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WSTĉP
W ROKU 1989 OBRADAMI OKRĄGàEGO STOàU I PIERWSZYMI CZĉĝCIOWO WOLnymi wyborami parlamentarnymi w Polsce rozpoczĊáy siĊ przemiany demokratyczne,
które zapoczątkowaáy nowy rozdziaá w historii kraju. W Europie i na Ğwiecie symbolem przeáomu staáo siĊ jednak zburzenie muru berliĔskiego w listopadzie tamtego
roku. OczywiĞcie zdajemy sobie sprawĊ z arbitralnoĞci wyboru wspomnianych
wydarzeĔ, poniewaĪ początek koĔca bloku wschodniego moĪemy datowaü juĪ na
początek lat osiemdziesiątych, kiedy rozpoczĊáa dziaáalnoĞü SolidarnoĞü lub na
poáowĊ lat osiemdziesiątych w dobie pieriestrojki i gáasnosti – europejska ĞwiadomoĞü spoáeczna uznaje je za przeáomowe. Podobnie jest w przypadku Chorwacji. ChociaĪ pierwsze partie demokratyczne powstaáy w 1989 roku, pierwsze
wielopartyjne wybory i posiedzenie sejmu odbyáy siĊ w 1990 roku, dopiero
w 1991 roku Chorwacja ogáosiáa niepodlegáoĞü i wystąpiáa z federacji Jugosáawii.
Wspomniane spoáeczno-polityczne wydarzenia w Polsce i Chorwacji miaáy
miejsce na przestrzeni trzech lat (1989–1991), za punkt wyjĞcia naszej analizy
wybraliĞmy wiĊc rok 1990, gdyĪ z jednej strony jest to „záoty Ğrodek”, z drugiej
jest to data oznaczająca koniec jednej i początek drugiej, w obu krajach odmiennej, dekady. Przemiany te odbiáy siĊ takĪe na ksiąĪce, w najszerszym znaczeniu
tego sáowa, a rynek wydawniczy zarówno w Polsce, jak i w Chorwacji wyzwoliá
siĊ spod nadzoru paĔstwa, co czĊĞü historyków literatury polskiej uznaje za najistotniejszą zmianĊ w dziedzinie kultury (literatury)1. W swojej pracy chcieliby1
Zob. np.: S. Burkot, Literatura polska po 1939 roku, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2006,
s. 308–309.
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Ğmy przedstawiü, w jaki sposób polska literatura w tej nowej rzeczywistoĞci torowaáa sobie drogĊ do chorwackiego czytelnika.
Porównanie bĊdzie dotyczyü dwóch podobnych, aczkolwiek w istotnych obszarach odmiennych paĔstw i rynków wydawniczych, wiĊc chcielibyĞmy na początku wymieniü waĪne z perspektywy poruszanego zagadnienia róĪnice. W ten sposób, mając na uwadze ograniczenia i trudnoĞci oraz mody na rynku ksiąĪki,
ksztaátowane przez masowego czytelnika, áatwiej bĊdzie oceniü, czy obecnoĞü
polskiej ksiąĪki w Chorwacji jest zadowalająca.
Jednym z najistotniejszych wskaĨników wielkoĞci rynku jest liczba ludnoĞci,
która w Chorwacji (4 437 460) jest prawie dziewiĊciokrotnie mniejsza niĪ
w Polsce (38 115 000). Zakáadając, Īe najwiĊkszy odsetek czytających stanowią
osoby z wyĪszym wyksztaáceniem, tj. Īe w przewaĪającej mierze wáaĞnie one
siĊgają po tytuáy z tzw. mniej popularnych literatur, zobaczymy, Īe w obu krajach
jest on zbliĪony: w Polsce osoby z wyĪszym wyksztaáceniem stanowią 9,9%
spoáeczeĔstwa, a w Chorwacji 7,82%. JeĞli jednak weĨmiemy pod uwagĊ stosunek tych wielkoĞci do liczby mieszkaĔców, okaĪe siĊ, Īe iloĞü potencjalnych
czytelników, a tym samym rzeczywista wielkoĞü rynku wydawniczego jest
w Polsce zdecydowanie wiĊksza. Tym samym nie dziwi duĪa liczba wydawców
w Polsce, spoĞród 30 000 zarejestrowanych, okoáo 200 wiĊkszych oficyn jest
aktywnych, przy czym okoáo 40 z nich ma osiemdziesiĊcioprocentowy udziaá
w rynku. Obroty na rynku wydawniczym w Polsce w 2007 roku przekroczyáy
kwotĊ miliarda dolarów amerykaĔskich, a naleĪy podkreĞliü, Īe w okresie od
