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WSPÓŁCZESNA
POLSKA LITERATURA
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ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW

ANNA BRZOZOWSKA-KRAJKA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin, Polska

GEOTOŻSAMOŚĆ DIASPORYCZNA:
O POTRZEBIE ZWROTU TOPOGRAFICZNEGO
W POLONIJNYCH BADANIACH
KULTUROWO-LITERACKICH W USA

P

roblem zwrotów badawczych, w tym interesującego nas szczególnie
zwrotu topograficznego/przestrzennego, należy w polskiej humanistyce, a zwłaszcza w najnowszym literaturoznawstwie i naukach o kulturze, do zagadnień znaczących. Pojawiają się sądy, że „zwrot” stał się dziś, jak
stwierdzają autorzy Wprowadzenia do publikacji zbiorowej „Zwroty” badawcze
w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne,
naczelną kategorią organizującą badania humanistyczne (Kowalewski, Piasek
2010, 7)1. Łączy się z przejściem „od poetyki przestrzeni do geopoetyki”
1

Obszerną listę zwrotów badawczych, wskazującą na powszechność tego zjawiska, wraz
z szeregiem tez i wątpliwości, skonstruował Paweł Bohuszewicz (2010, 23–24). Wyszczególnił on następujące zwroty: antropologiczny, kulturowy lub antropologiczno-kulturowy (Burzyńska 2006a; Ulicka 2007a; Nycz 2007), darwinowski, dramaturgiczny (Ulicka 2007b),
etyczny (Markowski 2000; Ulicka 2005; Burzyńska 2006a), zwrot w badaniach genderowych:
teoria rozproszenia (Borkowska 2005), zwrot ikoniczny (Zeidler-Janiszewska 2006), interpretacyjny (Burzyńska 2006b), lingwistyczny (Kaniowski 1990), zwrot ku rzeczom (Domańska
2005), narratywistyczny (Owczarek 2005; Burzyńska 2006c), performatywny (Domańska 2007;
Zeidler-Janiszewska 2007), poznawczy (Nycz 2007), pragmatyczny/pragmatystyczny (Burzyńska 2006a; Burzyńska 2006c), retoryczny (Ulicka 2007a), topograficzny (Rybicka 2008).
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i pozwala na wartościujące akcentowanie relacji między geo/ziemią/przestrzenią a literaturą, sztuką, kulturą jako „zapisem doświadczeń” określonej
przestrzeni (Konończuk, Sidoruk 2012; Konończuk 2015, 213–229), pozwala
też na określanie „dawnych/nowych więzi między myślą i światem, umysłem
i rzeczywistością zewnętrzną, bio-grafią i geo-grafią, mając za ostateczny cel
ponowne zespolenie ze sobą terytorium i myśli, natury i kultury” (Delbard
1999, 46; por. Kasperski 2014, 28). W polskim kontekście perspektywa geopoetyki, zarówno literackiej, jak i kulturowej2, stanowiącej transdyscyplinarną
metodologię badań, ale też dynamicznie rozwijający się kierunek badawczy,
pozostaje w bezpośrednim związku z dyskursem regionalistycznym i „geografią wyobrażoną regionu”, pojęciem wskazującym na „ekspansywny potencjał zwrotu przestrzennego” (Mikołajczak 2014, 5).
Wypracowane na gruncie polskim imagologie terytorialne (Rybicka 2012,
20–22; Mikołajczak 2014, 6) wraz z „poetyką zagranicy” (Zduniak-Wiktorowicz
2012, 71–85) stanowić mogą doskonałe instrumentarium również do studiów z zakresu emigrantologii transkontynentalnej, głównego przedmiotu
niniejszych refleksji (kulturowo-literackich badań diaspory polskiej w Ameryce Północnej3). Postulat wpisania w ich obszar regionalnych przestrzeni

2

Według Edwarda Kasperskiego g e o p o e t y k a l i t e r a c k a (wszystkie wyróżnienia
w tym przypisie – A.B.-K.) „zajmuje się w pierwszym rzędzie przestrzenią lingwistycznie
(słownie) i tekstowo uformowaną”, natomiast g e o p o e t y k a a r t y s t y c z n a „takąż przestrzenią w malarstwie, rzeźbie, architekturze, filmie, teatrze, muzyce, krótko mówiąc, w sztuce”, natomiast w obrębie g e o p o e t y k i k u l t u r o w e j „przestrzenią w rozmaitych artefaktach kultury, jak wystrój wnętrz, meblarstwo, ubiory, untensylia, środki transportu, stanowiska pracy, miejsca wypoczynku i rozrywki itd.”. Ponadto autor ten wprowadza pojęcie
g e o p o e t y k i o g ó l n e j , w odróżnieniu od geopoetyk konkretnych, które „specjalizują się
w różnych typach twórczości i działalności” oraz g e o p o e t y k i p o r ó w n a w c z e j (Kasperski 2014, 23). Dyskusyjny jest podział trójdzielny, przecież kategoria artyzmu cechuje
zarówno sztuki werbalne, jak i niewerbalne. Wydaje się, iż korzystniejszy byłby dwupodział:
geopoetyka literacka i kulturowa bądź w zależności od przedmiotu/ów badania, jak w obecnym artykule – geopoetyka literacko-kulturowa.
3
Należy odróżnić badania literacko-kulturowe diaspory polskiej prowadzone w kraju od
tych prowadzonych w USA, ponieważ te drugie odnoszą się do tzw. „polonistyki po amerykańsku”, której specyfiką jest głównie reinterpretacja polskiej literatury wysokiej z wykorzystaniem nowych metodologii badawczych, m.in. krytyki postkolonialnej i feministycznej,
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doświadczeń będących wyrazem autoświadomości nosicieli kultury i twórców literatury etnicznej, aktywnej siły warunkującej i kształtującej główne
nośniki tożsamości: kulturę etniczną i literaturę jako jedno z jej mediów
(przy założeniu jej nieautonomiczności), nie wynika z metodologicznej mody, lecz z uwarunkowań naturalnych skutków translokacji miejsca wraz
z migrującymi mieszkańcami (Clifford 1997). Opcję tę ponadto narzuca
wszechogarniająca w realiach amerykańskich globalizacja, tym samym zainteresowanie lokalnością, problemem „twórczości korzennej” (małych ojczyzn),
pozwalające diagnozować współczesne stany świadomości przestrzennej.
Aspekt regionalnego zróżnicowania literatury, sztuki i kultury etnicznej
w dotychczasowych studiach nad Polonią w USA pojawia się marginalnie,
natomiast dominującą tendencją jest eksploracja przede wszystkim ich wysokiego, jak i niskiego obiegu (innymi słowy – kultura „poloneza” i kultura
„polki” – Keil 1979, 37). W realiach społeczeństwa wieloetnicznego, wielokulturowego potrzeba zwrotu przestrzennego/topograficznego w owych studiach, wraz z jego głównym punktem analityczno-interpretacyjnym – geopoetyką/poetyką ziemi – przenosi punkt ciężkości tych badań w przestrzeń
kultury i interakcji (pomiędzy regionalnie sformatowaną pamięcią kultury,
magazynującą oraz funkcjonalną – por. Assman 2009, 123), czyli tradycją
literacką i kulturową regionu „wyjścia” oraz formami, figurami przekraczania
granic, czyli jej aktualizacją w Nowym Świecie, zdeterminowaną egzystencjalnym kontekstem w wieloetnicznym środowisku zaadaptowanym (Brzozowska-Krajka 2012). Efektem tejże interakcji jest kreowanie i re-kreowanie
miejsc socjokulturowych w nowej przestrzeni egzystencjalnej. Ich aksjosemiotyzacja stanowi budulec etniczności, a także kierunek dialogu z tradycją
w różnych formach ekspresji artystycznej, zatem status między repetycją
a innowacją prowadzi do identyfikacji stopni etnocentryzmu bądź kulturowego uniwersalizmu diaspory polskiej w USA.
Niniejszy postulat zwrotu topograficznego w badaniach kulturowo-literackich diaspory dotyczy „modelu transformacji”, który obejmowałby
przemiany wiodące do jakościowego przekształcenia języka dyskursu, narzękoncepcji performatywności, dyskursów tożsamościowych (por. np. Filipowicz i in. 2005;
Mikoś 2012).
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dzi i praktyk literaturoznawstwa etnicznego w diasporze (z potrzebą ich antropologicznego profilowania, czyli włączenia w dyskurs kulturowej teorii
literatury) oraz studiów kulturowych. Wiąże się on również z rozszerzeniem
owych praktyk o dominantę regionalistyczną, która dotychczas zajmowała
peryferyjne miejsce w etnicznych studiach kulturowo-literackich. Uwzględniałaby ona regionalne zróżnicowanie „etników” polskiego pochodzenia,
które wykazuje związek między geokulturą a tożsamością, między geo (sytuacją przestrzenną, przestrzenią geograficzną) a poiesis (kreacją artystyczną,
twórczością literacką – Rybicka 2014, 88, 94 i in.). Wynika z tego, iż literacko-kulturowa identyfikacja stałaby się głównym czynnikiem geotożsamości
subgrup etnicznych funkcjonujących w ramach Polonii, a więc zbiorowości
kulturowych (śląskiej, góralskiej, kaszubskiej itp.) o zdecydowanie wyróżniających się cechach.
Już w latach 70. ubiegłego wieku, na fali ożywienia studiów etnicznych,
będącego następstwem zmiany polityki amerykańskiej wobec „etników”
z melting pot na politykę pluralizmu kulturowego i badań „nowej etniczności” (Glazer, Moynihan 1963; Gordon 1964; Novak 1985), pojawiły się apele
historyków imigracji, głównie Rudolpha Vecoli’ego i Thaddeusa V. Gromady,
które dotyczyły zwrócenia uwagi na kulturowy wielogłos polskiej diaspory
(Vecoli 1975, 1), także w aspekcie regionalistycznym (Gromada 1976, 353).
Efekty tych apeli były jednakże nikłe z uwagi na brak autonomicznych polonijnych studiów literacko-kulturowych, które zostały wykorzystane przez
historyków imigracji, niezaznajomionych ze specyfiką polskiego regionalizmu polskiego (przeniesionego wraz z emigrantami za ocean), ale też w niewielkim stopniu uwzględniających właśnie regionalne zróżnicowanie polskiej
diaspory. Wynika z tego, iż badania nad opisem emigranckich doświadczeń
na Nowej Ziemi zostały zdominowane przez perspektywę polityczną, a nie
kulturową4. Tę postawę badawczą charakteryzuje nieustanne ukierunkowanie na faktograficzną deskrypcję, zatem na studia pozbawione metodologicznych podstaw czy narzędzi umożliwiających definiowanie, dekodowanie,

