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TRADYCJA DZIAàALNOĝCI TRANSLATORSKIEJ W CHINACH POSIADA DàUGĄ HIstoriĊ, która rozpoczĊáa siĊ od táumaczenia pism ĞwiĊtych buddyzmu zwanych
sutrami. Buddyzm dotará do Chin w 2 roku p.n.e. Przekáady literatury piĊknej
rozpoczĊáy siĊ w XVII wieku, gáównie polegaáy na táumaczeniu bajek i przypowieĞci Ezopa, opowieĞci biblijnych i fragmentów powieĞci europejskich. Pierwszymi táumaczami byli nie chiĔscy inteligenci, ale ludzie z Zachodu. W 1610
roku pewien francuski misjonarz ustnie przetáumaczyá przypowieĞci Ezopa, co
zanotowaá ChiĔczyk Zhang Geng. Byá to pierwszy wydany w Chinach przekáad
literatury europejskiej. Ale nasilenie dziaáalnoĞci translatorskiej zaobserwowano
dopiero w latach 60. i 70. XIX wieku.
Wedáug danych statystycznych od 1875 do 1900 roku przetáumaczono ponad 700
tomów literatury z krajów europejskich, wĞród tych przekáadów nie byáo ani jednego
utworu z literatury polskiej. Wybitny uczony Yan Fu ustaliá normĊ táumaczenia literackiego jako wiernoĞü, páynnoĞü i wirtuozeriĊ. Pisarz Lin Shu przeáoĪyá ponad 170
utworów prozaicznych, m.in. angielskich, francuskich, amerykaĔskich, niemieckich,
rosyjskich, japoĔskich, belgijskich i greckich. Co ciekawsze, Lin Shu sam nie znaá
Īadnego jĊzyka obcego, táumaczyá dzieáa obce przez drugą osobĊ, tzn. jeden táumacz
ustnie przekáadaá tekst oryginaáu na potoczny jĊzyk chiĔski, a Lin Shu notowaá przekáad w klasycznym jĊzyku chiĔskim, potem jeszcze starannie szlifowaá i upiĊkszaá,
dziĊki czemu jego przekáady mogáy byü wartoĞciowe estetycznie i atrakcyjne dla
czytelników, ale zgodnoĞü z oryginaáem byáa wątpliwa.
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Na tym tle historycznym nietrudno jest dostrzec, Īe polska literatura piĊkna
dotaráa do Chin z pewnym opóĨnieniem, chociaĪ kulturalne kontakty miĊdzy
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Polską i Chinami mają doĞü dáugą tradycjĊ, siĊgającą co najmniej OĞwiecenia.
A za sprawą jezuickich misjonarzy pierwsza wzmianka o Polsce pojawiáa siĊ
w piĞmiennictwie chiĔskim juĪ w XVII wieku.
W roku 1906 ukazaá siĊ w Chinach pierwszy przekáad z literatury polskiej. Wu
Chou przeáoĪyá nowelĊ Latarnik Henryka Sienkiewicza z jĊzyka japoĔskiego na
klasyczny jĊzyk chiĔski i zamieĞciá ją w czasopiĞmie „PowieĞci Ilustrowane” (nr
68 i 69). Powszechnie uznaje siĊ ten przekáad za pierwszy literacki utwór
wschodnioeuropejski zaprezentowany czytelnikom chiĔskim.
Jednym z pierwszych znawców i miáoĞników literatury polskiej w Chinach byá
Lu Sun (wáaĞciwie Zhou Shuren, 1881–1936), wielki chiĔski literat, táumacz,
ideolog, inicjator i organizator ruchu nowej kultury, tzw. „Ruchu 4 Maja”, którego gáównym celem byáo poznanie myĞli wolnoĞciowej i demokratycznej Europy,
potrzebnej do przeáamania obskurantyzmu i zacofania, panoszących siĊ wówczas
w spoáeczeĔstwie chiĔskim.
W roku 1908 Lu Sun opublikowaá obszerny artykuá O sile poezji demonicznej. Byá
to pierwszy w chiĔskiej historii literatury artykuá o europejskiej poezji romantycznej.
Lu Sun w swym artykule omówiá po raz pierwszy w Chinach Īycie i twórczoĞü Adama Mickiewicza jako jednego z najwybitniejszych poetów romantycznych caáego
Ğwiata. Pisząc o Mickiewiczu, stawiaá go w jednym rzĊdzie z ówczesnymi wielkimi
poetami romantycznymi, jak Byron, Shelley, PetĘfi, Puszkin.
W artykule O sile poezji demonicznej akcentowaá autor przekonanie romantyków
na temat roli poetów jako przywódców narodu i ukazaá Mickiewicza w tej roli. Lu
Sun okreĞliá Mickiewicza jako konsekwentnego rzecznika niepodlegáoĞci i wolnoĞci
narodów Ğwiata. W tym artykule wspomniaá takĪe o Henryku Sienkiewiczu, traktując
go jako polskiego poetĊ narodowego, piszącego prozą! MoĪna powiedzieü, Īe Lu Sun
byá promotorem upowszechnienia twórczoĞci Sienkiewicza w Chinach.
W 1909 roku Lu Sun wydaá z máodszym bratem Zhou Zuorenem dwutomowy
Zbiór opowiadaĔ z zagranicy, w którym zostaáy zamieszczone opowiadania Sienkiewicza: Janko Muzykant, Latarnik, Jamioá i Sachem.
W roku 1919 powstaáo postĊpowe czasopismo spoáeczno-polityczno-literackie
„Nowa MáodzieĪ” jako organ „Ruchu 4 Maja”. W roku 1920 zamieszczono w tym
czasopiĞmie przekáad Zmierzchu Stefana ĩeromskiego, dokonany przez Zhou
Zuorena. Gdy Zhou Zuoren przetáumaczyá nowelĊ Szkice wĊglem, Lu Sun przyczyniá siĊ do jej opublikowania takĪe w tym czasopiĞmie w 1920 roku.