1990 do 2007 roku obrót ten zwiĊkszyá siĊ dziesiĊciokrotnie. Rocznie wydawanych jest okoáo 20000 tytuáów, z czego 12000 to nowoĞci. Standardowy nakáad
danej ksiąĪki to 6722 egzemplarzy, a przeciĊtna cena to 7,7 EUR. Warto w tym
miejscu nadmieniü, Īe Ğrednia páaca w Polsce wynosi 2477 PLN, czyli 632 EUR,
co mniej wiĊcej odpowiada przeciĊtnym chorwackim zarobkom. SpoĞród publikowanych kaĪdego roku tytuáów 5000–6000 stanowią przekáady z jĊzyków obcych, najwiĊcej z angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Beletrystyka stanowi 18,9% ogólnej liczby wydawanych ksiąĪek. W Polsce jest blisko 2500 ksiĊgarĔ2. Podczas gdy nad Wisáą istnieją dwie duĪe sieci sprzedaĪy ksiąĪek – Empik
i Matras z ponad 100 wiĊkszymi sklepami, w Chorwacji nie istnieje ani jedna
samodzielna sieü ksiĊgarska, chociaĪ jest grupa wydawców, którzy w swoim
posiadaniu mają sieü sprzedaĪy ksiąĪek. Jedyna duĪa ksiĊgarnia „Profil Megastore” naleĪy do domu wydawniczego Profil i pod wzglĊdem powierzchni, oferty
i profilu moĪna ją porównaü do – na przykáad – Empiku.
Analogiczne, dotyczące Chorwacji, wartoĞci liczbowe są zdecydowanie niĪsze.
W Chorwacji jest okoáo 50 aktywnie dziaáających i liczących siĊ na rynku wy2
Postojanje malih ambicioznih izdavaþa neophodno je za svako razvijeno tržište; Mnogo knjiga,
izdavaþa i knjižara. Wywiad B. ýegeca z Piotrem DobroáĊckim, „Tema” 2008, nr 5/6, s. 3–14.
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dawnictw. Rocznie publikuje siĊ 2500–3500 tytuáów, z czego 30 procent stanowią
ksiąĪki 4 najwiĊkszych wydawnictw: Mozaik knjiga, Školska knjiga, Algoritam
i Profil, które w swoich punktach sprzedaĪy dają pierwszeĔstwo wáasnym publikacjom3. Od 2005 roku ponad poáowĊ tytuáów wydawanych w ciągu roku
w Chorwacji stanowią przekáady z jĊzyków obcych, przede wszystkim z angielskiego (60%)4. NajwiĊksza liczba ksiąĪek publikowana jest przez maáe wydawnictwa, co sprawia, Īe tytuáy te docierają do mniejszej liczby czytelników. Mali
wydawcy nie inwestują w promocjĊ swoich produktów, a ze wzglĊdu na brak
powaĪnej sieci dystrybucyjnej i ograniczone finanse ich ksiąĪki sáabiej siĊ sprzedają, gdyĪ czĊĞü nakáadu nigdy nie dociera do ksiĊgarĔ. W takiej sytuacji istnienie ksiąĪek i kultury czytelniczej gwarantuje okoáo 200 publicznych, ponad 1000
szkolnych i kilkadziesiąt akademickich bibliotek5. UwzglĊdniając stosunek liczby
ludnoĞci w obu krajach, aby móc mówiü o chociaĪ zbliĪonych do polskich warunkach sprzedaĪy, Chorwacja musiaáaby mieü okoáo 250 ksiĊgarĔ, a ma ich
tymczasem niemal 2,5 razy mniej (ich liczba waha siĊ od 80 do 100). Zwracamy
uwagĊ na nieproporcjonalnoĞü w liczbie ksiĊgarĔ, gdyĪ wedáug badaĔ przeprowadzonych przez Instytut KsiąĪki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w 2006
roku 65% polskich czytelników kupiáo ksiąĪki w ksiĊgarniach6.
Wiedząc, Īe zarówno w Polsce, jak i w Chorwacji obowiązuje zerowa stawka
podatku VAT na ksiąĪki oraz Īe przeciĊtna cena strony przekáadu z polskiego na
chorwacki wynosi 5–6 euro, a z chorwackiego na polski 6–7 euro7, a takĪe Īe
Ğredni nakáad jest w Polsce 9 razy wiĊkszy niĪ w Chorwacji, bĊdzie dla nas
oczywistą konstatacja, Īe ksiąĪka w Polsce jest ponad dwukrotnie taĔsza niĪ
w Chorwacji. Tym samym moĪna powiedzieü, Īe dla polskiego czytelnika ksiąĪka jest zdecydowanie bardziej dostĊpna niĪ dla chorwackiego.