4

Uwaga ta nie dotyczy bikulturowej świadomości etnicznej znanego badacza Polonii amerykańskiej T. Gromady, Amerykanina w drugim pokoleniu, pochodzenia góralskiego (Gromada 2012).
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wyjaśnianie istoty procesów kulturowych, zwłaszcza literackich, zachodzących w zaadaptowanej przestrzeni, których podstawę stanowiłaby antropologiczna koncepcja literatury i kultury oparta na podejściu holistycznym.
W wyniku tego dostrzegano tylko dwa poziomy kultury i literatury polonijnej – wyodrębnienie się dwóch obszarów i obiegów kulturowo-literackich
etnicznych ekspresji: kultury i literatury „wysokiego C” – tradycji wielkiej,
metaforycznie określanej jako wspomniana już „kultura poloneza” – oraz
„niskiego C” – tradycji małej – „kultury polki” (Anders Silverman. 2000,
175–176), notabene postrzeganych wartościująco.
Taksonomię dualistycznych aspektów polsko-amerykańskiej etniczności zaproponował w połowie lat 70. polonijny socjolog Eugene Obidinski, w oparciu o kategorie sacrum i profanum Émile Durkheima, przenosząc je na obszar
sakralno-profanicznych elementów społeczeństwa (Obidinski 1975, 5–18).
Sygnalizując zagadnienie niejednorodnej skali etniczności, która stanowi
podstawę dla indywidualnej tożsamości, uwzględnił on pojęcie kultury definiowanej najczęściej w amerykańskiej literaturze przedmiotu jako sposób
życia w raczej całościowym sensie, włączając elementy niematerialne (język,
wierzenia), elementy materialne (przedmioty i artefakty) i aspekty symboliczne (flagi, rytuały itp.) (Obidinski 1975, 6). Zdaniem tego badacza, każda
kultura zawiera treści wysublimowane i niskie, w przypadku „etników” polskiego pochodzenia każdy może dokonać wyboru albo „kultury poloneza”
albo „kultury polki”. Do wysublimowanych produktów ludzkich relacji należy zarówno tzw. „wysoka muzyka”, wielka literatura, sztuka w różnych formach i nauki w określonych specyficznych obszarach wiedzy, jak i pragmatyczne, pozytywne aspekty codziennej egzystencji. Ta próba scharakteryzowania Polonii z uwzględnieniem metodologicznej klasyfikacji elementów
sakralnych i profanicznych polskiego dziedzictwa w kulturze Amerykanów
polskiego pochodzenia – określanej jako „hybrydyczna ‘podkultura’ (subculture) amerykańskich wartości zaszczepionych na polskim pniu” (Obidinski
1975, 7) – opiera się na dualistycznej argumentacji. Jeśli wskaźniki polsko-amerykańskiej etniczności ignoruje się intelektualnie, artystycznie, to skomplikowane wymiary polskiej kultury narodowej koncentrują się na utrzymaniu
tradycyjnych religijnych świąt i rytuałów, preferencji dla polsko-amerykańskich organizacji i komunikowaniu się w języku polskim. Nieuniknionym
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rezultatem jest zatem diagnozowanie raczej profanicznych niż sakralnych
aspektów polsko-amerykańskiej etniczności (Obidinski 1975, 7). Wynika
z tego, iż elementy sakralne w polsko-amerykańskiej etniczności to intelektualne, artystyczne i skomplikowane wymiary polskiej kultury narodowej,
z kolei profaniczne – zachowane tradycyjne rytuały religijne, święta itd.
(Brzozowska-Krajka 2012, 62).
Zwrot topograficzny w polonijnych badaniach diaspory wiązałby się ze
zbadaniem literacko-kulturowych rezultatów duchowego, intelektualnego,
artystycznego oraz społecznego obcowania z regionem jako miejscem antropologicznym. Uwzględniałoby to również wyeksponowanie problemu „zanurzenia
dzieła literackiego” i innych mediów kultury w geograficzno-kulturowe
aspekty regionu oraz formy i funkcje zespolenia z nim w realiach przeszczepienia, problemu samoidentyfikacji i identyfikacji z kulturą Innego. Na
pierwszym planie, w przestrzeni diaspory, pozostawałyby zwłaszcza formy
interakcji z kulturą dominującą, mainstreamową, a także globalną oraz innych etniczności.
Literatura emigracyjna o regionalnym charakterze, reprezentująca nurt
„małych ojczyzn” i utworów „korzennych” wpisuje się znacząco w dyskurs
tożsamościowy; należy tu też zaznaczyć, iż postrzegana jest ona z perspektywy interregionalnej/emic5 (polonijnej/wewnętrznej) jako jedno z mediów
kultury pamięci zbiorowej, jej pisemny nośnik stanowiący źródła „paradygmatów kulturowych” oraz jeden ze „sposobów tworzenia pamięci” (obok
innych przekazów medialnych: prasowych, radiowych, telewizyjnych). Podobnie jak krajowe literatury regionalne, ukierunkowana jest w dużym stopniu na pragmatyzm, nie autotelizm, w warunkach emigracji funkcjonuje jako
przekaz idei i wartości budujących i wzmacniających wspólnotowość w ramach Polonii, autoidentyfikację grupową stanowiącą przejaw dumy etnicznej
z oryginalności własnej kultury (m.in. możliwość kultywowania języka gwarowego jako kodu artystycznego). Z perspektywy zewnętrznej, eksregional-

5

Autorka przywołuje terminy (emic i etic) stworzone przez Kennetha L. Pike’a. Nieco
upraszczając, można stwierdzić, że emic oznacza badanie danej kultury od wewnątrz, z punktu widzenia użytkowników tej kultury, a etic – badanie danej kultury z zewnątrz, z punktu
widzenia obserwatora (Pike 1954, 8–28). Przyp. red.
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nej/etic, odzwierciedla stopnie zadomowienia poprzez ekspresję heterotopii
(dwuwartościowania przestrzeni diasporycznej, nie zawsze uświadamianej
przez twórców literatury/odtwórców kultury) obrazującą mechanizm stopniowego przekształcania „nie-miejsca” (przestrzeni liminalnej, tranzytowej,
zazwyczaj w początkowej fazie emigracji, choć nie tylko) w „miejsce”, czyli
fazy zadomowienia w aspekcie geopoetyki. Zatem ów zwrot topograficzny
dotyczyłby nie tylko badania reprezentacji, tropienia śladów geograficznych
w literaturze, ale też stawiania pytań o to, co twórczość literacka „czyni”
w ramach poetyki i poesis z owym miejscem lub obszarem, co dzieje się
„pomiędzy”, w międzyprzestrzeni, tj. miedzy geo- a poetyką, pomiędzy geografią a literaturą, sztuką i kulturą, również w aspekcie autogeobiograficznym
(Czermińska 2011, 5–18).
Ilustratywnym przykładem tego typu dyskursu, opartego na topoanalizie
kulturowej, może być pisarstwo Andrzeja Pitonia-Kubowego (rocznik 1950),
rodem z Kościelisk-Polan, chicagowskiego poety „ziemi”, rozpoznawalnego
zarówno na Podhalu, gdzie ujawnił się jego talent poetycki, jak i w USA,
gdzie talent ten się rozwinął, a sama twórczość nabrała cech indywidualnych.
Jej reprezentatywny fragment zawiera obszerny, bo liczący ponad 300 stron
zbiór poetycki pt. Daleko stąd, daleko wszędzie (Pelplin 2007)6. Dotychczas
jego wiersze miały głównie regionalny obieg po obydwu stronach „wielkiej
wody”: drukowane były m. in. w „Podhalance”, w wychodzącym w stanie
New Jersey „Tatrzańskim Orle / The Tatra Eagle”, w pismach chicagowskich:
„Echu Podhalańskim”, „Podhalaninie”, w pamiętnikach na Sejm Związku
Podhalan w Północnej Ameryce, w Góralskich posiadach dr. Orawca (Orawiec 2010).
Pisarstwo Pitonia-Kubowego wyrosło z ducha regionalizmu podhalańskiego, ideologii przeszczepionej za wielką wodą wraz z licznymi góralskimi
emigrantami, już od początku XX w. (w 1929 roki założono w Chicago Związek Podhalan Północnej Ameryki / Polish Highlanders Alliance of North
America, dalej ZPPA). Echa tej ideologii z centralną pozycją wartości kultury
źródłowej wpisane są w wiele utworów chicagowskiego poety (ziemię podha6

