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RE C E P C J A  L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J  W  CH I N A C H

TRADYCJA DZIA ALNO CI TRANSLATORSKIEJ W CHINACH POSIADA D UG  HI-
stori , która rozpocz a si  od t umaczenia pism wi tych buddyzmu zwanych
sutrami. Buddyzm dotar  do Chin w 2 roku p.n.e. Przek ady literatury pi knej
rozpocz y si  w XVII wieku, g ównie polega y na t umaczeniu bajek i przypo-
wie ci Ezopa, opowie ci biblijnych i fragmentów powie ci europejskich. Pierw-
szymi t umaczami byli nie chi scy inteligenci, ale ludzie z Zachodu. W 1610
roku pewien francuski misjonarz ustnie przet umaczy  przypowie ci Ezopa, co
zanotowa  Chi czyk Zhang Geng. By  to pierwszy wydany w Chinach przek ad
literatury europejskiej. Ale nasilenie dzia alno ci translatorskiej zaobserwowano
dopiero w latach 60. i 70. XIX wieku.

Wed ug danych statystycznych od 1875 do 1900 roku przet umaczono ponad 700
tomów literatury z krajów europejskich, w ród tych przek adów nie by o ani jednego
utworu z literatury polskiej. Wybitny uczony Yan Fu ustali  norm  t umaczenia lite-
rackiego jako wierno , p ynno  i wirtuozeri . Pisarz Lin Shu prze o y  ponad 170
utworów prozaicznych, m.in. angielskich, francuskich, ameryka skich, niemieckich,
rosyjskich, japo skich, belgijskich i greckich. Co ciekawsze, Lin Shu sam nie zna
adnego j zyka obcego, t umaczy  dzie a obce przez drug  osob , tzn. jeden t umacz

ustnie przek ada  tekst orygina u na potoczny j zyk chi ski, a Lin Shu notowa  prze-
k ad w klasycznym j zyku chi skim, potem jeszcze starannie szlifowa  i upi ksza ,
dzi ki czemu jego przek ady mog y by  warto ciowe estetycznie i atrakcyjne dla
czytelników, ale zgodno  z orygina em by a w tpliwa.

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

Na tym tle historycznym nietrudno jest dostrzec, e polska literatura pi kna
dotar a do Chin z pewnym opó nieniem, chocia  kulturalne kontakty mi dzy
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Polsk  i Chinami maj  do  d ug  tradycj , si gaj c  co najmniej O wiecenia.
A za spraw  jezuickich misjonarzy pierwsza wzmianka o Polsce pojawi a si
w pi miennictwie chi skim ju  w XVII wieku.

W roku 1906 ukaza  si  w Chinach pierwszy przek ad z literatury polskiej. Wu
Chou prze o y  nowel Latarnik Henryka Sienkiewicza z j zyka japo skiego na
klasyczny j zyk chi ski i zamie ci  j  w czasopi mie „Powie ci Ilustrowane” (nr
68 i 69). Powszechnie uznaje si  ten przek ad za pierwszy literacki utwór
wschodnioeuropejski zaprezentowany czytelnikom chi skim.

Jednym z pierwszych znawców i mi o ników literatury polskiej w Chinach by
Lu Sun (w a ciwie Zhou Shuren, 1881–1936), wielki chi ski literat, t umacz,
ideolog, inicjator i organizator ruchu nowej kultury, tzw. „Ruchu 4 Maja”, które-
go g ównym celem by o poznanie my li wolno ciowej i demokratycznej Europy,
potrzebnej do prze amania obskurantyzmu i zacofania, panosz cych si  wówczas
w spo ecze stwie chi skim.

W roku 1908 Lu Sun opublikowa  obszerny artyku O sile poezji demonicznej. By
to pierwszy w chi skiej historii literatury artyku  o europejskiej poezji romantycznej.
Lu Sun w swym artykule omówi  po raz pierwszy w Chinach ycie i twórczo  Ada-
ma Mickiewicza jako jednego z najwybitniejszych poetów romantycznych ca ego
wiata. Pisz c o Mickiewiczu, stawia  go w jednym rz dzie z ówczesnymi wielkimi

poetami romantycznymi, jak Byron, Shelley, Pet fi, Puszkin.
W artykule O sile poezji demonicznej akcentowa  autor przekonanie romantyków

na temat roli poetów jako przywódców narodu i ukaza  Mickiewicza w tej roli. Lu
Sun okre li  Mickiewicza jako konsekwentnego rzecznika niepodleg o ci i wolno ci
narodów wiata. W tym artykule wspomnia  tak e o Henryku Sienkiewiczu, traktuj c
go jako polskiego poet  narodowego, pisz cego proz ! Mo na powiedzie , e Lu Sun
by  promotorem upowszechnienia twórczo ci Sienkiewicza w Chinach.

W 1909 roku Lu Sun wyda  z m odszym bratem Zhou Zuorenem dwutomowy
Zbiór opowiada z zagranicy, w którym zosta y zamieszczone opowiadania Sien-
kiewicza: Janko Muzykant, Latarnik, Jamio  i Sachem.

W roku 1919 powsta o post powe czasopismo spo eczno-polityczno-literackie
„Nowa M odzie ” jako organ „Ruchu 4 Maja”. W roku 1920 zamieszczono w tym
czasopi mie przek ad Zmierzchu Stefana eromskiego, dokonany przez Zhou
Zuorena. Gdy Zhou Zuoren przet umaczy  nowel Szkice w glem, Lu Sun przy-
czyni  si  do jej opublikowania tak e w tym czasopi mie w 1920 roku.