I N I C J AT Y W Y

INSTYTUCJONALNE

Chodzi nam o instytucje bĊdące organizacjami uĪytecznoĞci spoáecznej, które
nadzorują, uprawomocniają i ustalają hierarchiĊ waĪnoĞci, a takĪe obiektywnie
wartoĞciują dziaáalnoĞü kulturalną, a tym samym równieĪ literaturĊ. Analizując
wspóáczesne przekáady polskich ksiąĪek na jĊzyk chorwacki, nie moĪna pominąü
Wydziaáu Filozoficznego Uniwersytetu w Zagrzebiu, a dokáadnie Katedry JĊzyka
3

V. Jurešiü, Hrvatska knjiga u 2006., „Op.a.” 2006, nr 7 (14), s. 7–9.
TamĪe, s. 9.
5
G. Šikiü, Kako od knjige napraviti robu http://www.privredni.hr/index.php?option=com_content
&task=view&id=80&Itemid=2.
6
Postojanje malih…, s. 5.
7
Nie chodzi tutaj o cenĊ urzĊdową za stronĊ przekáadu, dyktowaną przez towarzystwa táumaczy,
ale o przeciĊtną stawkĊ rynkową, którą uzgadniają táumacze z wydawcami.
4
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Polskiego i Literatury, która obecnie w Chorwacji realizuje „jeden z waĪniejszych
programów, które mogą przyczyniü siĊ do poprawy stosunków pomiĊdzy dwoma
krajami i dwoma narodami”8, zarówno w wymiarze kulturalno-naukowym, jak
i gospodarczym. Potwierdzeniem tego jest fakt, Īe praktycznie wszyscy táumacze
literatury polskiej na jĊzyk chorwacki albo tam pracowali, albo studiowali. Wszyscy pracownicy Katedry, oprócz swojej dziaáalnoĞci naukowo-dydaktycznej,
aktywnie táumaczą polskie teksty literackie i kulturowe. W ten sposób nie tylko
studentom polonistyki, ale takĪe studentom innych kierunków oraz ogólnie pojĊtemu chorwackiemu czytelnikowi umoĪliwiają zapoznanie siĊ z polską literaturą
i kulturą, z sukcesem inspirując i motywując studentów, aby sami w trakcie i po
zakoĔczeniu studiów zajmowali siĊ táumaczeniem z jĊzyka polskiego. Rezultatem
tych wysiáków jest dáuga lista przekáadów z literatury polskiej, których czĊĞü
stanowi lekturĊ obowiązkową na studiach polonistycznych. Wykáadający w Katedrze razem ze studentami pracowali nad kilkoma projektami táumaczeniowymi,
które doczekaáy siĊ publikacji. Chodzi o zbiór opowiadaĔ Zima Andrzeja Stasiuka (Naklada MD, 2007) i fragmenty z ksiąĪki Lapidaria Ryszarda KapuĞciĔskiego („Tema”, 2008, s. 30–42).
Drugą waĪną instytucją, zabezpieczającą stronĊ finansową translatorskich zmagaĔ jest Ministerstwo Kultury Republiki Chorwacji, które kaĪdego roku przyznaje
dotacje starającym siĊ o nie oficynom. Ze wzglĊdu na to, Īe decyzja o przyznaniu
Ğrodków finansowych na wydawanie ksiąĪek podejmowana jest na podstawie kryterium wartoĞci9, uzyskana dotacja stanowi równoczeĞnie uwierzytelnienie dla
kaĪdego wytypowanego tytuáu. Oprócz tego Ministerstwo Kultury kaĪdego roku
odkupuje od wydawców okreĞloną liczbĊ wybranych tytuáów, a nastĊpnie przekazuje je bibliotekom publicznym, zwiĊkszając tym samym ich dostĊpnoĞü dla
chorwackiego czytelnika. Z dumą podkreĞlamy, Īe znaczna czĊĞü polskich ksiąĪek przetáumaczonych na jĊzyk chorwacki otrzymaáa zarówno dotacjĊ dla wydawców, jak i zostaáa zakupiona do bibliotek.
Na przestrzeni ostatniego dziesiĊciolecia powstaá w Polsce zinstytucjonalizowany system popularyzacji ksiąĪek i czytelnictwa oraz promocji polskiej literatury w Ğwiecie, który od 1999 roku funkcjonuje pod nazwą Instytut KsiąĪki10. Przekáad i obecnoĞü polskiej literatury poza Polską wspomagany jest wspóáfinansowaniem zagranicznych oficyn wydających polską literaturĊ, a dokáadniej pokrywaniem kosztów przekáadu i zakupu praw autorskich. WáaĞnie wsparcie Instytutu
KsiąĪki w ciągu ostatnich 19 lat uáatwiáo, a w niektórych przypadkach umoĪliwiáo opublikowanie niektórych táumaczeĔ na jĊzyk chorwacki. ChociaĪ drugim
waĪnym zadaniem Instytutu jest organizacja promocji polskiej literatury na miĊ8

http://www.ffzg.hr/zslav/polonistika/index.html.
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=403.
10
http://www.instytutksiazki.pl/pl,ik,site,10,15.php.
9
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dzynarodowych targach ksiąĪki oraz organizacja wizyt polskich pisarzy na festiwalach literackich, w zasadzie nie realizuje on ich w Chorwacji, gdyĪ to zadanie
przejĊáa na siebie Polska Izba KsiąĪki, tj. Piotr DobroáĊcki, wiceprezes Izby,
który na tym polu wykonaá w Chorwacji ogromną pracĊ. O powodzeniu jego
dziaáaĔ najlepiej Ğwiadczą zgodne wypowiedzi specjalistów i mediów, którzy
udziaá Polski w charakterze kraju partnerskiego na Targach KsiąĪki Interliber
2007 uznali za „bez wątpienia najwiĊkszy sukces, jaki staá siĊ udziaáem goĞcia
zagranicznego”11. Trzeba takĪe wspomnieü, Īe czĊĞü tych, ale teĪ pozostaáych
zasáug przypada Ambasadzie Rzeczypospolitej w Zagrzebiu, która uczestniczy
w organizowaniu polskich wystąpieĔ na targach, indywidualnych wizyt polskich
pisarzy oraz finansowo i logistycznie wspiera wydawanie i promocjĊ polskich
tytuáów. Chodzi mianowicie o zbiór opowiadaĔ Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk i Jerzego Pilcha Božiüne priþe (Naklada MD, 2008; polski tytuá Opowiadania wigilijne), táumaczenia polskiej poezji Z. Malicia Gost u kuüi (ArtTrezor,
2006; GoĞü w domu), wybór utworów Zbigniewa Herberta Moü ukusa (Disput,
2009; PotĊga smaku) oraz bardzo popularnych w Chorwacji ksiąĪek Katarzyny
Kotowskiej Jež (Naklada MD, 2007; JeĪ) i Kula od kocaka (Naklada MD, 2008;
WieĪa z klockȩw).
Wspomniany juĪ Interliber z ponad trzydziestoletnią tradycją cieszy siĊ
w Chorwacji opinią swego rodzaju instytucji kulturalnej. Na tych wiodących
w regionie targach ksiąĪki, ze wzglĊdu na udziaá duĪej liczby wydawców, czytelników i mediów panują Ğwietne warunki do przedstawiania rodzimej publicznoĞci
autorów zagranicznych. Potwierdza to fakt, Īe Paweá Huelle, Janusz L. WiĞniewski, Katarzyna Kotowska i Krzysztof Varga, którzy goĞcili na Interlibrze w ciągu
ostatnich dwóch lat, zostali zauwaĪeni nie tylko przez prasĊ codzienną i tygodniki, godną pozazdroszczenia dáugoĞü czasu antenowego poĞwiĊciáa im równieĪ
chorwacka telewizja publiczna oraz stacje radiowe. Co wiĊcej, po wydaniu przekáadu kultowej powieĞci Weiser Dawidek (Gde je nestao Dawid Weiser, Naklada
MD, 2005) Paweá Huelle kilkakrotnie odwiedziá ChorwacjĊ i zostaá wspóápracownikiem wysokonakáadowego dziennika „Jutarnji list”, w którym pisze
o sprawach polskich. W 2007 roku wáaĞnie na Interlibrze powoáano do Īycia
konkretne polsko-chorwackie projekty táumaczeniowe, które zostaáy zrealizowane i juĪ w 2008 roku na tych wáaĞnie targach przedstawione. Mowa tu o przekáadzie powieĞci Tequila Krzysztofa Vargi (Tequila, Meandar, 2008), WieĪa z klocków Katarzyny Kotowskiej (Kula od kocaka, Naklada MD, 2008) oraz o przekáadzie jednego numeru czasopisma „Wyspa” w chorwackim czasopiĞmie „Tema”.
Po stronie polskiej zostaá natomiast opublikowany przekáad jednego z najlepszych wspóáczesnych utworów prozatorskich Kodiþ po otoku (Przewodnik po
11