Dopiero w 1929 roku w czasopiĞmie „PĊdzący Nurt” pojawiá siĊ przekáad gáoĞnego wiersza Adama Mickiewicza Oda do máodoĞci. Byáo to pierwsze táumaczenie
tego utworu na jĊzyk chiĔski dokonane przez Shi Kina z jĊzyka francuskiego.
NajwiĊkszą zasáugĊ w zapoznawaniu ChiĔczyków z literaturą polską miaáo
czasopismo „MiesiĊcznik PowieĞci”. W numerach od pierwszego do dziewiątego
tomu dwunastego „MiesiĊcznika PowieĞci”, wydanego w 1921 roku, wydruko-
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wano przekáady 10 utworów polskich pisarzy: Sąd Wáadysáawa S. Reymonta
w przekáadzie Zhong Chi, Czego nie rozumieją jaskóáki i motyle (wydane pt.
Jaskóáka i motyl) i Oracz (wydane pt. Cháopi) Wiktora Gomulickiego, Cienie
Bolesáawa Prusa, Przez stepy (wydane pt. Stepy) Sienkiewicza, Srul z Lubartowa
(wydane pt. ĩyd) Adama SzymaĔskiego, opowiadanie Moja cioteczka i wiersz
A jak poszedá król na wojnĊ… Marii Konopnickiej, Adama Asnyka wiersz Bez
granic oraz Zarys wspóáczesnej literatury polskiej Jana CholewiĔskiego. Od roku
1921 do 1931 w „MiesiĊczniku PowieĞci” opublikowano sto piĊtnaĞcie przekáadów utworów literackich ze wschodniej czĊĞci Europy, przy czym okoáo trzecią
czĊĞü tej liczby stanowiáy przekáady utworów polskich.
Od lat dwudziestych XX wieku zaczĊáy siĊ pojawiaü na chiĔskim rynku ksiĊgarskim przekáady polskich dzieá literackich, najwaĪniejsze to: Sienkiewicza Quo
vadis (1922), Szkice wĊglem (1926), Zbiór nowel (1928); Orzeszkowej Marta
(1929); Wacáawa Sieroszewskiego Dno nĊdzy (1929); Bolesáawa Prusa Placówka
(1930), Wybór nowel (1937), a takĪe Zbiór opowiadaĔ polskich (1936).
W roku 1937 wybucháa wojna z Japonią. Po zakoĔczeniu tej trwającej 8 lat
wojny, rozpoczĊáa siĊ trzyletnia wojna domowa. Grzmoty armat zagáuszyáy Īycie
kulturalne. Systematyczne táumaczenie literatury obcej zostaáo zasadniczo przerwane. Pojawiáo siĊ jednak kilka nowych chiĔskich przekáadów utworów polskich. NajwiĊkszym osiągniĊciem tego czasu w rozpowszechnianiu polskiej literatury w Chinach byáo niewątpliwie wydanie przekáadu Cháopów Reymonta
(1946). Swoje chiĔskie wersje uzyskaáo jeszcze kilka innych utworów: Bartek
ZwyciĊzca (1945), Ta trzecia Sienkiewicza (1946); Ziemia w jarzmie (1941)
i PáomieĔ na bagnach (1942) Wandy Wasilewskiej.
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Pierwszy okres rozkwitu przekáadów literatury polskiej na jĊzyk chiĔski po II
wojnie Ğwiatowej przypada na lata 50. Na początku lat 50. podpisane zostaáy
umowy kulturalne miĊdzy rządami obu naszych paĔstw, redakcje wydawnictw
chiĔskich zachĊcaáy do táumaczeĔ dzieá literatury polskiej. Pierwszy dorobek
przekáadowy miaá odcieĔ ideologiczny, chiĔski czytelnik dostaá do rĊki przekáady
polskiej prozy powojennej, nazywanej produkcyjniakami. Z biegiem czasu zasiĊg
przekáadów coraz bardziej siĊ poszerzaá. W przybliĪeniu w ciągu 15 lat (to jest od
1950 do 1965 roku) przetáumaczono na jĊzyk chiĔski ponad sto dwadzieĞcia
utworów literackich okoáo siedemdziesiĊciu polskich autorów, m.in. w formie
ksiąĪkowej opublikowano siedemdziesiąt dwa teksty trzydziestu piĊciu twórców.
Zbiorowych wydaĔ w postaci ksiąĪkowej ukazaáo siĊ okoáo dziesiĊciu. Utwory te
przeáoĪono z jĊzyka rosyjskiego, angielskiego czy niemieckiego. Nie sáabáo
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w tym okresie zainteresowanie przekáadami klasyków polskich. Táumacze chiĔscy zaczĊli teĪ táumaczyü utwory literackie reprezentujące polski folklor; ukazaáy
siĊ np. Polskie pieĞni ludowe (1958), Polskie baĞnie ludowe (1954).
SpoĞród polskich romantyków w Chinach nadal najbardziej popularny byá
Adam Mickiewicz. Wybitny táumacz chiĔski Sun Yong nareszcie mógá ziĞciü
swoje wieloletnie pragnienie i speániü pokáadane w nim nadzieje swego nauczyciela, Lu Suna. Pierwsze wydanie przekáadu Pana Tadeusza pióra Sun Yonga
ukazaáo siĊ w 1950 roku, przetáumaczyá on Pana Tadeusza z jĊzyka angielskiego
prozą. KsiąĪka wyszáa w luksusowej oprawie z szarego chiĔskiego jedwabiu na
papierze wysokiej klasy. Sam táumacz opatrzyá dzieáo posáowiem, w którym
omówiá wielkie znaczenie Pana Tadeusza w rozwoju literatury Ğwiatowej, wskazaá czynniki ksztaátujące polską literaturĊ romantyczną i na tym tle próbowaá
wykazaü specyfikĊ twórczoĞci polskiego poety. Posáowie táumacza jest hymnem
uwielbienia dla wielkiego arcydzieáa epiki polskiej.