Dopiero w 1929 roku w czasopi mie „P dz cy Nurt” pojawi  si  przek ad g o-
nego wiersza Adama Mickiewicza Oda do m odo ci. By o to pierwsze t umaczenie

tego utworu na j zyk chi ski dokonane przez Shi Kina z j zyka francuskiego.
Najwi ksz  zas ug  w zapoznawaniu Chi czyków z literatur  polsk  mia o

czasopismo „Miesi cznik Powie ci”. W numerach od pierwszego do dziewi tego
tomu dwunastego „Miesi cznika Powie ci”, wydanego w 1921 roku, wydruko-
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wano przek ady 10 utworów polskich pisarzy: S d W adys awa S. Reymonta
w przek adzie Zhong Chi, Czego nie rozumiej  jaskó ki i motyle (wydane pt.
Jaskó ka i motyl) i Oracz (wydane pt. Ch opi) Wiktora Gomulickiego, Cienie
Boles awa Prusa, Przez stepy (wydane pt. Stepy) Sienkiewicza, Srul z Lubartowa
(wydane pt. yd) Adama Szyma skiego, opowiadanie Moja cioteczka i wiersz
A jak poszed  król na wojn … Marii Konopnickiej, Adama Asnyka wiersz Bez
granic oraz Zarys wspó czesnej literatury polskiej Jana Cholewi skiego. Od roku
1921 do 1931 w „Miesi czniku Powie ci” opublikowano sto pi tna cie przek a-
dów utworów literackich ze wschodniej cz ci Europy, przy czym oko o trzeci
cz  tej liczby stanowi y przek ady utworów polskich.

Od lat dwudziestych XX wieku zacz y si  pojawia  na chi skim rynku ksi -
garskim przek ady polskich dzie  literackich, najwa niejsze to: Sienkiewicza Quo
vadis (1922), Szkice w glem (1926), Zbiór nowel (1928); Orzeszkowej Marta
(1929); Wac awa Sieroszewskiego Dno n dzy (1929); Boles awa Prusa Placówka
(1930), Wybór nowel (1937), a tak e Zbiór opowiada  polskich (1936).

W roku 1937 wybuch a wojna z Japoni . Po zako czeniu tej trwaj cej 8 lat
wojny, rozpocz a si  trzyletnia wojna domowa. Grzmoty armat zag uszy y ycie
kulturalne. Systematyczne t umaczenie literatury obcej zosta o zasadniczo prze-
rwane. Pojawi o si  jednak kilka nowych chi skich przek adów utworów pol-
skich. Najwi kszym osi gni ciem tego czasu w rozpowszechnianiu polskiej lite-
ratury w Chinach by o niew tpliwie wydanie przek adu Ch opów Reymonta
(1946). Swoje chi skie wersje uzyska o jeszcze kilka innych utworów: Bartek
Zwyci zca (1945), Ta trzecia Sienkiewicza (1946); Ziemia w jarzmie (1941)
i P omie  na bagnach (1942) Wandy Wasilewskiej.

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

Pierwszy okres rozkwitu przek adów literatury polskiej na j zyk chi ski po II
wojnie wiatowej przypada na lata 50. Na pocz tku lat 50. podpisane zosta y
umowy kulturalne mi dzy rz dami obu naszych pa stw, redakcje wydawnictw
chi skich zach ca y do t umacze  dzie  literatury polskiej. Pierwszy dorobek
przek adowy mia  odcie  ideologiczny, chi ski czytelnik dosta  do r ki przek ady
polskiej prozy powojennej, nazywanej produkcyjniakami. Z biegiem czasu zasi g
przek adów coraz bardziej si  poszerza . W przybli eniu w ci gu 15 lat (to jest od
1950 do 1965 roku) przet umaczono na j zyk chi ski ponad sto dwadzie cia
utworów literackich oko o siedemdziesi ciu polskich autorów, m.in. w formie
ksi kowej opublikowano siedemdziesi t dwa teksty trzydziestu pi ciu twórców.
Zbiorowych wyda  w postaci ksi kowej ukaza o si  oko o dziesi ciu. Utwory te
prze o ono z j zyka rosyjskiego, angielskiego czy niemieckiego. Nie s ab o
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w tym okresie zainteresowanie przek adami klasyków polskich. T umacze chi -
scy zacz li te  t umaczy  utwory literackie reprezentuj ce polski folklor; ukaza y
si  np. Polskie pie ni ludowe (1958), Polskie ba nie ludowe (1954).

Spo ród polskich romantyków w Chinach nadal najbardziej popularny by
Adam Mickiewicz. Wybitny t umacz chi ski Sun Yong nareszcie móg  zi ci
swoje wieloletnie pragnienie i spe ni  pok adane w nim nadzieje swego nauczy-
ciela, Lu Suna. Pierwsze wydanie przek adu Pana Tadeusza pióra Sun Yonga
ukaza o si  w 1950 roku, przet umaczy  on Pana Tadeusza z j zyka angielskiego
proz . Ksi ka wysz a w luksusowej oprawie z szarego chi skiego jedwabiu na
papierze wysokiej klasy. Sam t umacz opatrzy  dzie o pos owiem, w którym
omówi  wielkie znaczenie Pana Tadeusza w rozwoju literatury wiatowej, wska-
za  czynniki kszta tuj ce polsk  literatur  romantyczn  i na tym tle próbowa
wykaza  specyfik  twórczo ci polskiego poety. Pos owie t umacza jest hymnem
uwielbienia dla wielkiego arcydzie a epiki polskiej.