B. ýegec, Poljskim putem, „Tema” 2008, nr 5–6, s. 2.
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wyspie) Senka Karuzy oraz poĞwiĊcono duĪo miejsca chorwackiej literaturze
i rynkowi wydawniczemu w czasopiĞmie „Wyspa”12.
Ze wzglĊdu na popularnoĞü, liczbĊ odwiedzających, a takĪe zainteresowanie
mediów innymi tego typu wydarzeniami w Chorwacji promocja polskiej literatury na targach ksiąĪek wraz z dobrze przemyĞlaną strategią medialną jest najlepszym sposobem zaistnienia „mniej popularnej literatury” w Chorwacji. Na ile
sprawdzą siĊ te prognozy, zaleĪy, w równej mierze, od stopnia specjalizowania
siĊ samych targów oraz od zaangaĪowania instytucji kulturalnych odpowiedzialnych za ksiąĪkĊ.

I N I C J AT Y W Y

W Y D AW N I C Z E

W odróĪnieniu od czasów, gdy chorwacki przemysá wydawniczy byá pod nadzorem
wáadz paĔstwa jugosáowiaĔskiego i nawet najwiĊksi wydawcy publikowali zarówno
polską klasykĊ z XIX wieku, jak i wspóáczesnych polskich pisarzy, po proklamowaniu niepodlegáoĞci i wprowadzeniu gospodarki rynkowej duĪe wydawnictwa nagle
przestaáy interesowaü siĊ polską literaturą. Niestety, mowa wáaĞnie o wydawcach,
którzy mogliby ksiąĪkĊ promowaü w mediach i áatwo dystrybuowaü w swoich
ksiĊgarniach, umoĪliwiając jej tym samym zaistnienie w chorwackiej przestrzeni
kulturalnej. Dlatego teĪ w ciągu ostatnich dwóch dekad polska literatura byáa
caákowicie skazana na maáe oficyny. Jedynym wiĊkszym wydawnictwem, które
publikowaáo literackie táumaczenia z jĊzyka polskiego, byá Nakladni Zavod Matice Hrvatske, który, co trzeba podkreĞliü, naleĪy do Macierzy Chorwackiej (Matica Hrvatska), paĔstwowej instytucji kulturalnej, a wydaá nastĊpujące tytuáy: Czesáaw Miáosz Piesek przydroĪny (Usputni psiü, 2000), Olga Tokarczuk Prawiek
i inne czasy (Pravijek i druga vremena, 2001), Dom dzienny, dom nocny (Dom
danji, dom noüni 2002), Witold Gombrowicz Dramaty (Drame 2005).
W przypadku maáych wydawców, którzy jako jedyni publikują przekáady polskiej literatury, moĪemy wyróĪniü 2 modele docierania do polskiego tytuáu.
Z pierwszym mamy do czynienia, gdy inicjatywa wychodzi od oficyny, tzn. kiedy
wydawca sam decyduje o opublikowaniu wybranej polskiej ksiąĪki i jedynie
poszukuje táumacza, w drugim natomiast modelu przyjmuje on sugestiĊ z zewnątrz, tj. inicjatywĊ táumacza. NiezaleĪnie od tego, czy tytuá zostaá wybrany
przez wydawnictwo, czy przez táumacza, ze wzglĊdu na trudne warunki rynkowe
wszyscy wydawcy są zaleĪni od wsparcia wymienionych wyĪej instytucji, bo
chodzi w tym przypadku o tytuáy nieatrakcyjne rynkowo dla chorwackiego czytelnika. Potencjalnym wyjątkiem od tej reguáy byá Janusz L. WiĞniewski, którego
12

