziej cych, na podo-
biestwo smoka wawelskiego, czarnym (w domy le zanieczyszczaj cym rodowi-
sko) dymem. Nie mówi c ju  o nieko cz cych si  polskich kolejkach przed skle-
pami z ywno ci .

Karmionym tymi obrazami przez dziesi ciolecia Szwedom trudno uwierzy  we
wszystkie pozytywne zmiany, jakie si  w ostatnich latach w Polsce dokona y.
Gwoli sprawiedliwo ci nale y doda , e równolegle do tego istnieje i zawsze
istnia  inny obraz Polski, który okresowo dominowa  w wiadomo ci Szwedów
odno nie kultury i spo ecze stwa polskiego — to wspomniany juz obraz walcz -
cego kraju, zbiegaj cy si  z okresami wa nych politycznych wydarze . Przemia-
ny polityczne ostatniego roku (mam tu, oczywi cie, na my li przyst pienie Polski
do Unii Europejskiej) te  powoli wp ywaj  na ró nicowanie obrazu Polski
w oczach Szwedów. Trudno jednak w tym kontek cie nie zacytowa  wypowiedzi
znawcy i mi o nika Polski, szwedzkiego korespondenta zagranicznego i pisarza
(m.in. autora ksi ki na temat Polski, pt. Polska — diament w popiele), Kjella-
-Albina Abrahamsona, który tak oto niedawno skomentowa  wst pienie kilku
pa stw by ego bloku komunistycznego do Unii:

Istniej  powody, aby ostrzec now  Europ  przed kurczowym trzymaniem si  tradycyjnego
sposobu patrzenia przez kraje zachodnie z wy szo ci  na mieszka ców Europy Wschodniej.
Dotyczy to szczególnie stosunku do S owian, licz cych sobie w Europie oko o 200 milionów.
W redniowiecznych kronikach S owianie opisywani byli jako psy i barbarzy cy. Dla Hitlera
S owianie stanowili „Untermenschen”, pewnego rodzaju ni szy gatunek ludzi. Dzisiaj, u progu
trzeciego tysi clecia, zbyt wielu zachodnich Europejczyków sk onnych jest widzie  S owian
g ównie w roli przywódców mafii i z odziei samochodów, sezonowych, na czarno zatrudnio-
nych zbieraczy jagód i równie „czarnej” pomocy domowej, jak te  alfonsów i kurew [sic!]. Taki
poni aj cy stosunek do niemal po owy ludno ci Europy jest naprawd  niepokoj cy.12

12 K.A. Abrahamson: Det nya EUropa blir en välbehövlig kalldusch. AXESS 2003 (Årgång 2), nr
7, s. 9.
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W ostatnich latach du o si  w Polsce zmieni o, stare stereotypy straci y lub
powoli trac  racj  bytu, a nowe jeszcze si  na dobre nie uformowa y. Obraz bo-
gatej i wyrafinowanej kultury wysokiej, w ci g ej walce z „przemoc ”, który, jak
zaznaczy am, na d ugi czas zdominowa  poj cie zachodu o literaturze polskiej,
ulega powoli weryfikacji, a dzisiejsi pisarze mog  si  wreszcie wyzwoli  z tego spe-
cyficznego „kodu polsko ci”. Jednocze nie literatura i kultura polska musz  w pew-
nym sensie wpasowa  si  w kod europejski. Jest to ogromne zadanie i wyzwanie
zarówno dla pisarzy, jak i dla literaturoznawców — i jedni, i drudzy b d  musieli
wypracowa  nowe perspektywy nadawcze i odbiorcze, nowe kanony lektur i ich
now  interpretacj . Nie mówi c ju  o odmiennych zadaniach dla poezji, tak w ko cu
wa nego po rednika w utrwalaniu czy nawet pewnym demonizowaniu „polsko ci”
w wiadomo ci narodowej.