Wszystkie cytowane utwory A. Pitonia-Kubowego, jeśli nie zostało zaznaczone inaczej,
pochodzą z Pitoń-Kubów 2007.
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lańską określa „kołyską własnego tworzenia” – Wyrobisko). Towarzyszy im
naczelne wskazanie: „zajrzyj w lustro włosnej duszy, / tam pamięci są korzenie” (W kręgu gór). Zatem zapamiętana kultura stanowi stały punkt odniesienia w tej twórczości, podobnie jak dla wielu innych emigracyjnych poetów, choćby z kręgu chicagowskiego Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana
Pawła II czy organizacji polonijnych o profilu regionalistycznym (tu np. działające od 1947 roku Koło Literacko-Dramatyczne im. K. Przerwy-Tetmajera
przy ZPPA). Autor „podobe dziedziny skoli” nosił w sercu od najmłodszych
lat (Ojcowizna), obecnie nieustannie „grzebie w okruchach wspomnień, /
które pokruszył czas (Łomot serca)”. Wspomnienia te najsilniejsze były na
początku trudnej, emigracyjnej drogi, budowały mocną opozycję „tam” (kategoria miejsca) i „tu” (nie-miejsce) – schemat myślenia specyficzny dla każdego emigranta, którego los nierzadko określało „puste jutro” (stan niepewności) bądź metaforyczne pytanie: „Czy zawsze z uśmiechem chcę i będę orać
ziemię niczyją?” (Podpowiedź, na lepsze jutro…). „Dziś biel kartki papieru
i szelest nocy – wyznaje poeta – to nić, na którą nawlekam wspomnienia”
(Drogą ku wsi), otwiera je niczym stronice w księdze życia (Owdowiała gaździna), wspomnienia te „już w mrok odchodzą, ale nie giną” (Jesienne liści
opadanie).
Tropy topografii kulturowej wiodą poprzez odtwarzanie obrazów z odległej i bliskiej przeszłości swej małej ojczyzny – regionalnej historii i legendy
(Kościół w Kościelisku; Podhalańska kapliczka), motywów krajobrazowych
(W ścianie Mięguszowieckich szczytów; Ku wieśnie…), obrzędowych (Godnie
święta; Wigilia bez taty), obyczajowych (Pojechali w obce kraje, tam są inne
obyczaje, [limeryki] z polaniarskiej dziedziny). Wynikają one z potrzeby autoidentyfikacji, samookreślenia na obcej ziemi, w społeczeństwie wieloetnicznym, wieloreligijnym, akcentowania przynależności do określonej wspólnoty
kulturowej, co stanowi ważny element jego filozofii tworzenia, ściśle powiązanej z filozofią życia – częsty wątek poetyckich rozmyślań emigracyjnych
poetów nie tylko o góralskim rodowodzie. W odróżnieniu od podhalańskich
poetów tworzących w kraju i również chętnie sięgających po ustalony zestaw
regionalnych tematów (tzw. konwenans góralszczyzny – m.in. kult swej małej
ojczyzny, osobliwości natury i kultury, składniki etosu góralskiego – zob.
Brzozowska-Krajka 1989; Kalus 2016), wiersze emigracyjne z nostalgiczną
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nutą wspomnieniową odzwierciedlają poczucie nieustannej więzi z ojcowizną,
budują przyjazną człowiekowi przestrzeń „swoją/naską”, choć wyobrażoną
(por. cykl poetycki Ludzie z Polan). O specyfice tej przestrzeni przekonuje
niejednokrotnie sam autor w utworach o charakterze autotematycznym,
w których zaznacza, iż „nie rodzom sie byle kany i byle jako…” (Moje wiersze) i które, w odróżnieniu od amerykańskiej filozofii pozorów, cechuje
szczerość: „wierszyk zrodzony echem serca, / niekby był prowdziwy / jak
spojrzenie w oczy / przyjazny / jak podanie reki (Trzeba wypedzieć co sie czuje…). Tej szczerości uczuć służy też cykl wierszy FNP… Filozofia po naszemu… czyli po góralsku, nie powinna frustrować nikogo…, dotyczący miejsca
człowieka w świecie, zasad wartościowania, relacji istotnych w realiach „przeszczepienia”, kształtujących tożsamość jednostkową i grupową w rzeczywistości zaadaptowanej, amerykańskiej, a także dążenia do odsłaniania istoty problemów dotyczących rozumienia świata, ale też własnej twórczości, generalnie szeroko rozumianej dociekliwości intelektualnej i poznawczej poety.
Wierszowanie Pitonia-Kubowego, czyli po góralsku „zdajanie wiersyków”,
wprawdzie bliskie jest w swej płaszczyźnie ideologiczno-wyobrażeniowej
(artystycznej) modelowi poezji podhalańskiej ze „starego kraju” i mutacji
amerykańskiej tej twórczości, lecz różni się w odniesieniu do autorskiej, indywidualnej, jak sam wyznaje, „wewnętrznej potrzeby swoistej filozofii…
Emigracji z siebie, ucieczki na zewnątrz, sposobu na tożsamość” (z wypowiedzi prywatnej Pitonia-Kubowego). Ten styl myślenia zrodził się pod
wpływem nowych okoliczności bytu, nowych, silnych przeżyć, był konsekwencją życiowego wyboru, gdy „zamienił góry na niziny” (por. wiersze:
Góralu żal mi cie, żal oraz Za chlebem (poemat tułaczy) z nawiązaniem intertekstualnym do znanego utworu Michała Bałuckiego Dla chleba, implikującym kierunek zmiany perspektywy postrzegania podmiotu lirycznego –
trudnych doświadczeń imigranckiego losu), gdy poznając obce wzory życia,
musiał „nauczyć się iść przez czas z gracją i jeszcze do tego, / w obcej Ameryce” (Najtrudniejsze pierwsze dni), a tym samym „przesiąknięty został po części amerykańskim trendem” (z wypowiedzi prywatnej autora, sygnał procesów akulturacyjnych). W jego twórczości pojawia się wprawdzie typowa dla
każdego poety-emigranta wspomniana już opozycja wartościująca: „tam”
(swoje, ojcowizna) i „tu” (obce, przybrana ojczyzna), wskazująca na status
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betwixt and between (między-pomiędzy). Cechują ją wyraźne oznaki ponownego zakorzenienia jako konsekwencji owego „uczenia się Ameryki”, nie
tylko poprzez dostrzeganie różnic między stylem życia a systemem wartości
w aspekcie globalnym (ogólnoamerykańskim, American way of life) i regionalnym, ale także możliwość realizacji wzorów zachowań wynikających z indywidualnych preferencji w ramach naczelnego prawa do wolności. Autor nie
zamyka się bowiem w kręgu kultury rodzimej, nie zrywa więzi z tradycją
korzenną, lecz otwiera granice poznania na problemy wspólne imigrantom
w przybranej ojczyźnie (np. wiersze Niejeden co zszedł na…; Być niewolnica
u Biały człowiek), a przede wszystkim akcentuje swoje „wielkie otwarcie” na
„Inność” – nomadyzm intelektualny. „Potrzebujemy lustra inności” – stwierdza w jednym z wywiadów znany polski antropolog kultury Roch Sulima
(Podgórska, Sulima 2014, 31), ponieważ konfrontacja z „innym” pozwala
zdefiniować się samemu.
Owo „wielkie otwarcie” dotyczy zwłaszcza geograficzno-kulturowych osobliwości obu Ameryk i ciekawości świata będących efektem pełnej wolności
(ekonomicznej i ideologicznej). Poetyckie fascynacje wędrówkami, zróżnicowane pod względem form artystycznych, odznaczają się nową egzotyką,
budując biografię-mapę (Konończuk 2015, 225). Ponadto charakteryzuje się
zapisem doświadczeń nowych szlaków geograficznych, których podstawą są
podróże odbyte w rzeczywistości, obejmujące m.in. „odkrywanie dzikiego
zachodu” – uroków Montany, Wyoming i słynnego Parku Yellowstone (Yellowstone Park), sanktuarium skalnego w górach Black Hills w Południowej
Dakocie ze słynnymi wyrzeźbionymi w skale głowami prezydentów Stanów
Zjednoczonych oraz monumentalną rzeźbą Crazy Horse autorstwa artysty
polskiego pochodzenia Korczaka Ziółkowskiego (Sanktuarium skalne w górach Black Hills, SD), wrażeń z Alaski (Kołysanka z Alaski), Florydy (Floryda
przed huraganem), Karaibów (Bananowa republika), świętej doliny Inków
w Peru – Machu Picchu (Szlakiem Inków).
Świat poetycki Pitonia-Kubowego otwarty jest również na rekonstrukcje
przestrzeni historyczno-legendowych pozaregionalnych, mocno wpisanych
w amerykańską przestrzeń życia. Ten wektor przekraczania granic i budowania złożonej tożsamości poety-imigranta jest wynikiem jego dociekliwości
historycznych, podążania tropem pierwszego historyka Polonii amerykań-
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skiej ks. Wacława Kruszki, nestora polskiej historii w Ameryce, autora trzynastotomowego dzieła Historya polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój
dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie) (wydanego w 1905 roku w Milwaukee) i innych, dotyczącej ludności
autochtonicznej, indiańskiej, ale przede wszystkim dziejów polskiej emigracji
do USA, w tym pierwszych śląskich osadników z połowy XIX wieku w teksańskiej Pannie Marii czy legendarnych dziejów największej metropolii polonijnej Ameryki – Chicago. Właśnie tenże historyzm, jako element autorskiej filozofii życia i tworzenia, stanowi rys charakterystyczny dla najnowszej
twórczości literackiej Pitonia-Kubowego, utrzymanej w konwencji gawędy
poetyckiej (np. obszerny, niepublikowany zbiór W kapeluszu pełnym kostek…),
pozostaje on w ścisłym związku z pasją autora do poszukiwań i opracowań
o charakterze dokumentacyjnym (np. również niepublikowana Historia osadnictwa polskiego w Ameryce na przestrzeni wieków, utrzymana w konwencji
poematu narracyjnego).
Powyższa, zdeterminowana przestrzennie, próba analizy wyobraźni poetyckiej emigracyjnego poety stanowi rodzaj studium przypadku (case study)
z zakodowanymi w nim pytaniami badawczymi istotnymi z perspektywy
geopoetyki i autogeobiografistyki. Wskazuje na kierunek rozwoju tego typu
twórczości pozostającej w procesie zawłaszczania nowych obszarów i eksponowania ich uniwersalnych znaczeń, odzwierciedlając tendencję ogólną dla
pisarstwa „topograficznego” w diasporze – pogodzenia dwóch światów,
dwóch lojalności: regionalnej/polskiej i amerykańskiej. Zatem geotożsamość
diasporyczna może mieć wiele odsłon, w zależności od bieguna przyciągania/oddalania od kultury źródłowej oraz indywidualnych wyborów, więzi
i wartości wyznawanych.
Zaproponowany typ badań z centralnym problemem geotożsamości diasporycznej wpisuje się bardzo wyraźnie w preferowany we współczesnej humanistyce amerykańskiej nurt place studies (antropologii miejsca) oraz area
studies (badań przestrzeni), tym samym nie powinien być uznawany przez
polonijnych badaczy za obszar niszowy, zwłaszcza że przedstawia wartość
również z perspektywy polskiej humanistyki i literaturoznawstwa regionów
(Mikołajczak, Rybicka 2012). Odsłania on nowy obszar usytuowany „między
regionalizmem a amerykanizacją” (Brzozowska-Krajka 2012), nowy krajo-
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braz zjawisk dotyczących doświadczeń diasporycznych w makroperspektywie (teorii badań kultury i literatury polonijnej) i w mikroperspektywie, właśnie regionalistycznie sprofilowanych analiz kulturowych.
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Anna Brzozowska-Krajka
GEO-IDENTITY IN A DIASPORA: THE NEED FOR A SPATIAL TURN
IN THE CULTURAL AND LITERARY RESEARCH OF THE POLISH DIASPORA IN THE USA
The article is of an analytical character and concerns the field of ethnic studies on
the Polish diaspora in the USA. The two main factors determining identity are: ethnic
culture and literature. They refer not only to high culture (which has dominated the
research so far) and popular culture (the ‘polonaise’ versus ‘polka’ syndrome), but
also regional diversity, based on self-awareness of culture representatives and literary
text authors. Therefore, there is a need for spatial turn in this type of research and
geopoetics can be used as the main interpretation methodology. The interaction
with the region-focused memory of culture (both the storing and functional one) on
the one hand and the existential context of the adopted multicultural environment
of the New World on the other is illustrated with a topographical analysis of the
poems by a Chicago-based author: Andrzej Pitoń-Kubowy. Such analysis includes
the elements of cultural topography that create the author’s biographic identity
(experienced and imagined spaces, ‘around’ and ‘inside’ oneself oriented space,
axiological semantization as an identity determining factor).
Keywords: geo-identity, geopoetics, diaspora, Polish diaspora in USA, topoanalysis
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POLSKA I POLACY
W POEZJI AUTORÓW PISZĄCYCH
PO POLSKU W IZRAELU
Erec Israel – czy będziesz dla mnie ziemią obiecaną?…
utopiono mnie w głębokiej wodzie obcości
czy starczy sił by odbić się od gruntu
jestem nie dość Polakiem jestem nie dość Żydem
jestem nie dość człowiekiem – w zakątku świata
pomiędzy żydami i arabami klecę niezdarne zdania po polsku
pochylam się nad sobą – a przecież nie o sobie mówię
nad Galilem chmury nad moją głową chmury nad światem chmury
Aleksander Rozenfeld, Rzecz o języku i wolności, czyli list do przyjaciół

POECI POLSCY W IZRAELU

Do

niedawna jednym z zapomnianych i słabo rozpoznanych
przez literaturoznawców miejsc powstawania polskiej literatury był Izrael1. A przecież istniała tam ona od samego początku tego państwa, ściślej – nawet przed jego powstaniem, bo już w okresie
tzw. brytyjskiego mandatu Palestyny (1922–1948). Piśmiennictwo to jest
1

Pierwsze pogłębione syntezy zaczęły powstawać dopiero w ostatnim dziesięcioleciu, por.
Famulska-Ciesielska 2008; Famulska-Ciesielska, Żurek 2012.
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niewątpliwym fenomenem kulturowym. Dlaczego? Ryszard Löw, izraelski
historyk literatury polskiej, wyjaśnia:
W badaniach literackich mówi się o dwóch rodzajach literatury polskiej: pisanej
w kraju i tej tworzonej po różnych emigracjach. Literatura polska pisana w Izraelu
jest jednak poza tym podziałem. Cechą przeciętnego pisarza-emigranta jest tęsknota za krajem, nieustannie – w zasadzie – wyrażana chęć powrotu. Tutejsi autorzy dokonują jednak innego oglądu polskiej rzeczywistości i samej Polski. Na
wiele spraw mamy spojrzenie odmienne niż inni pisarze żyjący poza Polską.
W Izraelu nastąpiła pewna wypadkowa wszystkich możliwych sytuacji. Tu nie ma
emigrantów, którzy by chcieli wskutek „odkorkowania” Polski wrócić do niej i w niej
osiąść. Polska nie jest ojczyzną pisarzy piszących po polsku, tylko Izrael. I jest to
decyzja podjęta z wolnego wyboru. Przez to narodowe aspiracje literatury polskiej
są piszącym tutaj obce. Jeżeli w ogóle istnieją w Izraelu aspiracje narodowe u pisarzy
piszących po polsku, to są one żydowsko-izraelskie (Löw, Żurek 2000, 134).