W pos owiu tego przek adu sam t umacz Sun Yong wyra a  swoje ubolewanie,
e musia  przet umaczy  to wielkie dzie o proz , e nie móg  odda  w pe ni

wszystkich uroków eposu, apeluj c do m odego pokolenia chi skich t umaczy, by
kto  kiedy  prze o y  poemat wierszem. Ówczesny kierownik Instytutu Bada
Literatury przy Chi skiej Akademii Nauk, He Qifan, wyrazi  swoje niezadowole-
nie z tego przek adu i stwierdzi  w do  ostrych s owach, e prze o enie proz
Pana Tadeusza jest zniekszta ceniem orygina u.

W roku 1955, w zwi zku z obchodami setnej rocznicy mierci Adama Mickie-
wicza, ca e Chiny rozbrzmiewa y peanami na cze  wielkiego polskiego roman-
tyka. W prasie codziennej i periodycznej pojawi o si  du o artyku ów o poecie
podziwianym dotychczas przez nieliczn  grupk  wybranych. Znany krytyk lite-
racki, Lu Jian, opublikowa  artyku  w czasopi mie „Literatura Ludowa” pt. Ku
czci Mickiewicza, w którym pisa :

Mickiewicz nie by  s owikiem, ale rogiem, jego poezja by a nie kwiatem doniczkowym,
ale pot n  broni  w walce przeciwko tyranii i niewoli, przeciwko agresji i uciskowi. On
mówi  o doli wszystkich poni onych i pokrzywdzonych. Przez ca e ycie dochowa  wiary
zwyci stwu walki ludów i przysz o ci swego narodu1.

By  to tak e czas podsumowa  dorobku przek adowego dzie  Mickiewicza. Do
roku 1955 spo ecze stwo chi skie zna o ju  w wierszowanych przek adach Gra-
yn , Ballady i romanse, Konrada Wallenroda, Sonety krymskie oraz Wybór poezji

polskiego wieszcza. T umacze  tych dzie  dokonali wspomniany ju  Sun Yong
i jego przyjaciel Sun Shengwu.

Z innych poetów polskich przet umaczono na j zyk chi ski i drukowano w cza-
sopismach literackich utwory S.R. Dobrowolskiego, B. Czerwie skiego, W. Bro-

1 Lu Jian, Ku czci Mickiewicza, „Literatura Ludowa” 1955, nr 5, s. 20.
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niewskiego i A. Rymkiewicza. Warto nadmieni , e Juliusz S owacki z trudem
torowa  sobie drog  do chi skiego czytelnika. Jego utwory uwa ane by y w Chi-
nach za bardzo pi kne, a zarazem bardzo trudne. T umaczono jego pojedyncze
wiersze, ale do dnia dzisiejszego nikt nie mia  odwagi si gn  po dramaty dru-
giego wielkiego romantyka. By  mo e przyczyn  tego jest pewna nieprzek adal-
no  jego utworów i trudno  w odbiorze.

Od roku 1950 do roku 1965 prze o ono tak e na j zyk chi ski liczne utwory pol-
skich powie ciopisarzy, w tym równie  po rednio – z j zyka angielskiego, rosyjskie-
go czy niemieckiego. Opublikowano drugie wydanie Marty (prze . Jin Xixia), pierw-
sze wydanie Dziurdziów (prze . Yu Sheng), Chama (prze . Zhang Daozhen), Wybór
opowiada (prze . Shi Yuson) Elizy Orzeszkowej, drugie wydanie Ch opów (prze .
Fei Mingjun) i Wybór opowiada W adys awa Reymonta. Prze o one zosta y: Pla-
cówka, Lalka, Sieroca dola, Micha ko i Wybór opowiada Boles awa Prusa; Hania,
Wybór opowiada (prze . Shi Zhecun) i trzecie wydanie Quo vadis (prze . Wu Yan)
Henryka Sienkiewicza; Wierna rzeka (prze . Hua Junhao), Wybór opowiada (prze .
Yang Hua), ukaza y si  drugie wydania Zmierzchu, Ech le nych i Zapomnienia Stefa-
na eromskiego; Noce i dnie (cz  I) Marii D browskiej. Spo ród wymienionych
przek adów tylko Zmierzch i Zapomnienie eromskiego by y bezpo rednio prze o o-
ne z j zyka polskiego na chi ski przez Xie Xinhui.

Oceniaj c dorobek przek adowy literatury polskiej na j zyk chi ski w latach
50. i 60., nale y zwróci  uwag  na kilka bardzo istotnych cech.

Po pierwsze, decyzj  o t umaczeniu utworów obcych podejmuje zawsze wydaw-
nictwo. Wybiera si  teksty do przek adu nie tylko dlatego, e s  reprezentatywne dla
kultury polskiej, lecz tak e dlatego, e ich przek ad mo e odpowiada  wymogom
ideowym i kryteriom artystycznym obecnym wówczas w literaturze chi skiej.

Po drugie, chi scy t umacze mieli do dyspozycji w ski wybór autorów. Doko-
nane przek ady s  interesuj ce jako wiadectwo subiektywnych decyzji wydaw-
ców, a nie upodoba  t umaczy, na podstawie tych przek adów trudno by o wyci -
gn  wnioski na temat artystycznej hierarchii w literaturze europejskiej. Obok
autorów ze cis ego kanonu byli równie  ci mniej znani, a nawet nie zabrak o
utworów pozbawionych warto ci estetycznej.