TamĪe.
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ksiąĪki SamotnoĞü w sieci (Samoüa v mreži, 2004) i Zespoáy napiĊü (Sindrom
napetosti, 2004) doczekaáy siĊ w Polsce wyjątkowo wysokich nakáadów i w ten
sposób zyskaáy status atrakcyjnych tytuáów, przynajmniej dla mniej wymagających czytelników, gdy tymczasem na chorwackim rynku prawie nie zostaáy zauwaĪone.
Co charakteryzuje metodĊ „inicjatywy wáasnej wydawcy”? Zakáada ona wybór
tytuáu poprzez jĊzyk-poĞrednik oraz preferowanie tych nazwisk i tytuáów, które
zaistniaáy juĪ na wielu rynkach poza Polską, zdobyáy nagrody literackie lub zostaáy wyróĪnione przez Instytut KsiąĪki. Taki model stosuje wydawnictwo Fraktura, którego redaktor naczelny Seid Serdareviü decyzjĊ o wydaniu powieĞci
Stasiuka DziewiĊü (Devet, 2003) podjąá na podstawie renomy, jaką cieszy siĊ ten
autor na niemieckim rynku wydawniczym i po lekturze powieĞci w niemieckim
przekáadzie. W ten sposób Fraktura dziaáaáa i w latach nastĊpnych, publikując
polskie tytuáy: Andrzej Stasiuk i Jurij Andruchowycz, Moja Europa (2007), Witold Gombrowicz Bakakaj (Bakakaj, 2007) i Trans-Atlantyk (Trans-Atlantik,
2008). W przygotowaniu jest kilka kolejnych tytuáów, wybranych wedáug zaprezentowanej zasady. W ten sam sposób wspóápracujące ze sobą wydawnictwa
Disput i HFD podjĊáy decyzjĊ o publikacji powieĞci Wojciecha Kuczoka Gnȩj
(Gnoj, 2005) i W czerwieni Magdaleny Tulli (U crvenilu, 2008).
Jakie są potencjalne niebezpieczeĔstwa tego modelu? Wydawcy najpierw kupują prawa autorskie do wydawania polskiej ksiąĪki, a potem rozpoczynają poszukiwania táumacza. Ze wzglĊdu na maáą liczbĊ táumaczy, duĪy problem stanowi
przekraczanie terminów zarówno w przypadku relacji táumacz – wydawca, jak
i wydawca – wáaĞciciel praw autorskich. Oprócz tego oficyny, które preferują tĊ
metodĊ, wyjąwszy „kryterium weryfikacyjne” w postaci liczby nagród i przekáadów na obce jĊzyki, ze wzglĊdu na barierĊ jĊzykową nie mogą siĊ zorientowaü,
jak wytypowane utwory są ocenianie przez wspóáczesną polską naukĊ o literaturze i krytykĊ literacką. Do tej pory, na szczĊĞcie, udaáo siĊ uniknąü wiĊkszych
potkniĊü, bezkrytycznie przyjmując za gwarancjĊ wartoĞci powodzenie na rynkach zachodnich. Jako odwrotny przykáad chcielibyĞmy przytoczyü casus z literatury czeskiej w chorwackim przekáadzie. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu
lat najczĊĞciej táumaczonym czeskim pisarzem byá Michael Viewegh, który choü
wĞród specjalistów nie cieszy siĊ taką estymą, jak wĞród czytelników, w pewien
sposób zasyciá maáy chorwacki rynek, zabierając przestrzeĔ bardziej wartoĞciowym czeskim pisarzom. Podobnym przykáadem na polskim rynku są dwie przetáumaczone ksiąĪki chorwackiej autorki, Vedrany Rudan Ucho, gardáo, nóĪ
i MiáoĞü od ostatniego spojrzenia, które za sprawą adaptacji scenicznej w warszawskim teatrze Krystyny Jandy zostaáy zauwaĪone przez polską publicznoĞü.
Naszym zdaniem, ale teĪ zdaniem chorwackich krytyków, caákowicie niezasáuĪenie, biorąc pod uwagĊ ich jakoĞü. Nie wątpimy w atrakcyjnoĞü rynkową tych