W posáowiu tego przekáadu sam táumacz Sun Yong wyraĪaá swoje ubolewanie,
Īe musiaá przetáumaczyü to wielkie dzieáo prozą, Īe nie mógá oddaü w peáni
wszystkich uroków eposu, apelując do máodego pokolenia chiĔskich táumaczy, by
ktoĞ kiedyĞ przeáoĪyá poemat wierszem. Ówczesny kierownik Instytutu BadaĔ
Literatury przy ChiĔskiej Akademii Nauk, He Qifan, wyraziá swoje niezadowolenie z tego przekáadu i stwierdziá w doĞü ostrych sáowach, Īe przeáoĪenie prozą
Pana Tadeusza jest znieksztaáceniem oryginaáu.
W roku 1955, w związku z obchodami setnej rocznicy Ğmierci Adama Mickiewicza, caáe Chiny rozbrzmiewaáy peanami na czeĞü wielkiego polskiego romantyka. W prasie codziennej i periodycznej pojawiáo siĊ duĪo artykuáów o poecie
podziwianym dotychczas przez nieliczną grupkĊ wybranych. Znany krytyk literacki, Lu Jian, opublikowaá artykuá w czasopiĞmie „Literatura Ludowa” pt. Ku
czci Mickiewicza, w którym pisaá:
Mickiewicz nie byá sáowikiem, ale rogiem, jego poezja byáa nie kwiatem doniczkowym,
ale potĊĪną bronią w walce przeciwko tyranii i niewoli, przeciwko agresji i uciskowi. On
mówiá o doli wszystkich poniĪonych i pokrzywdzonych. Przez caáe Īycie dochowaá wiary
zwyciĊstwu walki ludów i przyszáoĞci swego narodu1.

Byá to takĪe czas podsumowaĔ dorobku przekáadowego dzieá Mickiewicza. Do
roku 1955 spoáeczeĔstwo chiĔskie znaáo juĪ w wierszowanych przekáadach GraĪynĊ, Ballady i romanse, Konrada Wallenroda, Sonety krymskie oraz Wybór poezji
polskiego wieszcza. TáumaczeĔ tych dzieá dokonali wspomniany juĪ Sun Yong
i jego przyjaciel Sun Shengwu.
Z innych poetów polskich przetáumaczono na jĊzyk chiĔski i drukowano w czasopismach literackich utwory S.R. Dobrowolskiego, B. CzerwieĔskiego, W. Bro1

Lu Jian, Ku czci Mickiewicza, „Literatura Ludowa” 1955, nr 5, s. 20.
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niewskiego i A. Rymkiewicza. Warto nadmieniü, Īe Juliusz Sáowacki z trudem
torowaá sobie drogĊ do chiĔskiego czytelnika. Jego utwory uwaĪane byáy w Chinach za bardzo piĊkne, a zarazem bardzo trudne. Táumaczono jego pojedyncze
wiersze, ale do dnia dzisiejszego nikt nie miaá odwagi siĊgnąü po dramaty drugiego wielkiego romantyka. Byü moĪe przyczyną tego jest pewna nieprzekáadalnoĞü jego utworów i trudnoĞü w odbiorze.
Od roku 1950 do roku 1965 przeáoĪono takĪe na jĊzyk chiĔski liczne utwory polskich powieĞciopisarzy, w tym równieĪ poĞrednio – z jĊzyka angielskiego, rosyjskiego czy niemieckiego. Opublikowano drugie wydanie Marty (przeá. Jin Xixia), pierwsze wydanie Dziurdziów (przeá. Yu Sheng), Chama (przeá. Zhang Daozhen), Wybór
opowiadaĔ (przeá. Shi Yuson) Elizy Orzeszkowej, drugie wydanie Cháopów (przeá.
Fei Mingjun) i Wybór opowiadaĔ Wáadysáawa Reymonta. PrzeáoĪone zostaáy: Placówka, Lalka, Sieroca dola, Michaáko i Wybór opowiadaĔ Bolesáawa Prusa; Hania,
Wybór opowiadaĔ (przeá. Shi Zhecun) i trzecie wydanie Quo vadis (przeá. Wu Yan)
Henryka Sienkiewicza; Wierna rzeka (przeá. Hua Junhao), Wybór opowiadaĔ (przeá.
Yang Hua), ukazaáy siĊ drugie wydania Zmierzchu, Ech leĞnych i Zapomnienia Stefana ĩeromskiego; Noce i dnie (czĊĞü I) Marii Dąbrowskiej. SpoĞród wymienionych
przekáadów tylko Zmierzch i Zapomnienie ĩeromskiego byáy bezpoĞrednio przeáoĪone z jĊzyka polskiego na chiĔski przez Xie Xinhui.
Oceniając dorobek przekáadowy literatury polskiej na jĊzyk chiĔski w latach
50. i 60., naleĪy zwróciü uwagĊ na kilka bardzo istotnych cech.
Po pierwsze, decyzjĊ o táumaczeniu utworów obcych podejmuje zawsze wydawnictwo. Wybiera siĊ teksty do przekáadu nie tylko dlatego, Īe są reprezentatywne dla
kultury polskiej, lecz takĪe dlatego, Īe ich przekáad moĪe odpowiadaü wymogom
ideowym i kryteriom artystycznym obecnym wówczas w literaturze chiĔskiej.