Czy nie nadszed  zatem czas, aby skorygowa  nieco obraz poezji i prozy pol-
skiej w Szwecji? Szczególnie za  tej, która w tak du ym stopniu odwo uje si  do
obowi zuj cego do niedawna jeszcze polskiego kodu spo eczno-kulturowego,
uformowanego w sytuacji politycznego, a co za tym idzie — duchowego znie-
wolenia, i skierowa  w zamian uwag  na warto ci uniwersalne utworów polskich:
zarównio tych wcze niejszych, jak i powsta ych w ostatnich latach. Problem tylko
w tym, e nie bardzo wiadomo, do jakiego odbiorcy maj  one przemówi ? Dla
nikogo nie jest tajemnic , e czyta si  obecnie coraz mniej — nie tylko w Szwe-
cji, ale równie  w pozosta ych krajach zachodnich. Zdecydowanie wi ksza cz
m odzie y najm odszej generacji nie tylko nie zna, ale wr cz nie czyta literatury
pi knej, nie mówi c ju  o poezji. A w kraju, którego mieszka cy ledwie si  trosz-
cz  o w asnych pisarzy, trudno sprzeda , w dos ownym i przeno nym tego s owa
znaczeniu, poezj  i proz  z bliskiej co prawda, lecz mimo wszystko do  ducho-
wo odleg ej sfery kulturowej.

Mo na te  w pewnym sensie zrozumie  zarówno t umaczy, jak i szwedzkich
odbiorców polskiej literatury, je li czuj  si  nieco zagubieni w ród najm odszej
generacji pisarskiej. Pisarze polscy sami nie bardzo si  chyba jeszcze do ko ca
odnale li w nowej, poddanej procesowi „McDonaldyzacji”, rzeczywisto ci pol-
skiej. Otrzymali oni co prawda to, o co walczy y starsze pokolenia: wolno  s o-
wa, dzi ki czemu mogli si  wreszcie wyzwoli  spod nacisku czy nawet przymusu
swoistego „kodu polsko ci”, a przez to w naturalny sposób wej  w kr g kultu-
rowy wspólnoty europejskiej. Inaczej przecie  grozi oby im pr dzej czy pó niej
ograniczenie du ej cz ci nowo powsta ej literatury polskiej do wymiaru krajo-
wej „za ciankowo ci”.

Jednak zast pienie owego specyficznego kodu polsko ci kodem europejskim
nie jest takie proste. Wyznaczniki literackiej strategii, w sytuacji, gdy chodzi
przecie  o odbudow  pewnej kulturowej ca o ci, nie s  ju  tak jednoznaczne jak
kiedy . Na naszych oczach nast puje przecie  w Polsce swoista transformacja
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kulturowej i spo ecznej to samo ci. W procesie na adowania tej transformacji
sensem pisarze maj  ogromny udzia , pod warunkiem, e otworz  si  na nowe
impulsy i perspektywy, p yn ce z innych stron — Europy i wiata. Polscy litera-
turoznawcy i krytycy literaccy z kolei w tym samym stopniu zainteresowani by
powinni tym, jak ró norakie dzie a i zjawiska literackie odbierane s  z perspek-
tywy drugiej, odmiennej kultury, a nie uwa a , co jest w Polsce do  powszech-
ne, e to Polakom w a nie — naturalnym biegiem rzeczy — przypada monopol
na interpretacj  polskiej klasyki literackiej i nie tylko. Etniczno , to samo
narodowa i wszystkie aspekty z ni  zwi zane uwydatniaj  si  przecie  najwyra niej
w szeroko poj tej konfrontacji z innymi kulturami (a nie w lokalnym skansenie).

Problem ten dotyczy w równym stopniu nie tylko pisarzy polskich, ale i ich od-
biorców, szczególnie tych z Zachodu, gdzie przez tak d ugi czas zwyk o si  wi-
dzie  literatur  polsk  w roli moralnego przewodnika w „warunkach ideologicz-
nej niewoli”13. St d zatem tak wa ne jest poddanie rewizji i przewarto ciowaniu
szwedzkiego obrazu polskiej literatury, g ównie po to, by nie by a widziana wy-

cznie w kontek cie politycznego buntu, ale równie  jako przeciwwaga tej poli-
tyki. Có , nie tra my nadziei, e tzw. Warto ci Ponadczasowe w utworach poetów
i prozaików, wszystkich tu wymienionych i niewymienionych pisarzy polskich,
b d  niezmiennie stanowi  o sile polskiej kultury — i w Polsce, i poza ni . Owe
Warto ci, które — jak pisa  przed laty w jednym z wierszy Piotr Sommer:

w a nie dlatego, e s  ponadczasowe,
mog  sobie teraz
spokojnie poczeka .14

Pytanie tylko, czy nie czekaj  ju  wystarczaj co d ugo.
13 B. Trotzig: Att vara i mitten utan att gråta…
14 Fragment wiersza Piotra Sommera Wed ug Brechta.