196

Literatura polska w Ğwiecie. Tom III

tytuáów, ale mamy nadziejĊ, Īe nie bĊdzie ona decydującym kryterium przy wyborze kolejnych tytuáów dla chorwackich táumaczy polskiej literatury oraz polskich táumaczy literatury chorwackiej.
Wspomniane ryzyko jest minimalne w przypadku modelu, w którym to aktywni
táumacze wychodzą z inicjatywą do wydawców. Jak juĪ wczeĞniej nadmieniliĞmy,
w zasadzie chodzi o pracowników Katedry JĊzyka Polskiego i Literatury (Zdravko Maliü, Dalibor Blažina, Ivana Vidoviü Bolt, Ivana Maslaþ) lub absolwentów
polonistyki (jak na przykáad Mladen Martiü, Vlado Vladiü i Adrijan Cvitanoviü),
albo rzadkie wyjątki jak Pero Mioþ i Ivana Puškariü, którzy dziĊki dáugoletniemu
pobytowi w Polsce Ğwietnie posáugują siĊ jĊzykiem polskim i dobrze orientują siĊ
we wspóáczesnej polskiej literaturze, a dziĊki humanistycznemu wyksztaáceniu
umieją wybraü ksiąĪki warte przeáoĪenia.
Ta grupa táumaczy chĊtnie wybiera pisarzy z kanonu. Pod pojĊciem kanonu rozumiemy kategorie normatywnoĞci, wartoĞci i powszechnej obowiązkowoĞci.
Wytypowani w ten sposób autorzy są bezwarunkowymi autorytetami pod wieloma wzglĊdami waĪnymi zarówno dla polonistów, jak i dla szeroko pojĊtej chorwackiej publicznoĞci czytającej. Chodzi przede wszystkim o pisarzy takich, jak:
Bruno Schulz (Duüani cimetne boje, 2005; Sklepy cynamonowe; Sanatorij pod
klepsidrom, 2007; Sanatorium pod Klepsydrą), Czesáaw Miáosz (Zasužnjeni um,
1998; Zniewolony umysá; Rodbinska Europa, 1999; Rodzinna Europa; Usputni
psiü, 2000; Piesek przydroĪny), Wisáawa Szymborska (Radost pisanja, 1997;
RadoĞü pisania), Witold Gombrowicz (Drame, Bakakaj, Trans-Atlantik, Pornografija, 2005; Dramaty, Bakakaj, Trans-Atlantyk, Pornografia), Tadeusz RóĪewicz (Rijeþ po rijeþ, 2001; Sáowo po sáowie), Jarosáaw Iwaszkiewicz (Pripovijesti, 2002; Opowiadania), Stanisáaw J. Lec (Nepoþešljane misli, 2000 i 2006; MyĞli nieuczesane), Stanisáaw Lem (Solaris, 2004) oraz Zbigniew Herbert (Svjedok
zlovremena, 2003; ĝwiadek záego czasu; Moü ukusa, 2009; PotĊga smaku). W ten
sposób zostali równieĪ wybrani polscy pisarze Ğredniej generacji, jak: Piotr
Szewc, Andrzej Stasiuk, Paweá Huelle, Olga Tokarczuk, Wojciech Kuczok,
Krzysztof Varga oraz Magdalena Tulli, autorzy wczeĞniej juĪ wymienionych
utworów. Wybór uznanych pisarzy z kanonu umacnia ich pozycjĊ takĪe w literaturze rodzimej – liczne przekáady są potwierdzeniem z zewnątrz, Īe chodzi
o dzieáa obiektywnie wartoĞciowe. Wyjątek od wymienionego „kanonicznego
wyboru” stanowi jedynie opublikowana w 2001 roku Antologija poljske kratke
priþe. Orkestru iza leÿa, której redaktorzy Ivana Vidoviü Bolt i Dariusz Nowacki
przedstawili chorwackim czytelnikom nazwiska máodych i szerzej nieznanych
autorów. Wszystkie przeáoĪone tytuáy znalazáy siĊ na liĞcie lektur obowiązkowych lub dodatkowych przewidzianych programem zajĊü z literatury polskiej.
JeĞli juĪ wspominamy zasáugi czáonków Katedry Polonistyki w kontekĞcie
obecnoĞci polskich klasyków na chorwackim rynku, chcielibyĞmy zasugerowaü
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moĪliwoĞü wykorzystania nawiązanych z wydawcami kontaktów, aby przeforsowaü wznowienie i uwspóáczeĞnienie starszych przekáadów utworów wybitnych
twórców, które, poza Biblioteką Narodową i Uniwersytecką oraz antykwariatami,
są w zasadzie niedostĊpne. RównoczeĞnie na nich w pierwszej kolejnoĞci spoczywa odpowiedzialnoĞü, swego rodzaju dáug wzglĊdem waĪnych autorów
z drugiej poáowy XX wieku (np. Tadeusz Konwicki, Gustaw Herling-GrudziĔski,
Hanna Krall, Ryszard KapuĞciĔski, Wiesáaw MyĞliwski, Stefan Chwin itd.).
Byü moĪe to wáaĞnie takie zobowiązania odkrywają wady tego modelu. Nawet
gdy táumacz jest fachowcem, Ğwiadomym ciąĪącej na nim odpowiedzialnoĞci, ma
on w obrĊbie kanonu swoich ulubieĔców. Drugim niebezpieczeĔstwem modelu
jest wspomniane juĪ ograniczenie do maáych oficyn, czego rezultatem jest nikáa
obecnoĞü w ĞwiadomoĞci czytającej publicznoĞci, potencjalne trudnoĞci z dystrybucją, a nawet bankructwo samego wydawcy, jak to miaáo miejsce w przypadku
wydawnictwa Naklada MD, które w ciągu zaledwie 7 lat, od 2001 do 2008 roku,
kiedy zakoĔczyáo dziaáalnoĞü, opublikowaáo 6 polskich tytuáów. W porównaniu
z Frakturą, Naklada MD nie miaáa szans przetrwania, poniewaĪ caákowicie koncentrowaáa siĊ na wydawaniu wyselekcjonowanych, wartoĞciowych literacko
tytuáów, nie troszcząc siĊ o ich rynkową atrakcyjnoĞü. Fraktura natomiast, oprócz
takich tytuáów, systematycznie wydaje i te wartoĞciowe ksiąĪki, które przeszáy
test na zachodnich rynkach, gdzie uzyskaáy status bestsellerów. Nie ma potrzeby
podkreĞlaü, Īe te tytuáy zdecydowanie bardziej opáaca siĊ promowaü niĪ ksiąĪki
w zasadzie nieznanych, chociaĪ wartoĞciowych polskich pisarzy. Innymi sáowy,
w momencie, kiedy Īyjący polski pisarz otrzymaáby liczącą siĊ na Ğwiecie i na
rynku wydawniczym nagrodĊ, jego akcje z pewnoĞcią zyskaáyby na wartoĞci
równieĪ w Chorwacji.

I N I C J AT Y W Y

P R Y WA T N E

Mówiąc o osobach sprowadzających do Chorwacji polską literaturĊ, w zasadzie
jesteĞmy zmuszeni odwoáywaü siĊ do tego, co zostaáo juĪ wczeĞniej powiedziane.
Chodzi mianowicie o wspomnianych juĪ pracowników Katedry Polonistyki
i kilkoro absolwentów polonistyki oraz polonofilów, którzy nie studiowali na
polonistyce ani nie są zatrudnieni w Katedrze. Wszystkich ich áączy jednak jedno
– nieustający entuzjazm i zainteresowanie Polską w najszerszym znaczeniu tego
sáowa. Okazaáo siĊ bowiem, Īe za sprawą regularnych wizyt w Polsce, dobrych
kontaktów z katedrami polonistyki i chorwacystyki na polskich uczelniach, dobrej orientacji we wspóáczesnej produkcji literackiej, a takĪe znajomoĞciami
z polskimi pisarzami lub redaktorami w wydawnictwach i czasopismach, dziaáania prywatne stanowią najbardziej wartoĞciowy, a zarazem najskuteczniejszy
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sposób prezentowania polskiej literatury chorwackim czytelnikom. Oprócz wymienionych inicjatyw táumaczeniowych, które zaowocowaáy opublikowaniem
szeregu waĪnych przekáadów z literatury polskiej, istnieją jeszcze inne sposoby
jej obecnoĞci, takĪe zaleĪne od dziaáaĔ prywatnych.
CZASOPISMA LITERACKIE I NAUKOWE