Po drugie, chiĔscy táumacze mieli do dyspozycji wąski wybór autorów. Dokonane przekáady są interesujące jako Ğwiadectwo subiektywnych decyzji wydawców, a nie upodobaĔ táumaczy, na podstawie tych przekáadów trudno byáo wyciągnąü wnioski na temat artystycznej hierarchii w literaturze europejskiej. Obok
autorów ze Ğcisáego kanonu byli równieĪ ci mniej znani, a nawet nie zabrakáo
utworów pozbawionych wartoĞci estetycznej.
Po trzecie, wĞród táumaczy z lat piĊüdziesiątych i szeĞüdziesiątych XX wieku
byli znani pisarze, tacy jak Wu Yan i Shi Zhecun, byli takĪe i táumacze przygodni,
ludzie o przeciĊtnych zdolnoĞciach literackich, którzy nie posiadali wysokiego
kunsztu jĊzykowego. Dlatego wiernoĞü táumaczeĔ miaáa w ich translacjach róĪny
stopieĔ doskonaáoĞci. Niektóre dzieáa byáy táumaczone kongenialnie, do dziĞ nie
ma co do tego wątpliwoĞci. Ale takie przekáady naleĪą do rzadkoĞci. Na przykáad
Wu Yan odniósá sukces w táumaczeniu Quo vadis z jĊzyka angielskiego, a Shi
Zhecun z wyjątkową wirtuozerią przeáoĪyá takĪe z jĊzyka angielskiego na chiĔski
liczne opowiadania Sienkiewicza, póĨniejsze przekáady tych utworów nie mogáy
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im dorównaü. Jednak w niektórych translacjach nietrudno o przykáady niewáaĞciwego táumaczenia, a nawet o báĊdy.
Po czwarte, przekáad dokonany poprzez jĊzyk poĞredni zawieraá czĊsto wypaczenia
i báĊdy tego pierwszego przekáadu. Sposób myĞlenia i wyczucie stylistyczne pierwszego táumacza wywieraáy czĊsto duĪy wpáyw na táumacza chiĔskiego. W Chinach porównuje siĊ poĞrednie przekáady z poákniĊciem chleba pogryzionego
przez innych, ale niestety nie byáo wtedy táumaczy znających jĊzyk polski.
Lata 1966–1976 to okres „wielkiej rewolucji kulturalnej”, okres dla narodu
chiĔskiego peáen tragizmu, a takĪe okres wielkiej luki w ruchu wydawniczym.
Jedną z konsekwencji wydarzeĔ tych lat na gruncie Īycia kulturalnego i artystycznego
byáo zerwanie naturalnych i tradycyjnych wiĊzi kultury chiĔskiej z kulturą krajów
europejskich, m.in. i z kulturą polską. Podczas rewolucji kulturalnej miliony
wyksztaáconych ludzi wysáano na wieĞ, aby poddawaü „reedukacji ideologicznej
przez pracĊ fizyczną”. WĞród nich niemaáo byáo táumaczy, badaczy, redaktorów
i wydawców literatury powszechnej. ChiĔscy inteligenci w momencie przejĞciowego niepowodzenia nie stracili jednak wiary w przyszáoĞü, wrĊcz przeciwnie,
dochowali wiernoĞci swoim ideaáom i swoim zamiáowaniom. Byli tacy táumacze,
którzy w warunkach niesprzyjających nadal pracowali nad przekáadami literatury
obcej i cierpliwie czekali na moĪliwoĞü ich wydania. WĞród nich byáam i ja.
Dziady Mickiewicza nĊciáy mnie od máodoĞci. Fascynuje mnie w nich wielka
poezja i zupeánie nowa, niespotykana forma dramatu, ale najbardziej pociągają
mnie autentyczny patriotyzm i ten romantyczny páomieĔ, chĊü poĞwiĊcenia siĊ
wielkim, wzniosáym ideom i nieugiĊtoĞü w walce z przemocą. Od dawna miaáam
zamiar przeáoĪyü to dzieáo na jĊzyk chiĔski. Nareszcie nadarzyáa siĊ okazja, kiedy
w roku 1970 premier Czou En-laj zainteresowaá siĊ Dziadami i zaproponowaá
przekáad arcydzieáa Mickiewicza. PodjĊáam siĊ tego zadania i przetáumaczyáam
III czĊĞü Dziadów na wsi, w szaáasie przy lampie naftowej.
MoĪna powiedzieü, Īe grudzieĔ 1976 r. rozpocząá drugi okres rozkwitu przekáadów literatury obcej, w tym i literatury polskiej, na jĊzyk chiĔski. WáaĞnie
w trzy miesiące po obaleniu „Bandy Czworga” Wydawnictwo Literatury Ludowej
w Pekinie wydaáo po raz pierwszy przekáad Dziadów czĊĞü III, przetáumaczonych
przeze mnie bezpoĞrednio z jĊzyka polskiego na chiĔski.
Byá to pierwszy przekáad z literatury obcej z prawdziwego zdarzenia po dziesiĊciu
latach przerwy, dlatego zostaá przyjĊty przez krytyków z entuzjazmem, nazywano go
„pierwszą jaskóáką politycznej wiosny”. Wkrótce po ukazaniu siĊ tej ksiąĪki, recytowano jej fragmenty i adaptowano caáoĞü na sáuchowisko w Radiu PekiĔskim.
Od tego czasu nastąpiáo w moim kraju oĪywienie ruchu wydawniczego, szerokie masy spoáeczeĔstwa chiĔskiego, znudzone pustymi sloganami gazetowymi
z okresu „wielkiej rewolucji kulturalnej”, pragnĊáy ksiąĪek táumaczonych z literatury obcej. Przedruki tekstów opublikowanych przed 1966 rokiem pojawiaáy siĊ
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jak grzyby po deszczu. Z literatury polskiej ukazaáy siĊ przedruki nastĊpujących
utworów: Lalka, Cháopi, Wierna rzeka, Ta trzecia, dwie wersje Quo vadis.