Z tej perspektywy pisarze ci są kontynuatorami dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej tradycji kultury polsko-żydowskiej.
Patrząc na tzw. literaturę polsko-izraelską z punktu widzenia historii piśmiennictwa, można wskazać kilka faz jej powstawania i rozwoju, wiążących
się z falami imigracji do Izraela (alijami) polskich Żydów. Zasadniczo wyróżnia się następujące alije: 1) syjonistyczną (do roku 1939), 2) „ocaleńców”
z Zagłady, przybywających do Izraela nielegalnie w latach 1945–1948 (w wyniku tej aliji – jak twierdzą badacze – jedna trzecia mieszkańców nowo powstałego państwa Izrael pochodziła z Polski i używała na co dzień języka
polskiego) (zob. Stankowski 2000, 104). W latach 50. i 60. w wyniku następnych trzech fal repatriacyjnych (dobrowolnych lub przymusowych) – 1948–
1953, 1957–1959 oraz 1968–1970 – przybyło znad Wisły ponad 163 tysiące
polskich Żydów (zob. Kossewska 2009, 113). Ich dynamikę regulowała zmieniająca się co jakiś czas polityka władz PRL-u wobec Żydów.
Relacja do Polski i Polaków autorów piszących po polsku przybywających
do Izraela była niezwykle skomplikowaną kwestią. Wpływ na jej kształt
z jednej strony miały bowiem wielowiekowe wspólne doświadczenia (pozytywne oraz negatywne) Polaków i Żydów mieszkających w Rzeczypospolitej;
z drugiej strony – zaciążyła na niej Zagłada i powojenna trauma ocalonych,
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którzy pozostali w PRL-u, wywołana pogromami, postawami antysemickimi
oraz ostatecznie kampanią antysyjonistyczną z końca lat 60. XX wieku. Mimo
tych wszystkich tragicznych doświadczeń polscy Żydzi mieszkający w Izraelu, a zadomowieni w polszczyźnie, są z Polską nadal związani emocjonalnie.
Ryszard Löw stwierdza:
Redagując „Kontury”, namawiam autorów, by publikowali teksty związane przede
wszystkim z ich przyjazdem do Izraela, aklimatyzacją w nowej ojczyźnie, jak
zaczęli pracować, jak uczyli się hebrajskiego, jak to wszystko przebiegało. Bardzo
mi trudno jednak tego rodzaju teksty uzyskać. Są jakieś zapory psychologiczne,
których ci ludzie przekroczyć nie potrafią. Najczęściej dzieje się tak, że zaczynają
rozprawiać, jak przyjechali do Izraela, i po trzech zdaniach wracają do Polski…
Wracają do Polski okupacyjnej, wracają do Zagłady… (Löw, Żurek 2000, 134).

Stosunek polskich Żydów z Izraela do Polski i Polaków cechuje, jak widać,
równocześnie sentyment i resentyment (zob. Löw, Żurek 2000, 134). W tym
szkicu przedmiotem obserwacji i namysłu są wybrane utwory liryczne tworzących w Izraelu autorów należących do różnych pokoleń2. Ich teksty odsła-

2

W ciągu ponad 70 lat powstawania literatury polskiej w Izraelu pojawiło się wiele ważnych książek poetyckich. Były to między innymi tomiki wierszy: Haliny Birenbaum – Nawet
gdy się śmieję (Rzeszów 1990), Nie o kwiatach (Kraków 1993), Jak można w słowach (Kraków
1995), Echa dalekie i bliskie – spotkania z młodzieżą (Kraków 2001), Moje życie zaczęło się od
końca (Oświęcim 2010); Natana Grossa – Co nam zostało z tych lat (Tel Awiw 1971), Wiersze
buntu i Zagłady (Hajfa 1975), Okruszyny młodości (Tel Awiw 1976); Filipa Istnera – To już
(Sztokholm 1989); Renaty Jabłońskiej – Obca (Tel Awiw 1999), Chwile (Tel Awiw 2000), To
co jest (Tel Awiw 2000), Dziwy (Tel Awiw 2001), Oddech (Tel Awiw 2001), Oczekiwania (Tel
Awiw 2001) oraz Inny wymiar (Tel Awiw 2001), Chamsin (Olsztyn 2002), Delete (Tel Awiw
2006), Statyści (Gołdap 2008), Blask (Gołdap 2009), …i tyle. Wiersze wybrane (Gołdap 2010),
Inna (Gołdap 2015); Jehudy Lejb Knoblera – Wspomnienia z lat ludobójczych 1939–1945
(Kraków 1996), Z nowym rokiem w sądne dni. Z lat zagłady (Kraków 1999), Skarżysko-Kamienna – wspomnienia z Werku Ce. Chmura w sercu – wiersze o zagładzie (Kraków
2000), Do Jordanu od Szreniawy i Wisły (Kraków–Budapeszt 2009); Soni Mandel-Joffe –
Zmierzchy jesienne (Tel Awiw 1989), Moja gwiazda (Tel Awiw 1991), Serce (Radom 1992),
Drzewa przed mym oknem (Tel Awiw 1994), Światła i cienie (Łódź 1997); Lucyny Miller-Kwiat – Dzieci miasta Łodzi (Hajfa 1989) oraz Bajki dla grzesznych dzieci (b.m.w. 1996);
Meira Perisco – Rzecz pamięci (Łódź 1998); Łucji Pinczewskiej-Gliksman – Wczoraj (Tel
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niają, często o wiele mocniej niż czyni to proza, całą głębię bardzo osobistych
przeżyć byłych obywateli RP.

OBSZAR SENTYMENTU
Irit Amiel, jedna z najbardziej dziś znanych, obok Idy Fink, pisarek polsko-izraelskich, ocalała z Zagłady, pisała w roku 2002 – ponad pół wieku po
Holokauście – w wierszu *** Nie pojadę…:
Nie pojadę do Portugalii latem ani do Kalkuty zimą
Nie wejdę na Everest ani na Kilimangaro
Pojadę jesienią do Warszawy w poszukiwaniu
zapomnianych szeleszczących słów
Rozwianych dawno wiatrem dymów
i jedwabnych straconych cieni
ubiegłego wieku
(Amiel 2002, 17)

Co jest u tej autorki należącej do pokolenia dzieci Holokaustu (urodzonej
w 1931 roku, a przybyłej do Izraela nielegalnie w 1947 roku) przedmiotem
nostalgii? Przede wszystkim język („zapomniana szeleszcząca mowa”) i bliscy
zgładzeni podczas wojny, a symbolizowani przez „dawno rozwiane dymy”
oraz „jedwabne stracone cienie”. Dla Amiel Polska to – już w innym wierszu
– Pompeja, miejsce hekatomby, erupcji wulkanu, gdzie dziś można jedynie
prowadzić wykopaliska po anihilacji świata żydowskiego (Moja Pompeja). Są

Awiw 1993), Nostalgia (Olsztyn 1995), Na aryjskich papierach (Jerozolima–Lublin 1996),
Dwadzieścia wierszy (Tel Awiw 2002), Wiersze zebrane (Tel Awiw 2004); Adama Szypra –
Z poddasza snów (Łódź 1991), Nowy Jork – strach w raju (Łódź 1992), Diabeł Żyd (Łódź
1993), Wiersze wybrane (Łódź 1996), Wygnanie (Kraków 1998), Życie po prąd (Warszawa
2001); Stanisława Wygodzkiego – Drzewo ciemności (Londyn 1971), Podróż zimowa (Londyn
1975), Pożegnanie (Londyn 1979; 2. wyd. Warszawa 1990), Wybór poezji (wyd. dwujęz. polsko-hebrajskie, przeł. H. Paruz, Londyn 1987).
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to więc „nowe obrazy starych ruin”, wyłaniające się „jak wywołane z czarnych
negatywów”, które w świecie współczesnym nabierają barw. Co przywołuje
osoba mówiąca w tym wierszu, co zostało przez nią zapamiętane z polskich
doświadczeń? Są to „zburzone ściany”, „pożegnalne gesty”, „załzawione
uśmiechy” i „zupa Nic”. Z kolei w lirycznej konkluzji autorka stwierdza:
W mojej polskiej Pompei nie ma
ściennych malowideł ani erotycznych scen
Moja polska Pompeja pachnie maciejką
żydowskim cymesem
i niezapominajkami
(Amiel 2001, 12–13)

Inna polsko-izraelska poetka, Aviva Shavit-Władkowska (urodzona w 1942
roku, w Izraelu od 1958 roku), podkreśla w jednym ze swoich wierszy
ogromną przepaść dzielącą Europę i Azję – Polskę i Izrael, a jednocześnie
uwypukla więzi łączące obie strony:
Starałam się zburzyć Katedry
pod ich ruinami
zagrzebać pamięć
przesiąknięte warstwami zieleni,
usiłowałam porzucić ścieżki
prowadzące przez Śródziemne Morze
(Shavit 2001, 28–29)

Wysiłki te – mające na celu wyrugowanie polskości i zadomowienie się
w Izraelu, symbolizowane przez otoczenie się „złocistymi piaskami” – oraz
czułe gesty: obejmowanie jedną ręką kamieni Pierwszej Świątyni, a drugą
wznoszenie domu, tego – jak podkreśla osoba mówiąca w tekście – „już
ostatniego” – spełzły na niczym. Proces zapuszczania korzeni na Bliskim
Wschodzie kończy się fiaskiem, gdyż pod wpływem zapamiętanych przez nią
w Europie (Polsce) dźwięków, na przykład dzwonów katedr, w jej „żyłach
wzbierają / rzeki / północnymi prądami” (Shavit 2001, 28–29). Shavit-Władkowska zauważa też, że owo rozdwojenie między chęcią a niemożno-
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ścią oddzielenia ma w kulturze żydowskiej wymiar topiczny, sięgający aż do
zapisanego w Torze ofiarowania Izaaka przez Abrahama, który na górze Moria doświadczał tego samego: to „wciąż to samo rozdarcie / żądające ofiary”,
jesteśmy „ciągle wystawiani na próbę” (Shavit 2001, 28–29).
Bardzo interesujące są doświadczenia polskości zapisane przez innego poetę polsko-żydowskiego – Aleksandra Rozenfelda, urodzonego w 1941 roku,
który w Erec Israel przebywał czasowo w latach 1982–1987. Zawarta w jego
wierszach eksperiencja łączyła się przede wszystkim z rewolucją „Solidarności” (1980–1981) oraz stanem wojennym (1981–1983) i związanym z nim
udręczeniem, które wówczas, przebywając poza Polską, pisarz bardzo przeżywał. W 1986 roku ogłosił w Izraelu tom poezji Tam gdzie mnie nie ma.
Gdzie? Jestem, będący zapisem owej traumy oraz – jednocześnie – rozrachunkiem z polskością dokonanym z perspektywy izraelskiej:
[....................................]
Zbyt wiele doświadczyłem bólu by pomogła
pigułka modlitwy o Adonai w Izraelu
nie zaznam spokoju
III
Ojcze nasz któryś jest pokaż mi we śnie Polskę
moich przyjaciół – za trzaskającymi kratami więzień
niech usłyszę, że nie mają mi za złe mojej ucieczki
(Rozenfeld 1986, 28)