Chorwackie literackie i kulturalne czasopisma w zasadzie od zawsze byáy
otwarte na táumaczenia z jĊzyka polskiego i praktycznie nie ma ani jednego znaczącego chorwackiego czasopisma, które nie publikowaáo polskich autorów.
NajwiĊksza liczba przekáadów – opowiadaĔ, esejów, felietonów, poezji, a nawet
dramatów – pojawiáa siĊ na áamach czasopism: „Književna smotra”13, „Quorum”,
„Republika”, „Kolo”, „Tema”, „15 dana”, „Forum”, „Književna revija”, „Europski glasnik”, „Nova Istra”, „Poezija” i „Hrvatsko slovo”. Przypominamy, Īe wáaĞnie za sprawą inicjatyw prywatnych i osobistych kontaktów, niektóre z tych
czasopism caáe numery lub bloki tematyczne poĞwiĊciáy polskiej literaturze. Na
przykáad „Književna smotra” z okazji rocznicy urodzin Adama Mickiewicza
w 1998 roku zadedykowaáa numer temu polskiemu klasykowi, a „Quorum”
z Zagrzebia i „Književna revija” z Osijeku w roku 2000 poĞwiĊciáy uwagĊ odpowiednio polskiemu opowiadaniu oraz wspóáczesnej polskiej poezji i prozie. „Quorum”
w 2003 i 2008 roku opublikowaáo obszerny cykl artykuáów na temat wspóáczesnej polskiej poezji. W 2008 roku czasopismo „Tema” poĞwiĊciáo numer polskiej
literaturze i ksiąĪce, w którym znalazá siĊ wspomniany juĪ przekáad numeru czasopisma „Wyspa”. Polski felieton zostaá przedstawiony w artykule w cenionym czasopiĞmie wydawanym przez Macierz Chorwacką „Kolo” w 2001 roku, a w drugim periodyku, takĪe wydawanym przez tĊ instytucjĊ, „Hrvatska revija”, w 2006 roku
ukazaá siĊ cykl tekstów poĞwiĊconych polskiej historii, kulturze i literaturze14.
W innych czasopismach publikowano przede wszystkim táumaczenia fragmentów
prozatorskich lub wiersze wybranych autorów. Warto teĪ nadmieniü, Īe w ciągu
ostatnich kilku lat w ilustrowanym literackim czasopiĞmie dla dzieci „Radost”
systematycznie ukazują siĊ przekáady ze wspóáczesnej polskiej literatury dzieciĊcej.
To wáaĞnie na áamach czasopism inicjatywy prywatne mają moĪliwoĞü najszybciej i najáatwiej zaistnieü, tam teĪ najáatwiej zaobserwowaü skáonnoĞü táumaczy do przekáadania utworów swoich literackich ulubieĔców. Táumaczenia
w czasopismach poprzedzają czasami wydanie ksiąĪkowe. Na przykáad w rok po
opublikowaniu numeru czasopisma „Quorum” poĞwiĊconego polskiemu opowia13

Jest to naukowy periodyk poĞwiĊcony literaturze Ğwiatowej, który ukazuje siĊ od 1969 roku. Od
momentu jego powstania aĪ do 1997 roku jego redaktorem naczelnym byá polonista Zdravko Maliü,
a obecnie funkcjĊ tĊ peáni Dalibor Blažina, takĪe polonista.
14
W tym numerze znajduje siĊ takĪe bibliografia przekáadów literatury polskiej na jĊzyk chorwacki
oraz tekstów dotyczących literatury polskiej z lat 1990–2005.
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daniu, oficyna wydająca ten tytuá opublikowaáa Antologiju poljske priþe. Orkestru iza leÿa, takĪe Sklepy cynamonowe Bruno Schulza ukazaáy siĊ najpierw
w czasopiĞmie „Europski glasnik”, a dopiero potem w formie ksiąĪkowej. Warto
przy okazji nadmieniü, Īe redaktorem wspomnianego czasopisma, a takĪe wydawnictwa, które opublikowaáo powieĞü Sklepy cynamonowe, jest ta sama osoba
– Dražen Katunariü.
Godna pozazdroszczenia obecnoĞü polskich autorów w chorwackich czasopismach literackich nie przekáada siĊ niestety na ich popularnoĞü. Czasopisma wychodzą w niewielkich nakáadach, są dostĊpne tylko w wybranych kioskach i ksiĊgarniach, a w dodatku czĊsto są to czasopisma literacko-naukowe, w związku
z czym są one mniej atrakcyjne dla szerszego krĊgu czytelników. NaleĪy szczerze
przyznaü, Īe chorwacka publicznoĞü czytająca nie ma wyrobionego nawyku kupowania i czytania literackich periodyków, a tym samym o liczbie czytelników
przekáadów polskiej literatury w czasopismach moĪemy wnioskowaü jedynie
w przybliĪeniu. Osobami, które powinny byü nieco bardziej zainteresowane
omawianymi przekáadami, są studenci polonistyki, ale rozproszenie przekáadów
po licznych czasopismach czĊsto zniechĊca nawet ich, tak wiĊc inicjatywa zebrania przekáadów w jednym miejscu spotkaáa siĊ z duĪym zainteresowaniem. Najlepszym przykáadem jest zbiór przekáadów i adaptacji polskiej poezji Gost u kuüi
Zdravka Malicia. KsiąĪka zawiera noty biograficzne 67 polskich poetów oraz
ponad 600 utworów. AĪ do ujednolicenia i wydania w 2006 roku tych utworów
we wspomnianej ksiąĪce, czĊĞü przekáadów byáa rozproszona po periodykach,
czĊĞü natomiast pozostawaáa w rĊkopisach. W ten sposób studenci, ale i inni
miáoĞnicy poezji otrzymali wspaniaáy wgląd w kompletną historiĊ polskiej poezji
– w jednym miejscu. Nie trzeba zapominaü, Īe dla studentów polonistyki czytanie
polskiej literatury stanowi element ksztaácenia. Dlatego naleĪy raz jeszcze podkreĞliü wspóápracĊ dwóch pokoleĔ – czwartego roku polonistyki oraz ich opiekunek Dominiki Kanieckiej i Ĉurÿicy ýiliü Škeljo, która zaowocowaáa opublikowaniem dwóch wspomnianych wczeĞniej przekáadów Andrzeja Stasiuka i Ryszarda
KapuĞciĔskiego. I podczas gdy na rynku trzeba walczyü o kaĪdego czytelnika,
studenci polonistyki są zobligowani programem studiów do czytania polskiej
literatury, a tym samym jest to jeden z podstawowych sposobów jej popularyzowania w Chorwacji.
FESTIWALE LITERACKIE