Z upáywem czasu ukazaáy siĊ pierwsze wydania ksiąĪkowe Faraona, Popioáów,
Nizin, Zygmunta àowicza i jego kolegów, Nad Niemnem, KrzyĪaków, Ogniem
i mieczem, Potopu, Pana Woáodyjowskiego i innych. Wszystkie wymienione
powieĞci byáy przeáoĪone z jĊzyka angielskiego i rosyjskiego.
NaleĪy tu niestety wspomnieü, Īe táumacz pierwszego wydania Trylogii Sienkiewicza niezbyt dobrze opanowaá jĊzyk angielski i popeániá szereg báĊdów
w interpretacji tekstów oryginaáu, zwáaszcza w rozumieniu realiów zwyczajowych i obyczajowych siedemnastowiecznej Polski opisanych w tych utworach.
Pierwsze, co siĊ rzuca w oczy, to dysharmonia miĊdzy narracją a dialogami pomiĊdzy postaciami powieĞci. Narracja zostaáa przetáumaczona przesadnie wzniosáym jĊzykiem w stylu starochiĔskim, a w dialogach uĪytych zostaáo wiele wymyĞlonych przez táumacza zwrotów i wyrazów wziĊtych z dialektów cháopskich
póánocnych Chin. W rezultacie powieĞü Sienkiewicza czyta siĊ po chiĔsku jak
mieszaninĊ powieĞci historycznej ze wspóáczesną powieĞcią cháopską. Taki przekáad naleĪy chyba uznaü za bardziej mylący niĪ Ğwiadczący o niezwykáym talencie polskiego powieĞciopisarza – klasyka literatury Ğwiatowej.
Táumacz Trylogii Sienkiewicza, nie mogąc uporaü siĊ z nazwami urzĊdów,
stopni wojskowych, rodzajów broni i strojów, podawaá czĊsto niewáaĞciwe, wrĊcz
báĊdne interpretacje. Jak wiemy, powieĞci Sienkiewicza są mocno nacechowane
kulturowo, silnie osadzone w realiach polskiej historii i kultury. Z powodu nieznajomoĞci tych realiów i bez moĪliwoĞci sprawdzenia w polskich Ĩródáach táumacz nieraz popeániaá kardynalne báĊdy. Na przykáad táumaczyá „buĔczuk” na
„wielki sztandar ozdobiony sierĞcią z koĔskiego ogona”, broĔ „kiĞcieĔ” táumaczyá na „procĊ”(!), nie odróĪniaá rapiera od miecza czy szabli, buáawy od buzdygana czy piernacza. Wszelkie rodzaje wierzchnich strojów táumaczyá na „szatĊ”, nie
zwracając uwagi na to, czy ten strój nosiá mĊĪczyzna czy kobieta – „kontusz”,
„sukmana”, „Īupan”, „tuzáuczek”, „jubka”, „suknia” zostaáy ujednolicone do „szaty”, a „szarawarki” przetáumaczone jako „spodnie o szerokich nogawkach”.
Niektóre báĊdy popeániane przez tego táumacza są po prostu Ğmieszne, np. polską jazdĊ uzbrojoną w pancerze z charakterystycznymi skrzydáami táumaczyá na:
„jeĨdziec ze skrzydáem”, sáowo „rzeczpospolita” táumaczyá zaĞ jako „poáączone
królestwo”.
Táumacz nie wiedziaá, Īe po polsku zwracanie siĊ do rozmówcy per „pan/pani”
zaleĪy od uwarunkowaĔ spoáecznych, wszĊdzie táumaczyá te sáowa transliteralnie
i fonetycznie, wstawiaá w to miejsce chiĔskie znaki o podobnym brzmieniu, chiĔscy czytelnicy po prostu nie rozumieli, o co chodziáo.
Niektóre báĊdy moĪna przypisaü brakowi dogáĊbnej analizy tekstów oryginaáu
przez táumacza, np. w tekĞcie Pana Woáodyjowskiego byáa mowa o tym, Īe Pio-

164

Literatura polska w Ğwiecie. Tom III

trowicz „jedzie na Krym za wykupem kilku kupców ormiaĔskich z KamieĔca,
którzy przy zmianie chana zostali záupieni i w Jasyr wziĊci”. Táumacz przeáoĪyá
to na zdanie: „Piotrowicz za poĞrednictwem kilku kupców ormiaĔskich jedzie na
Krym, aby wykupiü wziĊtych w jasyr jeĔców polskich”. Drugi przykáad: fraza
„Pan Zagáoba przysiadá siĊ do pani Boskiej” zostaáa przeáoĪona na zdanie: „Pan
Zagáoba przysunąá áawkĊ do pani Boskiej”. Táumacz wykazaá siĊ tu maáą dociekliwoĞcią, nie wiedząc, Īe áawki nie da siĊ tak áatwo przesunąü! Trzeci przykáad:
„Skrzetuski wyglądaá jak Piotrowin z grobu” – táumacz nie znaá pochodzenia tego
idiomu, wiĊc opuĞciá caáe zdanie.
Podobnych báĊdów moĪna znaleĨü w przekáadzie duĪo, aĪ dziwne, Īe „maáego
rycerza Woáodyjowskiego” przeáoĪyá táumacz na „rycerza maáej chorągwi”. Pan
Woáodyjowski wpierw byá táumaczony nawet nie w peánym tekĞcie, tylko w obszernym streszczeniu, w roku dwutysiĊcznym táumacz wydaá uzupeániony tekst,
ale zmieniá tytuá powieĞci na Krwawą bitwĊ w regionie przygranicznym, nie zwaĪając na intencjĊ twórczą autora i nie szanując gáĊbokiej miáoĞci Sienkiewicza do
wielkiego Īoánierza Woáodyjowskiego.