Po trzecie, w ród t umaczy z lat pi dziesi tych i sze dziesi tych XX wieku
byli znani pisarze, tacy jak Wu Yan i Shi Zhecun, byli tak e i t umacze przygodni,
ludzie o przeci tnych zdolno ciach literackich, którzy nie posiadali wysokiego
kunsztu j zykowego. Dlatego wierno  t umacze  mia a w ich translacjach ró ny
stopie  doskona o ci. Niektóre dzie a by y t umaczone kongenialnie, do dzi  nie
ma co do tego w tpliwo ci. Ale takie przek ady nale  do rzadko ci. Na przyk ad
Wu Yan odniós  sukces w t umaczeniu Quo vadis z j zyka angielskiego, a Shi
Zhecun z wyj tkow  wirtuozeri  prze o y  tak e z j zyka angielskiego na chi ski
liczne opowiadania Sienkiewicza, pó niejsze przek ady tych utworów nie mog y
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im dorówna . Jednak w niektórych translacjach nietrudno o przyk ady niew a ci-
wego t umaczenia, a nawet o b dy.

Po czwarte, przek ad dokonany poprzez j zyk po redni zawiera  cz sto wypaczenia
i b dy tego pierwszego przek adu. Sposób my lenia i wyczucie stylistyczne pierw-
szego t umacza wywiera y cz sto du y wp yw na t umacza chi skiego. W Chi-
nach porównuje si  po rednie przek ady z po kni ciem chleba pogryzionego
przez innych, ale niestety nie by o wtedy t umaczy znaj cych j zyk polski.

Lata 1966–1976 to okres „wielkiej rewolucji kulturalnej”, okres dla narodu
chi skiego pe en tragizmu, a tak e okres wielkiej luki w ruchu wydawniczym.
Jedn  z konsekwencji wydarze  tych lat na gruncie ycia kulturalnego i artystycznego
by o zerwanie naturalnych i tradycyjnych wi zi kultury chi skiej z kultur  krajów
europejskich, m.in. i z kultur  polsk . Podczas rewolucji kulturalnej miliony
wykszta conych ludzi wys ano na wie , aby poddawa  „reedukacji ideologicznej
przez prac  fizyczn ”. W ród nich niema o by o t umaczy, badaczy, redaktorów
i wydawców literatury powszechnej. Chi scy inteligenci w momencie przej cio-
wego niepowodzenia nie stracili jednak wiary w przysz o , wr cz przeciwnie,
dochowali wierno ci swoim idea om i swoim zami owaniom. Byli tacy t umacze,
którzy w warunkach niesprzyjaj cych nadal pracowali nad przek adami literatury
obcej i cierpliwie czekali na mo liwo  ich wydania. W ród nich by am i ja.

Dziady Mickiewicza n ci y mnie od m odo ci. Fascynuje mnie w nich wielka
poezja i zupe nie nowa, niespotykana forma dramatu, ale najbardziej poci gaj
mnie autentyczny patriotyzm i ten romantyczny p omie , ch  po wi cenia si
wielkim, wznios ym ideom i nieugi to  w walce z przemoc . Od dawna mia am
zamiar prze o y  to dzie o na j zyk chi ski. Nareszcie nadarzy a si  okazja, kiedy
w roku 1970 premier Czou En-laj zainteresowa  si Dziadami i zaproponowa
przek ad arcydzie a Mickiewicza. Podj am si  tego zadania i przet umaczy am
III cz Dziadów na wsi, w sza asie przy lampie naftowej.

Mo na powiedzie , e grudzie  1976 r. rozpocz  drugi okres rozkwitu prze-
k adów literatury obcej, w tym i literatury polskiej, na j zyk chi ski. W a nie
w trzy miesi ce po obaleniu „Bandy Czworga” Wydawnictwo Literatury Ludowej
w Pekinie wyda o po raz pierwszy przek ad Dziadów cz  III, przet umaczonych
przeze mnie bezpo rednio z j zyka polskiego na chi ski.

By  to pierwszy przek ad z literatury obcej z prawdziwego zdarzenia po dziesi ciu
latach przerwy, dlatego zosta  przyj ty przez krytyków z entuzjazmem, nazywano go
„pierwsz  jaskó k  politycznej wiosny”. Wkrótce po ukazaniu si  tej ksi ki, recyto-
wano jej fragmenty i adaptowano ca o  na s uchowisko w Radiu Peki skim.

Od tego czasu nast pi o w moim kraju o ywienie ruchu wydawniczego, szero-
kie masy spo ecze stwa chi skiego, znudzone pustymi sloganami gazetowymi
z okresu „wielkiej rewolucji kulturalnej”, pragn y ksi ek t umaczonych z lite-
ratury obcej. Przedruki tekstów opublikowanych przed 1966 rokiem pojawia y si
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jak grzyby po deszczu. Z literatury polskiej ukaza y si  przedruki nast puj cych
utworów: Lalka, Ch opi, Wierna rzeka, Ta trzecia, dwie wersje Quo vadis.
Z up ywem czasu ukaza y si  pierwsze wydania ksi kowe Faraona, Popio ów,
Nizin, Zygmunta owicza i jego kolegów, Nad Niemnem, Krzy aków, Ogniem
i mieczem, Potopu, Pana Wo odyjowskiego i innych. Wszystkie wymienione
powie ci by y prze o one z j zyka angielskiego i rosyjskiego.