Choć Rzeczpospolita była dla niego miejscem, gdzie doświadczał po wielekroć odrzucenia (również z powodów antysemickich), to mimo wszystko
tęskni za nią. W swych wypowiedziach lirycznych często wskazuje na emocjonalne i kulturowe związki istniejące pomiędzy Polską a Izraelem:
***
Dwa są tylko miejsca na ziemi gdzie tak wysoko wielbią Boga
nad Wisłą i nad Jordanem dwie katedry strzelają w niebo
ta w Gnieźnie i ta w Jerozolimie ściana z kamieni
pod którą Żydzi płaczą – dwa są tylko narody na ziemi
tak nierozłącznie związane z niebem
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tak nieodwołalnie skazane na piekło
miłujące i nienawidzące jednako
...............
otoczone są przez nieprzyjaciół
i gdyby nie chroniące oko Boga
dawno by ziemie ich zostały pożarte
a ludzie na pastwę dzikich zwierząt wydani
...............
dwa są tylko miejsca na ziemi gdzie należy wielbić Boga
nad Wisłą i nad Jordanem
nad Wisłą za to że nie sczeźli do końca
nad Jordanem za to że z martwych powstali
...............
O Izraelu o Polsko nie ma na ziemi drugich miejsc prócz was
do których serce chce z piersi wyskoczyć
i nie ma dwóch takich miast Jerozolimo i Warszawo
podobnych losami wyniesionych wiarą
(Rozenfeld 1986, 40)

Rozenfeld koncentruje się jednak głównie na swojej skomplikowanej sytuacji egzystencjalnej bycia polskim pisarzem w Izraelu. Jak sam stwierdza,
czuje się niezdolny do tworzenia, bo nie umie pisać „inaczej niż na dworcu”,
a najlepiej na tym „głównym we Wrocławiu”. Siedząc nad brzegiem Morza
Śródziemnego, z trudnością wyobraża sobie „głos spikera” informujący, „że
odjeżdża pociąg do Międzylesia / z toru przy peronie”, a zasłyszany na izraelskim wybrzeżu „huk fal w niczym nie przypomina / stukotu kół pociągu”.
Sytuacja ta jest dla niego formą egzystencjalnej i artystycznej śmierci – jego
poetycka wyobraźnia niknie „przy łoskocie odrzutowców znad pustyni negev” (Rozenfeld 1986, 29), a on sam przeżywa rozdarcie:
[....................................]
ja w czerwieni ja w bieli z gwiazdą dawida
uwierającą pod językiem idę na spotkanie dnia
[....................................]
Dwóm ojczyznom i Bogu jednako posłuszny
nawlekam polskie słowa na żydowskiej ziemi
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[....................................]
hebrajska zgłoska i polska litera są nadzieją światu
(Rozenfeld 1986, 40)

Jest on paradoksalnie – jak sam zauważa – zakochany w języku polskim,
który w jego rozumieniu należy nie tylko do stricte polskiego, lecz także do
żydowskiego dziedzictwa kulturowego, a nadto jest biologiczną cząstką poety:
ech polszczyzno na czortaś potrzebna
jeśli rozumieją cię tylko na skrawku europy
a przecież szumisz mi w głowie płyniesz falą przez serce
powodujesz skurcz gardła nieustający
jesteś moją krwią moim wzrokiem i słuchem
(Rozenfeld 1986, 31)

Dla poetów piszących po polsku w Izraelu Polska to po wielekroć kulturowe doświadczenia zapamiętane z dzieciństwa i młodości. Łucja Pinczewska-Gliksman (urodzona w 1913 roku, przybyła do Erec Israel wraz z armią
generała Władysława Andersa w 1942 roku) tak oto zarejestrowała wspomnienia z przedwojennej Polski:
Zimą, gdy wichry nad stawem
Wyły jak wilki,
Czytaliśmy wiersze – (…)
Staffa dawne, najpierwsze,
Zawistowska Kazimiera
[...................]
Bronisława Ostrowska
[...................]
Tuwimy,
Słonimscy i Lechonie
I Maria Pawlikowska
[...................]
A ze wsi przychodzono pożyczać
Zaczytane, podniszczone
Tomy Sienkiewicza
(Pinczewska-Gliksman 1999, 6)
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Natomiast w humorystycznym wierszu Rozmowa z Panią Cieślakową
punktem wyjścia do wspomnień o Polsce czyni wielkopolski krajobraz –
a dokładnie przeżywaną tam „polską zimę”. W pogawędce sprowokowanej
przez tytułową bohaterkę, służącą, osoba mówiąca uświadamia sobie, że zupełnie inna jest ta pora roku w Polsce, a inna choćby w Nowym Jorku czy
Paryżu:
Ale nigdzie, pani Cieślakowa,
Śnieg nie był taki czysty i świeży
Jak ten śnieg.
A na śniegu czyichś stóp ślad –
Jak nikły ścieg
(Pinczewska-Gliksman 1988, 114)

Polska to u Pinczewskiej-Gliksman także sentymentalnie przywoływane
elementy architektury i krajobrazu: „szarych ulic znany szlak”, „staw w Łazienkach i łabędzie” czy „starego klonu ścięty pień” (Pinczewska-Gliksman
2004, 17). Ta nostalgia wyraża się w stwierdzeniach pokazujących, że autorka
tamtą rzeczywistością nadal żyje:
Przecież jest tylko przeszłość, zapomniana prawie,
Wszystko już tak daleko i dawno – w Warszawie.
Przecież jest tylko przeszłość jak węzeł korzeni –
Tam, w opatowskim lesie, tam, w kaliskiej ziemi.
(Pinczewska-Gliksman 2004, 19)

Nieco inaczej jest u Rozenfelda, u którego istnieje zbieżność pomiędzy
krajobrazem polskim a izraelskim, będąca powodem egzystencjalnych dylematów osoby mówiącej: „ten sam deszcz to samo słońce w każdej sośnie /
dopatruję się minionego krajobrazu” – „emigracja czy nowa ojczyzna – co
święcić – jaki los”? (Rozenfeld 1986, 32).
Dla Jael Shalitt (urodzonej w 1931 roku, a mieszkającej w Izraelu od 1950
roku) Polska to „pejzaże dzieciństwa”, na które składa się „nie tylko krajobraz
/ – obraz zakrzepły – / pajęcza osnowa rejestru oka”, „czas / wrażliwością
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odbioru ryty / w pokładach pamięci”, „wzwyż / tętnem wezbranego – w chwili wzruszenia – słupka srebrzystej rtęci”, lecz także „dźwięk” lasów, „wielogłosowa muzyka potoków”, „melodia”, szept”, ich zapachy, „oddech (…) niesłyszalny”, również „promień słońca / rozigrany, rozpylający świetliste emulsje”
oraz doznania emocjonalne („marzenie / nieśmiałe / skryte w sercu zakamarkach”) i zapamiętane detale architektoniczne: „kogut blaszany / na dachu
/ zwiastujący wiatrom” czy explicite nazwane elementy przyrodnicze: „źdźbło
trawy / koniczyna / pszenica złoto-płowa”, a co najważniejsze: „i w obcym
mieście nagle u s ł y s z a n e słowa” (Shalitt 1988a, 140). W wierszu Pejzaż
dzieciństwa II (Shalitt 1988b, 141) zostały z kolei nagromadzone zapamiętane
z czasów polskich krajobrazy i przedmioty codziennego użytku. Podobnie
u Renaty Jabłońskiej (urodzonej w 1935 roku, od 1957 roku przebywającej
w Izraelu) wyznacznikiem historii przeżytej w Polsce stają się kaczeńce (zob.
Jabłońska 2010, 29), pierwiosnki, niezapominajki, kasztany i bzy (zob. Jabłońska 2010, 64), „cisza łąki i spokój wody w stawie” (Jabłońska 2010, 68–
69), oleandry (zob. Jabłońska 2010, 83) i topole (zob. Jabłońska 2010, 99).
Nie da się pominąć faktu, że w omawianym obszarze literackim w to, co
polskie jako dziecięce, młodzieńcze, swojskie, bliskie, namacalne, nostalgiczne, wkrada się też wspomnienie piekła Zagłady, a także różnych cierpień
sprawianych już po wojnie przez polskich współobywateli.

OBSZAR RESENTYMENTU
Bardzo duże poruszenie na przełomie wieków (także w literackim świecie
żydowskim) wywołała książka Sąsiedzi Jana Tomasza Grossa (Sejny 2000).
Niedługo po jej wydaniu Irit Amiel zareagowała na przypomnianą przez
historyka tragedię z lipca 1941 roku, ogłaszając w polsko-izraelskim almanachu „Kontury” liryk Jedwabne miasteczko (Amiel 2001, 13).
Z wiersza wyłania się mroczny obraz Polski okresu okupacji. Świat przedstawiony w utworze jest skontrastowany, nakreślony za pomocą nazw tekstyliów, są w nim: „lniani polscy chłopi”, „płócienni miejscy goje”, „jedwabińska
szarańcza”, „parciane chłopki” i „kretonowe sąsiadki”, a z drugiej strony: „ży-
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dowskie jedwabne dzieci i ciężarne kobiety”, „aksamitne żydowskie dziewczęta”, „żydowscy atłasowi młodzieńcy” oraz „szmaciani starcy i staruszki”
(Amiel 2001, 13). Przedstawiciele świata żydowskiego są przez Polaków zarzynani nożami kuchennymi, dźgani widłami, bici batami i drągami oraz
kamienowani. Świat polski jest przaśny, dziki, pierwotny jak materiały (len,
płótno, kreton), z których uszyte są ubrania Polaków. Świat żydowski, podlegający unicestwieniu, reprezentowany jest przez materie szlachetne, delikatne
i piękne (aksamit, atłas, jedwab). Ten poetycki obraz pogromu, właściwie
niespotykany w polsko-żydowskiej liryce XX wieku, jest dopełniony wizją
Niemców („stalowi wojacy”), którzy „przyglądali się zdumieni” rzezi i „żywcem płonącej drewnianej stodole”, wszystko fotografując. Świat żydowski
ulega ostatecznej destrukcji po dokonanej przez sąsiadów kradzieży:
Potem na szaber ruszyła jedwabińska szarańcza
[........................................]
Napadła na srebrne świeczniki śnieżnobiałe obrusy
puchowe kołdry adamaszkowe prześcieradła
Na to całe zbyteczne pożydowskie mienie
(Amiel 2001, 13)