Káopoty interpretacyjne powodowaáy czĊsto zmiany scen czy treĞci utworów,
znieksztaácaáy wartoĞü ideową i estetyczną oryginaáu. Przekáady, które przeinaczaáy fakty opisane w tekĞcie oryginaáu, dawaáy sfaászowane obrazy kultury polskiej, nie uáatwiaáy, lecz utrudniaáy chiĔskim czytelnikom peáne zrozumienie
kultury polskiej, jednoczeĞnie utrudniaáy literaturze polskiej rozpowszechnianie
siĊ w Chinach, tak wiĊc nowe przekáady tych utworów byáy nie tylko poĪądane,
ale i konieczne.
Dlatego postanowiáam wraz z mĊĪem, profesorem Yuan Hanrongiem, ponownie przeáoĪyü TrylogiĊ Sienkiewicza bezpoĞrednio z polskiego na chiĔski. WydaliĞmy do tej pory Ogniem i mieczem (1997) i Potop (2001). Poza tym wydaliĞmy
wraz z prof. Zhan Zhenhui KrzyĪaków (1996). Szczerze mówiąc, jestem przeciwna ponownemu táumaczeniu tego samego dzieáa bez nieuniknionej koniecznoĞci.
Zdecydowanie potĊpiam wszelkiego rodzaju plagiaty. Wszystkie moje przekáady
literatury polskiej byáy po raz pierwszy przeáoĪone bezpoĞrednio z jĊzyka polskiego na chiĔski.
Oprócz wielkich powieĞci ukazaáo siĊ w Chinach duĪo przekáadów polskiej poezji i nowel opublikowanych w róĪnych czasopismach literackich.

NOWE

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 przejĞcie
od upolitycznionej obecnoĞci literatury polskiej na chiĔskich póákach w okresie
poprzednim do urynkowionej obecnoĞci polskich tekstów w przestrzeni czytel-
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nictwa chiĔskiego dzisiaj, w znacznym stopniu uzaleĪnionej od gustu czytelnika,
aczkolwiek on wáaĞnie byá zawsze czynnikiem wiodącym. Prace translatorskie
skupiają siĊ na samej wartoĞci artystycznej tekstów literackich, nie akcentując
czynników ideologicznych. Po drugie, coraz wiĊcej utworów polskich pisarzy
i poetów jest przekáadanych bezpoĞrednio z jĊzyka polskiego. MoĪna powiedzieü
bez przesady, Īe od lat 80. XX wieku wáaĞnie nieliczni poloniĞci chiĔscy stanowili gáówną siáĊ w rozpowszechnianiu kultury polskiej w Chinach; osiągnĊliĞmy
nowy, dotąd niebywaáy szczyt krzewienia znajomoĞci jĊzyka polskiego, literatury
i wiedzy o kulturze polskiej. PrzyczyniliĞmy siĊ bowiem do zaznajomienia spoáeczeĔstwa chiĔskiego z najwybitniejszymi dzieáami literatury polskiej, zwáaszcza
XIX i XX wieku, otwierając przed czytelnikami chiĔskimi moĪliwoĞü ich lektury
w ojczystym jĊzyku. Nasz wspólny dorobek liczy setki pozycji przetáumaczonych
ksiąĪek, powieĞci, tomików i zbiorów poetyckich, jak równieĪ napisanych przez
nas monografii, rozpraw, esejów, przedmów, artykuáów naukowych i popularyzatorskich, podrĊczników i skryptów akademickich. OpracowaliĞmy hasáa z zakresu literatury polskiej do encyklopedii i sáowników chiĔskich poĞwiĊconych
literaturze Ğwiatowej.
Chciaáabym tu zaznaczyü, Īe z Katedry JĊzyka Polskiego PekiĔskiego Uniwersytetu JĊzyków Obcych wyszáo piĊü monografii. Zhao Gang wydaá bardzo ciekawą monografiĊ pt. Wizja natury w literaturze polskiej (2007), Wu Lan wydaáa:
Sumienie narodu polskiego – o twórczoĞci prozatorskiej Stefana ĩeromskiego
(2006), Mao Yinhui – EmancypacjĊ i problem kobiecy w twórczoĞci Elizy Orzeszkowej (2008), ja sama wydaáam LiteraturĊ polską (1999) i HistoriĊ polskiej literatury powojennej (2002). Zhao Gang jest takĪe wspóáautorem Historii literatury
Europy ĝrodkowo-Wschodniej i Poáudniowej (2008), napisaá tam obszerny rozdziaá poĞwiĊcony literaturze polskiej.
Rekordowa iloĞü wznowieĔ poprzednich przekáadów Ğwiadczy o popularnoĞci
polskiej literatury w Chinach. Oprócz wczeĞniej wymienionych przedruków powieĞci
polskich, pojawiaáy siĊ ponowne táumaczenia bezpoĞrednio z jĊzyka polskiego na
chiĔski. Z prozy byáy to np. dwie wersje Quo vadis, dwie wersje KrzyĪaków, dwie
wersje Ogniem i mieczem, Potop, Ta trzecia oraz niektóre opowiadania Sienkiewicza i Lalka Prusa. Wielka polska epopeja narodowa – Pan Tadeusz nareszcie
doczekaáa siĊ nowego przekáadu z polskiego na chiĔski wierszem. Z dramaturgii
ukazaáy siĊ: uzupeánione wydanie Dziadów, czĊĞci II, III, IV, MoralnoĞü pani
Dulskiej Zapolskiej oraz Niemcy Kruczkowskiego. W nowych przekáadach
z polskiego na chiĔski ukazaáy siĊ nastĊpujące utwory – z prozy: Ziemia obiecana, Listy z podróĪy do Ameryki (fragmenty), Sáawa i chwaáa, KsiĊĪyc w kuchni
J. Iwaszkiewicza, Ferdydurke Gombrowicza, a takĪe Tokarczuk Prawiek i inne
czasy oraz Dom dzienny, dom nocny, 13 bajek z Królestwa Lailonii i Rozmowy
z diabáem Leszka Koáakowskiego; z dramaturgii: Maskarada i Lato w Nohant
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Iwaszkiewicza. Z poezji byáy to: Wybór poezji polskiej XX wieku, dwie wersje
Wyboru poezji Wisáawy Szymborskiej oraz Wybór poezji Tadeusza RóĪewicza.