Nale y tu niestety wspomnie , e t umacz pierwszego wydania Trylogii Sien-
kiewicza niezbyt dobrze opanowa  j zyk angielski i pope ni  szereg b dów
w interpretacji tekstów orygina u, zw aszcza w rozumieniu realiów zwyczajo-
wych i obyczajowych siedemnastowiecznej Polski opisanych w tych utworach.
Pierwsze, co si  rzuca w oczy, to dysharmonia mi dzy narracj  a dialogami po-
mi dzy postaciami powie ci. Narracja zosta a przet umaczona przesadnie wznio-
s ym j zykiem w stylu starochi skim, a w dialogach u ytych zosta o wiele wy-
my lonych przez t umacza zwrotów i wyrazów wzi tych z dialektów ch opskich
pó nocnych Chin. W rezultacie powie  Sienkiewicza czyta si  po chi sku jak
mieszanin  powie ci historycznej ze wspó czesn  powie ci  ch opsk . Taki prze-
k ad nale y chyba uzna  za bardziej myl cy ni wiadcz cy o niezwyk ym talen-
cie polskiego powie ciopisarza – klasyka literatury wiatowej.

T umacz Trylogii Sienkiewicza, nie mog c upora  si  z nazwami urz dów,
stopni wojskowych, rodzajów broni i strojów, podawa  cz sto niew a ciwe, wr cz
b dne interpretacje. Jak wiemy, powie ci Sienkiewicza s  mocno nacechowane
kulturowo, silnie osadzone w realiach polskiej historii i kultury. Z powodu nie-
znajomo ci tych realiów i bez mo liwo ci sprawdzenia w polskich ród ach t u-
macz nieraz pope nia  kardynalne b dy. Na przyk ad t umaczy  „bu czuk” na
„wielki sztandar ozdobiony sier ci  z ko skiego ogona”, bro  „ki cie ” t uma-
czy  na „proc ”(!), nie odró nia  rapiera od miecza czy szabli, bu awy od buzdy-
gana czy piernacza. Wszelkie rodzaje wierzchnich strojów t umaczy  na „szat ”, nie
zwracaj c uwagi na to, czy ten strój nosi  m czyzna czy kobieta – „kontusz”,
„sukmana”, „ upan”, „tuz uczek”, „jubka”, „suknia” zosta y ujednolicone do „sza-
ty”, a „szarawarki” przet umaczone jako „spodnie o szerokich nogawkach”.

Niektóre b dy pope niane przez tego t umacza s  po prostu mieszne, np. pol-
sk  jazd  uzbrojon  w pancerze z charakterystycznymi skrzyd ami t umaczy  na:
„je dziec ze skrzyd em”, s owo „rzeczpospolita” t umaczy  za  jako „po czone
królestwo”.

T umacz nie wiedzia , e po polsku zwracanie si  do rozmówcy per „pan/pani”
zale y od uwarunkowa  spo ecznych, wsz dzie t umaczy  te s owa transliteralnie
i fonetycznie, wstawia  w to miejsce chi skie znaki o podobnym brzmieniu, chi -
scy czytelnicy po prostu nie rozumieli, o co chodzi o.

Niektóre b dy mo na przypisa  brakowi dog bnej analizy tekstów orygina u
przez t umacza, np. w tek cie Pana Wo odyjowskiego by a mowa o tym, e Pio-
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trowicz „jedzie na Krym za wykupem kilku kupców ormia skich z Kamie ca,
którzy przy zmianie chana zostali z upieni i w Jasyr wzi ci”. T umacz prze o y
to na zdanie: „Piotrowicz za po rednictwem kilku kupców ormia skich jedzie na
Krym, aby wykupi  wzi tych w jasyr je ców polskich”. Drugi przyk ad: fraza
„Pan Zag oba przysiad  si  do pani Boskiej” zosta a prze o ona na zdanie: „Pan
Zag oba przysun awk  do pani Boskiej”. T umacz wykaza  si  tu ma  docie-
kliwo ci , nie wiedz c, e awki nie da si  tak atwo przesun ! Trzeci przyk ad:
„Skrzetuski wygl da  jak Piotrowin z grobu” – t umacz nie zna  pochodzenia tego
idiomu, wi c opu ci  ca e zdanie.

Podobnych b dów mo na znale  w przek adzie du o, a  dziwne, e „ma ego
rycerza Wo odyjowskiego” prze o y  t umacz na „rycerza ma ej chor gwi”. Pan
Wo odyjowski wpierw by  t umaczony nawet nie w pe nym tek cie, tylko w ob-
szernym streszczeniu, w roku dwutysi cznym t umacz wyda  uzupe niony tekst,
ale zmieni  tytu  powie ci na Krwaw  bitw w regionie przygranicznym, nie zwa-
aj c na intencj  twórcz  autora i nie szanuj c g bokiej mi o ci Sienkiewicza do

wielkiego o nierza Wo odyjowskiego.
K opoty interpretacyjne powodowa y cz sto zmiany scen czy tre ci utworów,

zniekszta ca y warto  ideow  i estetyczn  orygina u. Przek ady, które przeina-
cza y fakty opisane w tek cie orygina u, dawa y sfa szowane obrazy kultury pol-
skiej, nie u atwia y, lecz utrudnia y chi skim czytelnikom pe ne zrozumienie
kultury polskiej, jednocze nie utrudnia y literaturze polskiej rozpowszechnianie
si  w Chinach, tak wi c nowe przek ady tych utworów by y nie tylko po dane,
ale i konieczne.