W wierszu Amiel podobnie jak zobojętniali Niemcy zachowuje się Bóg,
a właściwie – jak to określa poetka – pozostający „w niebiosach miłosierni
Bogowie”. Jest ich czterech – chrześcijański, żydowski, buddyjski i muzułmański. W Jedwabnym miasteczku to poetycko nakreślone locus theologicus
jest równocześnie tragiczne i groteskowe, wymienione bowiem bóstwa
w obliczu hekatomby „wacianymi obłokami zatykali sobie uszy”, a nawet,
wykonując gest archetypiczny, manifestują swoją abnegację i całkowitą bierność wobec tragedii umierających: „odwracając dostojne głowy powoli popijali / Nektar i Ambrozję” (Amiel 2001, 13). Postawa nazistów i Bogów jest tu
jednaka – wszyscy pozostają nieczułymi świadkami dokonującej się na ich
oczach eksterminacji.
W innym wierszu Amiel podkreśla ironicznie, że podczas Zagłady nie ocaleli w Polsce nawet mieszkający na terenie mocno nasyconym sacrum Żydzi
częstochowscy, którzy nie zostali ocienieni „pełnym łaski i miłosierdzia spoj-
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rzeniem Czarnej Madonny”, musieli ruszyć swoją „Via Dolorosa” w ich
„świętym mieście” (Amiel 1999, 62). Od śmierci nie chroniła także nawet
drobiazgowa znajomość elementów kultury i literatury polskiej – w Asocjacjach poetka przedstawia obraz łapanki, podczas której ukrywająca się na
strychu jedenastoletnia żydowska dziewczynka, „aby pokonać strach powtarzała / w duchu zapamiętane wiersze: »Rówienniki litewskie wielkich kniaziów, drzewa / Białowieży Świtezi Ponar…«”. Osoba relacjonująca w wierszu
te wydarzenia podkreśla:
Nie mogła przecież wiedzieć że w tej samej chwili
na Ponarach w cieniu tych samych drzew:
„Których cień padał niegdyś na koronne głowy…”
ginie inna jedenastoletnia dziewczynka która także
zna na pamięć piękne strofy
(Amiel 1996a, 65–66)

W postscriptum do wiersza Amiel nakreśliła (być może w odniesieniu do
własnej osoby) dalsze losy pierwszej jedenastolatki:
A gdy się dowiedziała, nie była więcej
w stanie czytać tej księgi, choć Wojski,
Telimena, Wielki Adam i sam pan Tadeusz
byli Bogu ducha winni
(Amiel 1996a, 66)

Wraz z twórczością Irit Amiel wkraczamy w obszar resentymentu powiązanego z traumą antysemityzmu (zob. Gross 1993, 177–183). W wierszu Nie
zdążyłam (Amiel 1996b, 65) poetka kreśli krajobraz pozostały po nazistowskim obozie śmierci:
Nie zdążyłam do Treblinki na czas
przyjechałam spóźniona o 50 lat
drzewa stały nago bo była jesień
Chciałam uciec natychmiast bo jak
rekwizyt stał tam rdzewiejący pociąg
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i cicho szumiał las. Było pięknie
szaro, spokojnie, pusto i tylko wiatr
muskał ziemię drzewa kamienie i nas
gasząc naszą świeczkę raz po raz.

Ta mocna identyfikacja z narodem żydowskim i jego losem skutkuje przeżywanymi ciągle na nowo dylematami – czy powinna pozostać żywa, skoro
jej pobratymcy stali się ofiarami, i czy w związku z tym nadal ma prawo nazywać się Żydówką, czy w ogóle należy jeszcze do narodu wybranego? Wątpliwości te odzywają się w tej poezji zawsze w kontekście polskiego krajobrazu i wizyt w Polsce, będącej dla ocalonych z Zagłady cmentarzyskiem ich
przodków, planów i nadziei… Wątpliwości tych nie rozwiewa nawet czuły
gest córki: „A Dita powiedziała – widzisz, dobrze że nie zdążyłaś, / a teraz
jesteś moją starą mamą i objęła mnie mocno / i zaśmiała się smutno” (Amiel
1996b, 65).
Polska jako obszar przeżywanego resentymentu pojawia się także w poezji
Jael Shalitt. Na przykład w liryku Powrót (Shalitt 1992, 76–77), dedykowanym Stanisławowi Wygodzkiemu i opatrzonym mottem pochodzącym z jego
poezji („Daleko, strasznie, dawno kiedyś… / Jak ręką z czarnej tablicy starte /
ślady kredy”), poetka dokonuje podsumowania swoich relacji z Polską z perspektywy Izraela (liryk został podpisany: „Warszawa–Tel-Aviv, 1987”):
„z ogromnej odległości innego czasu / wracam do nazw / tych samych miejsc
o innych treściach”. Powrót do Polski to doświadczenie raniące: „jestem tu /
a nikt o tym nie wie nawet prochy matki”. Świat żydowski stanowi tu jedną
z warstw postholokaustowego polsko-żydowskiego palimpsestu, w którym ta
przedwojenna rzeczywistość została „pod nowe ulice dawno uprzątnięta”.
Żydzi pochodzący z Polski i mówiący po polsku czują się we współczesnej
Polsce obco. Osoba mówiąca z wiersza stwierdza:
[...........................................]
chodzę między ludźmi których mój widok nie dziwi
a oczy nie czytają
chodzę między ludźmi mówiącymi tym samym językiem
o innych skojarzeniach
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błądzę po tym moim jak żadne inne miasto w świecie
a mnie w nim nie ma
(Shalitt 1992, 76–77)

Naznaczenie osobowości traumą Holokaustu powoduje poruszanie się
wciąż – mimo wieloletniego pobytu w Izraelu – „po straconych obszarach
dzieciństwa / po nieistniejących miejscach odtwarzającej je wyobraźni”, bycie
sterowanym:
przypadkowym znakiem
nazwą – powodującą zamęt myśli
ulicą – która przeżyła sama siebie
żywą innością zacierającą ślady
zapamiętanego jej obrazu
(Shalitt 1992, 76–77)

Wszystko, co pozostało w Polsce, łączy się z Zagładą. To tu, a nie w Jerozolimie umiejscowiona jest według poetki Ściana Płaczu, z której odpadają
ostatnie kamienie. Polska Żydówka we współczesnej Polsce czuje bardzo
mocno i namacalnie, że choć istnieje naprawdę, to pochodzi „z umarłego
świata” i tylko „udaje żywą”. Spacer po tym palimpseście to nic innego jak
chodzenie po „cmentarzu wyobraźni”, to miażdżące zasłuchanie „w echo
własnych kroków”, to zapatrzenie „ślepymi oczyma pamięci w ułamki fragmentów”. Czy możliwe jest złagodzenie tej traumy, zlepienie kawałeczków
„roztrzaskanej od nowa łamigłówki / utrwalonej kliszy nierzeczywistości”?
(Shalitt 1992, 76–77). Poetka konkluduje negatywnie i nie pozostawia czytelnikowi złudzeń:
oglądam własne nie ma mnie
teraz
nie zostanie mi już nic
(Shalitt 1992, 76–77)

Resentymentem naznaczona jest także twórczość Łucji Pinczewskiej-Gliksman, która z perspektywy izraelskiej i w kontekście nieobecności
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w Polsce od 1939 roku pisze rozliczeniowy wiersz Ostatni mazur 1968 (Pinczewska-Gliksman 1998, 45), odnoszący się do antysyjonistycznej kampanii,
rozpętanej w PRL-u przez Władysława Gomułkę, której efektem było ostateczne wygnanie z Polski Żydów. Wiersz stylizowany jest na monolog liryczny
opuszczającego ojczyznę polskiego Żyda, doskonale znającego polską tradycję i zadomowionego w jej wielowiekowej kulturze:
Zatańczmy mazura, panno Krysiu,
Jutro będziesz tańczyć z innymi,
Bo ja muszę odejść stąd dzisiaj,
Muszę szukać miejsca na ziemi.
Ty zostaniesz ze złotem warkoczy
I z oczami koloru nieba,
A ja muszę ludziom zejść z oczu,
Muszę szukać gdzie indziej chleba.
Muszę odejść z mej własnej ziemi
I od grobu mej własnej matki –
Więc zatańczmy dziś, panno Krysiu,
Mój to będzie mazur ostatni.
1969
(Pinczewska-Gliksman 1998, 45)

W wierszu jest obecny po wielekroć eksploatowany w literaturze europejskiej antysemicki topos Żyda Wiecznego Tułacza, szczególnie mocno odzywający się w polskim romantyzmie.
Związek między antysemityzmem a polską tradycją literacką podkreślany
jest przez autorkę także w wierszu List do przyjaciela (Pinczewska-Gliksman
1998, 26), który został opatrzony ironicznie brzmiącym w kontekście całego
wiersza mottem z trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza: „Słowianie,
my lubim sielanki”3. Polska – co podkreśla na początku wiersza Pinczew3

„Sławianie, my lubim sielanki” – to fraza pochodząca z wypowiedzi Literata IV ze sceny
VII Salon warszawski (w. 1869). Pinczewska-Gliksman w innym wierszu porównuje los
Żydów do dziejów Adama Mickiewicza (zob. utwór Mickiewicz, Pinczewska-Gliksman 2004,
31), a Żydów z Pana Tadeusza do zgładzonych podczas Holokaustu (zob. wiersz Koncert
Jankiela, Pinczewska-Gliksman 2004, 69).
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skiej-Gliksman – to nie tylko „klony łazienkowskie” i „fale Wisły”, lecz także
nazistowskie, niemieckie obozy śmierci4, o których pragnęłoby się zapomnieć:
Nie mów, że na tej ziemi był kiedyś Oświęcim,
Że dymy krematoriów na niebie zawisły.
Nie mów o murach getta, o śmierci, o kaźniach,
Nie mów o Treblince, Płaszowie, Majdanku
(Pinczewska-Gliksman 1998, 26)

* * *

Mimo że zaprezentowany przegląd z konieczności objął tylko część tekstów lirycznych autorstwa wywodzących się z Polski Żydów mieszkających
w Izraelu, jest on symptomatyczny, pokazuje bowiem ich ogromne przywiązanie do pierwszej ojczyzny i stanowi wręcz świadectwo, że ludzie ci tak naprawdę nigdy jej nie opuścili. Jak pisał Szlomo Leser (urodzony w 1921 roku,
w Izraelu od 1948 roku) w jednym ze swoich utworów wydanych na przełomie lat 1994 i 1995 w tomie Wiersze wybrane:
Jak to ty kraju
Polaków
choć nieobecny
choć w dali
we mnie nadal tu żyjesz
gdzie słońca spiekota
ciepło serc
nieraz zastępuje?
Ty trwasz we mnie
czuję

4

Pinczewska-Gliksman wraca do motywu obozów śmierci m.in. w wierszu Żydzi: „Zabici
w Treblinkach, Majdankach / I dymem wniebowzięci, / Nigdzie nie pochowani, / Żyjący
tylko w pamięci” (Pinczewska-Gliksman 2004, 22).
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bo nie ja część ciebie
wcieliłem
lecz bo część mnie ty
zachowujesz
najdroższe te kości
kości mego poczęcia
(Leser 1994–1995, 1)
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The article is an attempt to analyse relations between Polish Jews, the country of
their first inhabitancy along with their Polish fellow citizens. It is an extremely complicated matter, because such relations are influenced by their fondness for the lost
homeland and resentment felt towards the Poles. The selected poems of the authors, representing different generations, are analysed in the article. They reveal the
whole variety of personal experiences and sentiments in a more emotive way than
the works of prose. The article consists of two parts entitled: The image of sentiment
and The image of resentment. They are based on the poetry of Irit Amiel, Łucja Gliksman, Renata Jabłońska, Szlomo Leser, Aleksander Rozenfeld, Jael Shalitt and Aviva
Shavit-Władkowska.
Keywords: Poland, Poles, literature, Polish and Israeli poetry
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(NA PODSTAWIE ANTOLOGII
MOJA EMIGRACJA. MY MIGRATION)