Oprócz tych utworów byáy jeszcze przekáady poezji, nowel i opowiadaĔ róĪnych
autorów polskich, opublikowane w róĪnych czasopismach, iloĞü takich przekáadów byáa ogromna.
Moi koledzy z lat uniwersyteckich, profesorowie Instytutu BadaĔ Literatury Obcej
przy ChiĔskiej Akademii Nauk Spoáecznych pracowali aktywnie i jakby na wyĞcigi.
Oprócz wspólnie ze mną wydawanych przekáadów Zhang Zhenhui jest autorem dzieá
monograficznych O Sienkiewiczu (1991), O Reymoncie (1995) i O Mickiewiczu
(2006) oraz Historii literatury polskiej XX wieku (1998). Jego przekáady obejmują
m.in. ZiemiĊ obiecaną (wspólnie z Yang Deyou, 1984) Wáadysáawa Reymonta,
szóste wydanie Quo vadis (2000) i fragmenty Listów z podróĪy do Ameryki Henryka Sienkiewicza, Wybór poezji Wisáawy Szymborskiej (2003), Michaá Boym
ostatni wysáannik dynastii Ming (2001) Edwarda KajdaĔskiego, Wybór poezji
Tadeusza RóĪewicza (2006), O dziele literackim Romana Ingardena (2008). Lin
Hongliang takĪe jest autorem monografii O Sienkiewiczu (1999). Wydaá w roku 1990
monografiĊ O Adamie Mickiewiczu. Przekáady Lin Honglianga obejmują Quo vadis
(piąte wydanie, 1983), trzecie wydanie KrzyĪaków (2001) i Ogniem i mieczem (2004)
Sienkiewicza, Wybór poezji Wisáawy Szymborskiej (2000). Jest on autorem Historii
teatrologii polskiej (1995). Obaj są autorami wielu artykuáów naukowych poĞwiĊconych róĪnym aspektom literatury polskiej, jej twórcom i dzieáom.
Wspomniane juĪ pierwsze wydanie chiĔskie Ferdydurke w moim przekáadzie
spotkaáo siĊ z Īyczliwym przyjĊciem krytyki, Ğwiadczącym o wáaĞciwym zrozumieniu Gombrowicza i jego powieĞci przez chiĔskiego czytelnika. Znany krytyk
literacki – zastĊpca naczelnego redaktora „Literatury na ĝwiecie”, Gao Xing –
pisaá na ten temat ze znajomoĞcią rzeczy. Gao Xing, kiedy studiowaá w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, czytaá juĪ angielski przekáad Ferdydurke, zetknąá siĊ
z ocenami amerykaĔskimi i Kundery. Napisaá obszerny artykuá, najpierw opublikowaá go w gazecie „Nowa Stolica”, pod tytuáem SpóĨniony pisarz, spóĨniony
przekáad. Mówiá w tym artykule, Īe przed 66 latami Gombrowicz byá juĪ sáawnym na Ğwiecie pisarzem, a w Chinach dopiero w 2004 roku pojawiá siĊ przekáad
jego arcydzieáa Ferdydurke. DziĞ, czytając tĊ ksiąĪkĊ, czuje jeszcze nieodpartą
atmosferĊ niezwykáoĞci i cudownoĞci. Fakt ten udowodniá, Īe ksiąĪka siĊ nie
spóĨniáa i nigdy siĊ nie spóĨni:
Po przeczytaniu polskich pisarzy realistycznych, wyczuwam gigantyczną róĪnicĊ miĊdzy
tymi pisarzami a Gombrowiczem. Poznaáem tak inny Ğwiat literacki. […] W ksiąĪce Gombrowicza pod pozorem groteski, dziwnej wyobraĨni i gry sáów widziaáem najprawdziwszą
prawdĊ duszy czáowieka torującego sobie drogĊ literacką. Polacy zawsze traktowali literaturĊ
jako sprawĊ sáuĪby narodowi. W tradycji literatury polskiej wielcy pisarze (poeci) zawsze
byli rzecznikami lub sumieniem narodu. Gombrowicz przeciwstawiá siĊ tym wymaganiom,
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nawet szydziá z odgrywania takiej roli. […] NieugiĊcie staá za caákowitą suwerennoĞcią
i wolnoĞcią literatury2.

W tym artykule Gao Xing dokonaá analizy Ferdydurke, omówiá Īycie i twórczoĞü
Gombrowicza, stwierdziá, Īe Ferdydurke w peáni odzwierciedlaáa jego osobowoĞü
artystyczną i specyfikĊ twórczoĞci, na podstawie tej powieĞci juĪ moĪna zaliczyü
go do grona czterech wielkich literatów Europy ĝrodkowej wraz z Kafką, Báochem i Muzilem. Artykuá ten zostaá przedrukowany w ksiąĪce pt. Wielki ogród
kwiatów literatury wschodnioeuropejskiej (Wydawnictwo Hubei, 2007). Gao
Xing napisaá jeszcze kilka artykuáów traktujących o Gombrowiczu i o przekáadzie
chiĔskim Ferdydurke, opublikowanych w róĪnych czasopismach. Gao Xing jest
miáoĞnikiem Gombrowicza, za jego wáaĞnie namową opublikowaáam fragmenty
Dzienników Gombrowicza w czasopiĞmie „Literatura na ĝwiecie”.