Dlatego postanowi am wraz z m em, profesorem Yuan Hanrongiem, ponow-
nie prze o y Trylogi Sienkiewicza bezpo rednio z polskiego na chi ski. Wyda-
li my do tej pory Ogniem i mieczem (1997) i Potop (2001). Poza tym wydali my
wraz z prof. Zhan Zhenhui Krzy aków (1996). Szczerze mówi c, jestem przeciw-
na ponownemu t umaczeniu tego samego dzie a bez nieuniknionej konieczno ci.
Zdecydowanie pot piam wszelkiego rodzaju plagiaty. Wszystkie moje przek ady
literatury polskiej by y po raz pierwszy prze o one bezpo rednio z j zyka pol-
skiego na chi ski.

Oprócz wielkich powie ci ukaza o si  w Chinach du o przek adów polskiej po-
ezji i nowel opublikowanych w ró nych czasopismach literackich.

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

Od lat 80. XX wieku obserwujemy dwa nowe zjawiska. Pierwsze – to przej cie
od upolitycznionej obecno ci literatury polskiej na chi skich pó kach w okresie
poprzednim do urynkowionej obecno ci polskich tekstów w przestrzeni czytel-
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nictwa chi skiego dzisiaj, w znacznym stopniu uzale nionej od gustu czytelnika,
aczkolwiek on w a nie by  zawsze czynnikiem wiod cym. Prace translatorskie
skupiaj  si  na samej warto ci artystycznej tekstów literackich, nie akcentuj c
czynników ideologicznych. Po drugie, coraz wi cej utworów polskich pisarzy
i poetów jest przek adanych bezpo rednio z j zyka polskiego. Mo na powiedzie
bez przesady, e od lat 80. XX wieku w a nie nieliczni poloni ci chi scy stano-
wili g ówn  si  w rozpowszechnianiu kultury polskiej w Chinach; osi gn li my
nowy, dot d niebywa y szczyt krzewienia znajomo ci j zyka polskiego, literatury
i wiedzy o kulturze polskiej. Przyczynili my si  bowiem do zaznajomienia spo e-
cze stwa chi skiego z najwybitniejszymi dzie ami literatury polskiej, zw aszcza
XIX i XX wieku, otwieraj c przed czytelnikami chi skimi mo liwo  ich lektury
w ojczystym j zyku. Nasz wspólny dorobek liczy setki pozycji przet umaczonych
ksi ek, powie ci, tomików i zbiorów poetyckich, jak równie  napisanych przez
nas monografii, rozpraw, esejów, przedmów, artyku ów naukowych i populary-
zatorskich, podr czników i skryptów akademickich. Opracowali my has a z za-
kresu literatury polskiej do encyklopedii i s owników chi skich po wi conych
literaturze wiatowej.

Chcia abym tu zaznaczy , e z Katedry J zyka Polskiego Peki skiego Uniwer-
sytetu J zyków Obcych wysz o pi  monografii. Zhao Gang wyda  bardzo cie-
kaw  monografi  pt. Wizja natury w literaturze polskiej (2007), Wu Lan wyda a:
Sumienie narodu polskiego – o twórczo ci prozatorskiej Stefana eromskiego
(2006), Mao Yinhui – Emancypacj  i problem kobiecy w twórczo ci Elizy Orzesz-
kowej (2008), ja sama wyda am Literatur  polsk (1999) i Histori  polskiej lite-
ratury powojennej (2002). Zhao Gang jest tak e wspó autorem Historii literatury
Europy rodkowo-Wschodniej i Po udniowej (2008), napisa  tam obszerny roz-
dzia  po wi cony literaturze polskiej.

Rekordowa ilo  wznowie  poprzednich przek adów wiadczy o popularno ci
polskiej literatury w Chinach. Oprócz wcze niej wymienionych przedruków powie ci
polskich, pojawia y si  ponowne t umaczenia bezpo rednio z j zyka polskiego na
chi ski. Z prozy by y to np. dwie wersje Quo vadis, dwie wersje Krzy aków, dwie
wersje Ogniem i mieczem, Potop, Ta trzecia oraz niektóre opowiadania Sienkie-
wicza i Lalka Prusa. Wielka polska epopeja narodowa – Pan Tadeusz nareszcie
doczeka a si  nowego przek adu z polskiego na chi ski wierszem. Z dramaturgii
ukaza y si : uzupe nione wydanie Dziadów, cz ci II, III, IV, Moralno  pani
Dulskiej Zapolskiej oraz Niemcy Kruczkowskiego. W nowych przek adach
z polskiego na chi ski ukaza y si  nast puj ce utwory – z prozy: Ziemia obieca-
na, Listy z podró y do Ameryki (fragmenty), S awa i chwa a, Ksi yc w kuchni
J. Iwaszkiewicza, Ferdydurke Gombrowicza, a tak e Tokarczuk Prawiek i inne
czasy oraz Dom dzienny, dom nocny, 13 bajek z Królestwa Lailonii i Rozmowy
z diab em Leszka Ko akowskiego; z dramaturgii: Maskarada i Lato w Nohant
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Iwaszkiewicza. Z poezji by y to: Wybór poezji polskiej XX wieku, dwie wersje
Wyboru poezji Wis awy Szymborskiej oraz Wybór poezji Tadeusza Ró ewicza.
Oprócz tych utworów by y jeszcze przek ady poezji, nowel i opowiada  ró nych
autorów polskich, opublikowane w ró nych czasopismach, ilo  takich przek a-
dów by a ogromna.