Prywatne inicjatywy byáy decydujące takĪe w przypadku zapraszania polskich
pisarzy do Chorwacji na Festiwal Europejskiego Krótkiego Opowiadania – najwiĊkszy i najwaĪniejszy festiwal literacki w Chorwacji na przestrzeni ostatnich
siedmiu lat – który cieszy siĊ duĪym zainteresowaniem mediów i przyciąga najbardziej znanych europejskich mistrzów tej formy literackiej. DziĊki temu, Īe
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Ivana Vidoviü Bolt zatrudniona w Katedrze Polonistyki od samego początku byáa
czáonkiem komitetu organizacyjnego, piĊü lat z rzĊdu na festiwalu goĞcili polscy
pisarze: Wojciech Kuczok, Olga Tokarczuk, Natasza Goerke, Paweá Huelle
i Danijel Odija. TĊ tezĊ potwierdza fakt, Īe wraz z jej rezygnacją z tej funkcji
polscy pisarze przestali siĊ pojawiaü na festiwalu. Warto przy okazji wspomnieü,
Īe uczestnicząca w Festiwalu Olga Tokarczuk zainicjowaáa powstanie we Wrocáawiu festiwalu na wzór chorwackiego. Drugim przykáadem jest cieszący siĊ
najdáuĪszą tradycją chorwacki festiwal poetycki Goranovo proljeüe (którego
początki siĊgają 1964 roku), w którym w 2008 roku, znowu za sprawą prywatnej
inicjatywy táumaczki związanej z Katedrą Polonistyki, Ĉurÿicy ýiliü Škeljo,
wziĊáo udziaá kilku wspóáczesnych polskich poetów: Piotr MacierzyĔski, Maciej
Robert, àukasz Szopa i Robert Król.
Biorąc pod uwagĊ znaczenie obu wspomnianych festiwali, wizytom polskich pisarzy w Chorwacji towarzyszyáo godne pozazdroszczenia zainteresowanie mediów –
obecnoĞü pisarzy w programach telewizyjnych i radiowych mediach publicznych,
wywiady dla dzienników i tygodników, publikacja przekáadów w czasopismach,
spotkania autorskie chĊtnie odwiedzane przez czytelników. Integralnym elementem
wizyt polskich pisarzy w Chorwacji, co nie jest bez znaczenia, byáy spotkania ze
studentami polonistyki organizowane na Wydziale Filologicznym.

P O D S U M O WA N I E
Jak zatem podsumowaü i oceniü obecnoĞü polskiej literatury w Chorwacji na
przestrzeni ostatnich dwóch dziesiĊcioleci? Maáy rynek wydawniczy, niskie nakáady, wysokie ceny i ksiąĪki schlebiające popularnym gustom nie sprzyjają
„mniej popularnym literaturom”. Wymienione instytucje nierzadko, dziĊki finansowemu wsparciu, umoĪliwiają ukazywanie siĊ przekáadów w formie ksiąĪkowej,
ale jak próbowaliĞmy wykazaü – inicjatywa nigdy nie wychodzi od nich. Co
wiĊcej, chociaĪ istnieją maáe oficyny, które wybierają polskie tytuáy, wiĊkszoĞü
z nich otrzymaáa impuls od táumaczy, w przytáaczającej wiĊkszoĞci związanych
z Katedrą Polonistyki. Ich entuzjazm w promowaniu polskiej literatury daje siĊ
zaobserwowaü w pracach pro publico bono i w poczuciu odpowiedzialnoĞci, by
publikowane przekáady zaistniaáy w ĞwiadomoĞci czytelników poprzez recenzje,
nowe interpretacje i analizy naukowe. Cechujące ich zaangaĪowanie, a takĪe
osobiste znajomoĞci z pisarzami, za sprawą których ci ostatni od czasu do czasu
goszczą w Chorwacji, są warunkami sine qua non istnienia polskiej literatury
w chorwackich przekáadach.
Wziąwszy pod uwagĊ fakt, Īe Īaden z chorwackich táumaczy z jĊzyka polskiego nie utrzymuje siĊ wyáącznie z przekáadów, a dla zatrudnionych w Katedrze
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Polonistyki priorytetem jest praca dydaktyczna i naukowa – ich zasáugi i wkáad
w konstytuowanie obecnoĞci polskiej literatury w Chorwacji w ciągu ostatnich
dwóch dekad są tym wiĊksze. Innymi sáowy, mając na uwadze wymienione warunki rynkowe, mody literackie i uwarunkowania zawodu táumacza, moĪemy
stwierdziü, Īe obecnoĞü polskiej literatury w Chorwacji jest nie tylko zadowalająca, ale i znacząca.
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