W

spomnienia, dzienniki i pamiętniki emigrantów są ważną częścią
piśmiennictwa dokumentarnego, odnoszącego się do autentycznych zdarzeń towarzyszących procesowi fundamentalnej zmiany
kulturowej, jaką jest opuszczenie ojczyzny i zamieszkanie na stałe w obcym
kraju. W tych warunkach wszelkiego rodzaju zapiski, kroniki, dzienniki zdarzeń bądź relacje spełniają w wymiarze indywidualnym przed wszystkim
funkcję terapeutyczną, pozwalając opanować emocje, wytworzyć odpowiedni
dystans i poddać refleksji zaistniałe wypadki. Natomiast w szerszej perspektywie czasowej okazują się zapisem autentycznych, jednostkowych przeżyć
w określonym miejscu narodowej i społecznej historii. Stają się dokumentami już nie tylko egzystencji jednostek, ale i całych środowisk połączonych
wspólnym faktem migranckiej transformacji. W badaniach socjologicznych
źródła te wykorzystywane są na wiele sposobów, m.in. do poznawania myśli,
uczuć i nastrojów określonych grup społecznych lub wskazywania czynników kształtujących świadomość społeczną. Rolę tych zapisów potwierdził
choćby intensywny rozwój badań pamiętnikarskich zainicjowanych ogłoszo-
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nym przez Instytut Gospodarstwa Społecznego w Warszawie w 1931 roku
konkursem na pamiętniki bezrobotnych, a wkrótce – pamiętniki chłopów
(1933) i emigrantów właśnie (1936) (Szturm de Sztrem 1959).
Pamiętnikarstwo dwudziestowiecznej emigracji niepodległościowej koncentrowało się na ogół wokół utrwalenia na kartach książek dramatu wojny
i okupacji, a także obrazów Polski przedwojennej, zwłaszcza kresowej, która
zniknęła wraz z narzuconym porządkiem jałtańskim. To wielkie zadanie
realizowane było zarówno przez profesjonalnych pisarzy, jak i zwykłych
świadków wydarzeń, sięgających po pióro w poczuciu obowiązku ocalenia odchodzącego wraz z ich pokoleniem świata. Emigracyjna codzienność i trudy
adaptacji w nowej ojczyźnie ustępowały więc nostalgii i potrzebie świadectwa
o przeszłości, choć niejednokrotnie dochodziły do głosu np. w Dzienniku
Jana Lechonia czy w powieściach Danuty Mostwin, Janiny Kościałkowskiej
czy Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej. Ideowo motywowana emigracja niepodległościowa kładła nacisk na podtrzymywanie polskości, a problemy adaptacyjno-akulturacyjne pozostawały raczej poza kręgiem jej aktywnych zainteresowań. W większym stopniu tematyka ta pojawiła się natomiast w utworach literackich i wspomnieniowych przedstawicieli emigracji przełomu
wieków, zwłaszcza tzw. unijnej emigracji zarobkowej, szacowanej aktualnie
na ponad 2 miliony osób. Dla tzw. pokolenia millenialsów ważniejsze są już
doświadczenia indywidualne i nastawienie na samorealizację niż pielęgnowanie historycznych uwarunkowań i izolowanie się od rzeczywistości. To już
dzisiaj całkiem szeroki nurt tematyczny nie tylko polskiej literatury współczesnej, ale także niezwykle prężnych i kreatywnych mediów internetowych.
W takiej perspektywie trzeba też widzieć antologie emigranckich wspomnień, wydawane wciąż na różnych kontynentach bądź w Polsce jako świadectwa autentycznych przeżyć. Ów autentyzm jawi się w nich jako wartość
najbardziej pożądana, cenniejsza niż literacka fikcja, mierzona nie wyobraźnią, ale konkretnym ludzkim losem. Ukrytym celem każdej z tych relacji jest
uzyskanie odpowiedzi właściwie na jedno tylko pytanie (choć często w różnych wariantach): czy było warto, czy zyski przewyższyły straty, czy decyzja
była słuszna? Pozostawiając z konieczności na boku niezwykle obszerne i złożone zagadnienie pamiętnikarstwa emigracyjnego in toto, chciałbym spojrzeć
na zapiski osób, które wybrały osiedlenie się na najbardziej oddalonym kon-
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tynencie, a więc być może najtrudniejszy wariant emigracji, jeśli mierzyć ją
miarą fizycznego oddalenia od ojczystego kraju1.
Australia nie była nigdy kierunkiem masowych wyjazdów polskich emigrantów jak choćby Brazylia czy Stany Zjednoczone (Paszkowski 2008).
Pierwsza większa fala przybyła na antypody dopiero po zakończeniu II wojny
światowej. Stanowili ją w większości byli żołnierze armii Andersa oraz więźniowie, jeńcy i robotnicy przymusowi. Druga, mniejsza fala przybyła na
przełomie lat 50. i 60. XX wieku, głównie w ramach łączenia rodzin. Kolejna
– to emigracja „solidarnościowa” z lat 80., spora ok. 25-tysięczna grupa Polaków,
stosunkowo dobrze wykształconych i zaradnych (Sprengel 2004). I wreszcie
fala ostatnia, związana z przemianami politycznymi po roku 1989, w wyniku
której do Australii przybywali ludzie przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych i z bezcenną możliwością powrotu do rodzinnego kraju. Poszczególne fale różniły się odmiennymi doświadczeniami, sytuacją życiową i wizjami
emigranckiego spełnienia, ale równocześnie łączyła je potrzeba zachowania
więzi narodowych i świadomość konieczności podtrzymywania wspólnoty
języka i tradycji.
Oddalenie kontynentu australijskiego od Europy i Polski sprawiało, że potrzeba utrzymywania wspólnoty narodowej, zwłaszcza w pierwszych latach
pobytu w nowym kraju, wyrażała się mocniej niż na przykład w europejskich
diasporach polonijnych. Stąd brał się tak dynamiczny rozwój życia kulturalnego i literackiego, wspomagany działalnością prasy, rozgłośni radiowych,
kanałów telewizyjnych, a także klubów środowiskowych czy kabaretów (Amber 1997). Ważne miejsce w tej aktywności zajmowały też akcje inicjowania
i gromadzenia emigranckich wspomnień, zwykle w postaci konkursów literackich zakończonych wydaniem publikacji zbiorowej. Wśród takich wydawnictw można przykładowo wymienić antologię wspomnień nadesłanych
1

Ogromna odległość dzieląca Polskę od Australii jest najczęściej powracającym motywem
we wspomnieniach i relacjach emigrantów. Jak zauważyła Magdalena Bąk: „W większości
relacji o Australii (nie tylko polskich podróżników czy autorów) powtarzają się dwa elementy:
podkreślanie odległości dzielącej ten kontynent od Europy (a nawet reszty świata) i zdziwienie, jakie budzić musi zetknięcie z odmiennością tego niezwykłego miejsca. Pierwszy z wymienionych elementów wydaje się mieć znaczenie podstawowe, bo właśnie owym geograficznym
usytuowaniem tłumaczy się często dziwność i odrębność tego obszaru” (Bąk 2016, 11).
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na I konkurs Towarzystwa Polska – Australia pt. Kochać czy nienawidzić?
(Marszałek 1993), zbiór wspomnień 16 polskich emigrantów z Tasmanii Na
wzburzonych falach życia (Antkowiak, Drelich 1995), plon II konkursu
wspomnień Towarzystwa Polska – Australia o tytule Polska – Australia. Dwie
ojczyzny (Marszałek 1997) czy książkę wspomnień polskich emigrantek Wyrwane drzewa (2000). Najnowszą publikacją w tym zakresie jest natomiast
antologia Moja Emigracja. My Migration, wydana w 2012 roku (Marciniak,
van der Draay 2012)2.
Jest ona pokłosiem kolejnego konkursu literackiego, tym razem zorganizowanego przez portal internetowy Favoryta, zajmujący się publikowaniem
książek na zamówienie. Jego celem była integracja społeczności polskiej
w Australii oraz „rozwijanie zainteresowania wzajemną relacją pomiędzy
twórczością literacką i autentycznym międzykulturowym doświadczeniem
polskich emigrantów” (Marciniak, van der Draay 2012, 9). W konkursie pod
patronatem rządowego Wydziału Edukacji, Zatrudnienia i Stosunków w Pracy oraz australijskich mediów polonijnych wzięło udział 24 autorów, z których wyłoniono 21 finalistów i to ich prace zostały zamieszczone w antologii.
Jury złożone z pisarzy, wykładowców i dziennikarzy3 wyłoniło zwycięzcę oraz
przyznało dwa równorzędne wyróżnienia.
Antologia Moja Emigracja. My Migration jest więc bardzo różnorodnym
zbiorem prac w języku polskim i angielskim, złożonym najczęściej z relacji
i wspomnień, ale także z dziennika, eseju, opowiadania i utworów poetyckich. Ich cechą wspólną jest próba opisania indywidualnych doświadczeń
emigracyjnych, osobistych losów, uczuć i przemyśleń. Autorami prac są
przedstawiciele różnych pokoleń: od generacji wojennej po to najmłodsze,
wychowane już w suwerennej Polsce. Wielość perspektyw i jednostkowych
przeżyć jest ważnym atutem tej antologii. Możliwość zestawiania i porównywania losów osób osiedlających się na antypodach w latach 50., 80. lub po
2

Słowo wstępne do antologii (w postaci odrębnych wypowiedzi) przygotowali: Daniel
Gromann, Janusz Wróbel, Anna Habryn, Andrzej Siedlecki oraz Anna Maria Mickiewicz
i Urszula Chowaniec. Posłowie napisała Teresa Podemska-Abt. Publikacja w formacie PDF
liczy 246 stron (korzystam z takiego wydania). Wszystkie cytaty pochodzą z tej edycji.
3
W jury konkursu Moja emigracja znaleźli się: Andrzej Siedlecki, Anna Habryn, Ernestyna
Skurjat-Kozek, Krzysztof Bajkowski i Marianna Łącek.
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roku 2000 odsłania zarówno odmienność historyczną różnych dekad, jak
i ponadczasowe podobieństwo życia każdego imigranta, przechodzącego
nieodłączną zmianę kulturową. Zwycięzca konkursu, Marian Brzeziński,
najstarszy z autorów, bo zamieszkały w Australii od 1950 roku, trafnie ujął
sedno przemian pozycji emigranta w tym kraju:
Statut nasz zmieniał się z biegiem czasu. Najpierw nazywano nas „Aliens”, potem
„Foreigners” i „Migrants”, następnie „New Commers”, „New Australians” i wreszcie „Ethnics”. Nie wiem czym, ale wiem kim teraz jesteśmy (Marciniak, van der
Draay 2012, 39).