Moi koledzy z lat uniwersyteckich, profesorowie Instytutu Bada  Literatury Obcej
przy Chi skiej Akademii Nauk Spo ecznych pracowali aktywnie i jakby na wy cigi.
Oprócz wspólnie ze mn  wydawanych przek adów Zhang Zhenhui jest autorem dzie
monograficznych O Sienkiewiczu (1991), O Reymoncie (1995) i O Mickiewiczu
(2006) oraz Historii literatury polskiej XX wieku (1998). Jego przek ady obejmuj
m.in. Ziemi  obiecan (wspólnie z Yang Deyou, 1984) W adys awa Reymonta,
szóste wydanie Quo vadis (2000) i fragmenty Listów z podró y do Ameryki Hen-
ryka Sienkiewicza, Wybór poezji Wis awy Szymborskiej (2003), Micha  Boym
ostatni wys annik dynastii Ming (2001) Edwarda Kajda skiego, Wybór poezji
Tadeusza Ró ewicza (2006), O dziele literackim Romana Ingardena (2008). Lin
Hongliang tak e jest autorem monografii O Sienkiewiczu (1999). Wyda  w roku 1990
monografi O Adamie Mickiewiczu. Przek ady Lin Honglianga obejmuj Quo vadis
(pi te wydanie, 1983), trzecie wydanie Krzy aków (2001) i Ogniem i mieczem (2004)
Sienkiewicza, Wybór poezji Wis awy Szymborskiej (2000). Jest on autorem Historii
teatrologii polskiej (1995). Obaj s  autorami wielu artyku ów naukowych po-
wi conych ró nym aspektom literatury polskiej, jej twórcom i dzie om.
Wspomniane ju  pierwsze wydanie chi skie Ferdydurke w moim przek adzie

spotka o si  z yczliwym przyj ciem krytyki, wiadcz cym o w a ciwym zrozu-
mieniu Gombrowicza i jego powie ci przez chi skiego czytelnika. Znany krytyk
literacki – zast pca naczelnego redaktora „Literatury na wiecie”, Gao Xing –
pisa  na ten temat ze znajomo ci  rzeczy. Gao Xing, kiedy studiowa  w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, czyta  ju  angielski przek ad Ferdydurke, zetkn  si
z ocenami ameryka skimi i Kundery. Napisa  obszerny artyku , najpierw opubli-
kowa  go w gazecie „Nowa Stolica”, pod tytu em Spó niony pisarz, spó niony
przek ad. Mówi  w tym artykule, e przed 66 latami Gombrowicz by  ju  s aw-
nym na wiecie pisarzem, a w Chinach dopiero w 2004 roku pojawi  si  przek ad
jego arcydzie a Ferdydurke. Dzi , czytaj c t  ksi k , czuje jeszcze nieodpart
atmosfer  niezwyk o ci i cudowno ci. Fakt ten udowodni , e ksi ka si  nie
spó ni a i nigdy si  nie spó ni:

Po przeczytaniu polskich pisarzy realistycznych, wyczuwam gigantyczn  ró nic  mi dzy
tymi pisarzami a Gombrowiczem. Pozna em tak inny wiat literacki. […] W ksi ce Gom-
browicza pod pozorem groteski, dziwnej wyobra ni i gry s ów widzia em najprawdziwsz
prawd  duszy cz owieka toruj cego sobie drog  literack . Polacy zawsze traktowali literatur
jako spraw  s u by narodowi. W tradycji literatury polskiej wielcy pisarze (poeci) zawsze
byli rzecznikami lub sumieniem narodu. Gombrowicz przeciwstawi  si  tym wymaganiom,
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nawet szydzi  z odgrywania takiej roli. […] Nieugi cie sta  za ca kowit  suwerenno ci
i wolno ci  literatury2.

W tym artykule Gao Xing dokona  analizy Ferdydurke, omówi ycie i twórczo
Gombrowicza, stwierdzi , e Ferdydurke w pe ni odzwierciedla a jego osobowo
artystyczn  i specyfik  twórczo ci, na podstawie tej powie ci ju  mo na zaliczy
go do grona czterech wielkich literatów Europy rodkowej wraz z Kafk , B o-
chem i Muzilem. Artyku  ten zosta  przedrukowany w ksi ce pt. Wielki ogród
kwiatów literatury wschodnioeuropejskiej (Wydawnictwo Hubei, 2007). Gao
Xing napisa  jeszcze kilka artyku ów traktuj cych o Gombrowiczu i o przek adzie
chi skim Ferdydurke, opublikowanych w ró nych czasopismach. Gao Xing jest
mi o nikiem Gombrowicza, za jego w a nie namow  opublikowa am fragmenty
Dzienników Gombrowicza w czasopi mie „Literatura na wiecie”.

Zanim dokona am w asnego przek adu Krzy aków i Trylogii, powie ciopisarstwo
Sienkiewicza by o ju  znane chi skiemu czytelnikowi, ale wy cznie z przek adów
z j zyka angielskiego. I te pierwsze wydania przesz y bez echa, natomiast nowe,
w wersji naszej, spotka y si  z szerokim zainteresowaniem krytyki. Pisano:

Powie  historyczna Ogniem i mieczem to dzie o wielkiego formatu. Jego nowy, bardzo
staranny przek ad zawar  si  w przybli eniu w milionie znaków chi skich. J zyk t umaczenia
wykazuje niebywa y talent literacki t umaczy, oddaje wyrazisty, bardzo spójny, a jednocze-
nie p ynny i harmonijny charakter powie ci. Ta nowa wersja dzie a Sienkiewicza to impo-

nuj ce zjawisko na chi skim rynku wydawniczym3.