Zanim dokonaáam wáasnego przekáadu KrzyĪaków i Trylogii, powieĞciopisarstwo
Sienkiewicza byáo juĪ znane chiĔskiemu czytelnikowi, ale wyáącznie z przekáadów
z jĊzyka angielskiego. I te pierwsze wydania przeszáy bez echa, natomiast nowe,
w wersji naszej, spotkaáy siĊ z szerokim zainteresowaniem krytyki. Pisano:
PowieĞü historyczna Ogniem i mieczem to dzieáo wielkiego formatu. Jego nowy, bardzo
staranny przekáad zawará siĊ w przybliĪeniu w milionie znaków chiĔskich. JĊzyk táumaczenia
wykazuje niebywaáy talent literacki táumaczy, oddaje wyrazisty, bardzo spójny, a jednoczeĞnie páynny i harmonijny charakter powieĞci. Ta nowa wersja dzieáa Sienkiewicza to imponujące zjawisko na chiĔskim rynku wydawniczym3.
JĊzyk przekáadu Potopu sprawia, Īe czyta siĊ tĊ powieĞü z wielką przyjemnoĞcią, podobnie
jak sáucha siĊ muzyki Chopina… W istocie samo juĪ dzieáo Sienkiewicza zdaje siĊ czystą
kompozycją boskiego blasku ksiĊĪycowego i wielkiej áuny najczystszych emocji, kompozycją zbliĪoną w charakterze do pieĞni wyraĪającej poboĪnoĞü i gáĊboką wiarĊ w poáączeniu
z gorącym patriotyzmem4.
Potop w táumaczeniu wybitnych znawców literatury polskiej, profesorów Yi Lijun i Yuan
Hanronga, za sprawą piĊknego i subtelnego, a zarazem Īywego jĊzyka przekáadu oddaje
w peáni atmosferĊ i czar oryginaáu oraz jego literacki rozmach. W ten sposób rzesze chiĔskich czytelników mają okazjĊ poznaü i zrozumieü ducha polskiego5.

Dzieje przekáadów Dziadów i Pana Tadeusza pokazują trudnoĞci i komplikacje,
z jakimi chiĔscy táumacze spotykali siĊ w swojej pracy. Jak wspomniaáam, zainteresowanie wydawców chiĔskich twórczoĞcią Mickiewicza wywoáaáa publikacja
przekáadu Dziadów czĊĞci III. Po tym sukcesie redaktor dziaáu literatury obcej
Wydawnictwa Literatury Ludowej, Sun Shengwu, zaproponowaá wydanie przekáadu Pana Tadeusza wierszem, na co po dáugim namyĞle przystaáam. Byáy to
2

Gao Xing, SpóĨniony pisarz, spóĨniony przekáad, „Nowa Stolica” 2005, nr 1, s. 14.
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.
3
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lata 80. Do wspóápracy zaprosiáam kolegĊ z Katedry JĊzyka Polskiego PekiĔskiego Uniwersytetu JĊzyków Obcych, Cheng Jizhonga. Z czasem doáączyá do nas jeszcze inny chiĔski polonista, kolega z lat uniwersyteckich, Lin Hongliang. Rezultat tej
wspóápracy okazaá siĊ niefortunny. KaĪdy z táumaczy dziaáaá niezaleĪnie i stąd przekáad ostateczny okazaá siĊ niejednolitym tworem. Wydawnictwo musiaáo go odrzuciü.
Dlatego w latach 90. podjĊáam siĊ na nowo tego trudnego zadania, tym razem juĪ
tylko przy pomocy mĊĪa, prof. Yuan Hanronga. W pracy nad przekáadem pierwszych trzech ksiąg korzystaliĞmy z wczeĞniejszego tekstu táumaczenia Lin Honlianga. Wspólny ten wysiáek zostaá zwieĔczony sukcesem: Pan Tadeusz, „biblia”
Polaków, ukazaá siĊ wreszcie po chiĔsku wierszem. I choü wkáad prof. Yuan Hanronga w táumaczenie tego dzieáa byá niezaprzeczalnie wielki, zgodziá siĊ on – nie
bez Īalu – pozostaü bezimiennym bohaterem. Zaproponowaáam wydawnictwu, by
obok mojego nazwiska umieĞciáo nazwisko tylko Lin Honglianga.
ChociaĪ w moim kraju w pracy táumaczeniowej i badawczej nad literaturą polską osiągnĊliĞmy pewne sukcesy, mamy jeszcze wiele do zrobienia w upowszechnieniu wĞród czytelników chiĔskich utworów licznych wybitnych i oryginalnych poetów, powieĞciopisarzy, dramaturgów, takich jak: Sáowacki, Norwid,
WyspiaĔski, Fredro, Witkacy, Szaniawski, Schulz oraz wielu, wielu pisarzy
wspóáczesnych. DuĪo pracy czeka nas wiĊc w przyszáoĞci.

Prof. Yi Lijun, PekiĔski Uniwersytet JĊzyków Obcych. Polonistka, táumaczka z literatury polskiej,
czáonek Związku Pisarzy ChiĔskich. Wyksztaáciáa kilka pokoleĔ polonistów chiĔskich. Autorka
przeszáo 60 artykuáów z zakresu historii literatury polskiej i literatury wspóáczesnej oraz monografii
(Zarys historii powojennej literatury polskiej, Literatura polska). Ma w swym dorobku liczne przekáady (ponad 40 poetów i pisarzy) z zakresu polskiej literatury romantycznej, pozytywistycznej
i wspóáczesnej. Jest równieĪ autorką ponad 300 haseá do specjalistycznych sáowników i encyklopedii.
Uhonorowana wieloma odznaczeniami polskimi, w tym Ambasadora Polszczyzny (2008).
THE RECEPTION OF POLISH LITERATURE IN CHINA
The article discusses the history of Polish literature in China. The author indicates that Polish literature 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.