J zyk przek adu Potopu sprawia, e czyta si  t  powie  z wielk  przyjemno ci , podobnie
jak s ucha si  muzyki Chopina… W istocie samo ju  dzie o Sienkiewicza zdaje si  czyst
kompozycj  boskiego blasku ksi ycowego i wielkiej uny najczystszych emocji, kompozy-
cj  zbli on  w charakterze do pie ni wyra aj cej pobo no  i g bok  wiar  w po czeniu
z gor cym patriotyzmem4.

Potop w t umaczeniu wybitnych znawców literatury polskiej, profesorów Yi Lijun i Yuan
Hanronga, za spraw  pi knego i subtelnego, a zarazem ywego j zyka przek adu oddaje
w pe ni atmosfer  i czar orygina u oraz jego literacki rozmach. W ten sposób rzesze chi -
skich czytelników maj  okazj  pozna  i zrozumie  ducha polskiego5.

Dzieje przek adów Dziadów i Pana Tadeusza pokazuj  trudno ci i komplikacje,
z jakimi chi scy t umacze spotykali si  w swojej pracy. Jak wspomnia am, zainte-
resowanie wydawców chi skich twórczo ci  Mickiewicza wywo a a publikacja
przek adu Dziadów cz ci III. Po tym sukcesie redaktor dzia u literatury obcej
Wydawnictwa Literatury Ludowej, Sun Shengwu, zaproponowa  wydanie prze-
k adu Pana Tadeusza wierszem, na co po d ugim namy le przysta am. By y to

2 Gao Xing, Spó niony pisarz, spó niony przek ad, „Nowa Stolica” 2005, nr 1, s. 14.
3 Sun Shengwu, „China Reading Weekly”, 23 lipca 1997.
4 Wang Na, „China Reading Weekly” 28 listopada 2001.
5 Wen Youren, „Czasy Naukowe”, 15 marca 2002.
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lata 80. Do wspó pracy zaprosi am koleg  z Katedry J zyka Polskiego Peki skie-
go Uniwersytetu J zyków Obcych, Cheng Jizhonga. Z czasem do czy  do nas jesz-
cze inny chi ski polonista, kolega z lat uniwersyteckich, Lin Hongliang. Rezultat tej
wspó pracy okaza  si  niefortunny. Ka dy z t umaczy dzia a  niezale nie i st d prze-
k ad ostateczny okaza  si  niejednolitym tworem. Wydawnictwo musia o go odrzuci .
Dlatego w latach 90. podj am si  na nowo tego trudnego zadania, tym razem ju
tylko przy pomocy m a, prof. Yuan Hanronga. W pracy nad przek adem pierw-
szych trzech ksi g korzystali my z wcze niejszego tekstu t umaczenia Lin Hon-
lianga. Wspólny ten wysi ek zosta  zwie czony sukcesem: Pan Tadeusz, „biblia”
Polaków, ukaza  si  wreszcie po chi sku wierszem. I cho  wk ad prof. Yuan Han-
ronga w t umaczenie tego dzie a by  niezaprzeczalnie wielki, zgodzi  si  on – nie
bez alu – pozosta  bezimiennym bohaterem. Zaproponowa am wydawnictwu, by
obok mojego nazwiska umie ci o nazwisko tylko Lin Honglianga.

Chocia  w moim kraju w pracy t umaczeniowej i badawczej nad literatur  pol-
sk  osi gn li my pewne sukcesy, mamy jeszcze wiele do zrobienia w upo-
wszechnieniu w ród czytelników chi skich utworów licznych wybitnych i orygi-
nalnych poetów, powie ciopisarzy, dramaturgów, takich jak: S owacki, Norwid,
Wyspia ski, Fredro, Witkacy, Szaniawski, Schulz oraz wielu, wielu pisarzy
wspó czesnych. Du o pracy czeka nas wi c w przysz o ci.

Prof. Yi Lijun, Peki ski Uniwersytet J zyków Obcych. Polonistka, t umaczka z literatury polskiej,
cz onek Zwi zku Pisarzy Chi skich. Wykszta ci a kilka pokole  polonistów chi skich. Autorka
przesz o 60 artyku ów z zakresu historii literatury polskiej i literatury wspó czesnej oraz monografii
(Zarys historii powojennej literatury polskiej, Literatura polska). Ma w swym dorobku liczne prze-
k ady (ponad 40 poetów i pisarzy) z zakresu polskiej literatury romantycznej, pozytywistycznej
i wspó czesnej. Jest równie  autork  ponad 300 hase  do specjalistycznych s owników i encyklopedii.
Uhonorowana wieloma odznaczeniami polskimi, w tym Ambasadora Polszczyzny (2008).

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

The article discusses the history of Polish literature in China. The author indicates that Polish lit-
erature reached China with a certain delay although cultural contacts between Poland and China go
back to the Enlightenment. Its presence becomes visible in the 20th century, and translation flourishes
after World War II. Also the range of reception is discussed. According to the author, the Chinese are
now having most Polish classics in Chinese at their disposal, and are systematically familiarized with
contemporary literature. The evolution of translatory principles and adaptations of cultural literature
are also discussed.