Autor tych słów może być uznany za klasycznego reprezentanta pierwszej,
wojennej fali polskich osiedleńców. Wraz z rodzicami przeszedł trudną drogę
imigranta – od baraków obozowych i ciężkiej pracy fizycznej, przez naukę
języka, z trudem opłacane studia wyższe, po pracę lekarza stomatologa, kupno kolejnych domów i stabilizację życiową. Jego relacja jest typowym wspomnieniem self-made mana z podkreśleniem trudów adaptacji i satysfakcją
z osiągniętej pozycji. „Polegaliśmy na własnych siłach – puentuje opowieść –
zapale młodzieńczym i zdrowiu. I zwyciężyliśmy. Było to zwycięstwo ducha,
moralności i zasad chrześcijańskich wyniesionych z domów naszych ojców”
(Marciniak, van der Draay 2012, 47).
Jest znamienne, że o ile Brzeziński tytułuje swoje wspomnienie Nowy
Świat, podkreślając rolę dokonanej życiowej zmiany i kierowanie się pionierskim etosem, o tyle autorzy z młodszych pokoleń podchodzą do imigracji
bardziej pragmatycznie. Zaświadczają o tym już same tytuły ich wypowiedzi,
np. Grom z nieba, czyli jak kangur palił fajkę, Do góry nogami czy Emigracja
i przyjaciele. Wyróżniony w konkursie szkic Krzysztofa Dei pt. Emigrancka
wola łączy motyw wyjazdu z Polski w roku 1983 z poczuciem beznadziei:
Chyba nigdy nie było tak łatwo podjąć tej bądź co bądź trudnej decyzji jak za jego
(Jaruzelskiego – JP) rządów. Człowiek nie miał praktycznie nic do stracenia. (…)
Było beznadziejnie i wszystko człowiekowi obrzydło. Na co było liczyć? Tak łatwej
decyzji nie miała ani emigracja przedwojenna ze względu na trudność wymiany
informacji w owych czasach, ani powojenna, bo ten łut nadziei… że wszystko się
jeszcze odwróci, ani nawet ta marcowa, bo dotyczyła ludzi pochodzenia żydowskiego (Marciniak, van der Draay 2012, 61).
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Deja ma jednak do Australii stosunek ambiwalentny, ceni ją za wolność
i wielokulturowość, nazywa jednak „ojczymią krainą” (Marciniak, van der
Draay 2012, 69) i przywołuje zdanie australijskiego pisarza i wykładowcy
Warka McKenziego: „Nie mamy korzeni, mamy anteny” (Marciniak, van der
Draay 2012, 68). Ten brak tradycji kulturowych młodego kraju jest – zdaniem autora – mniej dokuczliwy niż erozja wartości w państwach o wielowiekowej przeszłości. Australia nastawiona jest na przyszłość, a społeczne
„korzenie” stają się z każdym pokoleniem coraz dłuższe.
Z zamieszczonych w antologii wypowiedzi wynika, że najbardziej złożony
stosunek do nowego kraju mają przedstawiciele drugiej i trzeciej fali emigracyjnej. Tych najstarszych cechuje bowiem poczucie wykorzystania szansy,
z kolei najmłodsi czują się w dużej mierze „obywatelami świata” i nie zajmują
ich dylematy tożsamościowe, natomiast emigranci z dekad peerelowskich
chętnie podejmują temat bilansu zysków i strat, a także wewnętrznego rozdwojenia. W wierszach Maryli Rose wciąż powraca na przykład motyw duchowego rozdarcia. Autorka symbolizuje go obrazami zawieszenia pomiędzy
konarami drzewa („Czepia się drzew dusza moja i zawieszona między konarami / płacze”, Powrót, Marciniak, van der Draay 2012, 73) czy zszywania
ziemskich półkul („Półkule ziemi zszywa razem / serce moje”, Zszywanie
duszy, Marciniak, van der Draay 2012, 72). Mimo 28 lat spędzonych w nowej
ojczyźnie ciągle odczuwa niezakorzenienie: „Nie potrafię jeszcze znaleźć się
w Sydney. Za mało tu cienia” (Rozdarcie, Marciniak, van der Draay 2012,
74)4. Z kolei Aleksander Pęczalski (w Australii od 1980 roku) określa siebie
mianem „tułacza poczętego w hardym Powstaniu”, ale pytanie o życiowy
bilans pozostawia bez odpowiedzi (Do poety, Marciniak, van der Draay 2012,
86). W wierszu Ewy Nadolskiej Rozmowa pojawia się nawet pytanie o powrót
do Polski: „Racja, ruszyć by się trzeba, / więc czemu się ociągamy?” (Marciniak, van der Draay 2012, 160). Jednak mimo iż „komuny dawno nie ma”,
możliwość powrotu okazuje się iluzoryczna, spełniana wyłącznie w rozmowach i niekończącym się rozważaniu argumentów (np. dotyczących wyro-

4

Mierzenie się z duchowym rozdwojeniem oraz próba oswojenia nowej przestrzeni są
ważnymi tematami w twórczości poetyckiej wielu polskich autorów w Australii, np. Teresy
Podemskiej-Abt (zob. Bąk 2014, 96–108).
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słych już w nowym kraju dzieci czy transportu mienia przesiedleńczego)5.
Jerzy Krysiak, który nazywa siebie „dzieckiem Solidarności”, swoją ocenę
emigracji wyraża wprost:
Wydawać by się mogło, że osiągnąłem wszystko, o czym marzyłem. Mam przytulny dom w zielonej, spokojnej dzielnicy. Wychowałem córki na przyzwoite Australijki i czarujące Polki. Mam mały biznes, który mi daje satysfakcję i pozwala spokojnie spoglądać w przyszłość. Coś mnie jednak niepokoi. Spoglądam wstecz
i zastanawiam się, czy czegoś nie pominąłem, o czymś nie zapomniałem (Konsultant od dwóch pomarańczy, Marciniak, van der Draay 2012, 106).

Sytuację najmłodszego pokolenia emigrantów może natomiast obrazować
szkic Pawła Wawryszka (ur. 1980), obieżyświata, ekologa i doktoranta uniwersytetu w Perth. Po pobycie w Szwajcarii, USA i Estonii zdecydował się przylecieć za narzeczoną do Australii. Autor przedstawia siebie w taki sposób:
Wędrówka jest dla mnie życiodajnym tlenem. Bez zmiany środowiska człowiek
taki jak ja gnuśnieje. Mam trzydzieści dwa lata, długie włosy i od trzech lat mieszkam w Sydney. Już sprzedałem większość mojego dotychczasowego dorobku,
w tym piętnastoletnią mazdę. Za dwa miesiące znowu się przeprowadzam. Moja
estońska narzeczona dołączy do mnie zaraz po tym, jak uwinie się z dokończeniem pracy doktorskiej na Uniwersytecie Macquarie. Kocham życie – szkoda, że
ono takie krótkie (My Migration, Marciniak, van der Draay 2012, 129).

Emigracja w tym przypadku ma charakter funkcjonalny, łączy się w równym stopniu ze sprawami osobistymi, jak i z potrzebą przygody i zdobywaniem doświadczeń. Nie towarzyszy jej perspektywa nostalgii czy inne stereotypy mitologii emigranta. Jest to realizacja indywidualnego projektu egzystencji, w którym miejsce życia jest tylko funkcją podejmowanych
zamierzeń. „Wierzę, że los nas słucha” – deklaruje autor (Marciniak, van der
Draay 2012, 136), a jego poczucie obcości w każdym nowym miejscu zredu5

Ewa Lipińska podkreśla, że „wśród osiedleńców mówi się, że pierwszy termin powrotu
upływa po 3–4 latach, drugi po 8–10. Potem już na dobre wrasta się w sytuację
(e/i)migracyjną – nawet nielubianą; o wiele trudniej też jest się przystosować do życia
w Polsce” (Lipińska 2016, 128).
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kowane zostaje do kontemplacji egzotycznej przyrody. Ta ostatnia zresztą nie
pojawia się zbyt często w omawianych wspomnieniach. Dla emigrantów na
ogół ważniejsze jest relacjonowanie zdarzeń, dokumentowanie własnych
przeżyć, analiza procesu adaptacyjnego, eksponowanie różnic społecznych
i kulturowych. Może się to wydać zaskakujące, zwłaszcza wobec wyjątkowości australijskiej, w większości endemicznej, flory i fauny. A trzeba też
pamiętać, że to właśnie kontakt z naturą bywał niejednokrotnie dla emigrantów drogą do zakorzenienia w przybranej ojczyźnie. Dość przypomnieć Kazimierza Wierzyńskiego, Bogdana Czaykowskiego czy Floriana Śmieję. Ta
ścieżka dla autorów wspomnień nie okazała się jednak pomostem do zakorzenienia.
Warto zatem postawić pytanie o to, co najnowsza antologia emigranckich
wspomnień z Australii wnosi do naszej wiedzy o losach Polaków na antypodach, o skomplikowanym procesie przemiany emigranta w imigranta, o dylematach tożsamościowych i rozumieniu pojęć ojczyzna i obczyzna. Z oczywistych względów pomijam tutaj omawianie walorów artystycznych tych
zapisów, ponieważ są to w przeważającej części wypowiedzi sprawozdawcze,
raczej schematyczne, nie w pełni uporządkowane narracyjnie i stylistycznie.
Ich funkcja nie jest zresztą estetyczna, lecz przede wszystkim poznawcza,
a autorami nie są doświadczeni pisarze, lecz w większości autorzy nieprofesjonalni, czyli po prostu zwykli ludzie, raczej sporadycznie sięgający po pióro
(choć i tu są wyjątki, a za literackie ambicje trzeba wyróżnić Krzysztofa Deję,
Annę Nassif, Marylę Rose czy Henryka Jurewicza).
Należy więc zauważyć, że antologia Moja emigracja. My migration przynosi
cały szereg osobistych świadectw rozmaitych prób zakorzenienia się w Australii. To jej pierwotna i zasadnicza wartość o charakterze dokumentarnym.
Zapisane zostały jednostkowe losy, które mogą posłużyć jako przykłady określonych postaw. Warto podkreślić także wielość perspektyw autorskich –
w antologii reprezentowani są przedstawiciele czterech zasadniczych fal emigracyjnych Polaków w XX wieku. Jednak największą wartością tego zbioru
jest – prawdopodobnie najszersza dotąd – prezentacja głosu emigrantów
„solidarnościowych” z lat 80. W publikacjach wcześniejszych prym wiodły
wspomnienia związane z II wojną światową i powojenną falą emigrantów.
Tym razem jednak w relacjach autorów przeważa cezura roku 1981 i do-
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świadczenia okresu „karnawału” Solidarności oraz stanu wojennego. Ich
wypowiedzi są też w zauważalnym stopniu mocniej nacechowane potrzebą
życiowego bilansu, co może być pokłosiem ideowych motywacji wybrania
emigracyjnego losu. Innymi słowy, historyczne i polityczne konteksty ich
doświadczeń emigracyjnych są równie ważne jak sam uniwersalny rdzeń losu
ekspatrianta. Natomiast wypowiedzi najmłodszych emigrantów są zapowiedzią jeszcze innego wzorca radzenia sobie z obcością, który odrzuca ciągłą
konfrontację „tu” i „tam”, dychotomiczność i nostalgię. Można ją za Ryszardem Nyczem nazwać strategią zadomowienia (Nycz 1999, 49), której patronują słowa Czesława Miłosza z poematu Po ziemi naszej: „Gdziekolwiek jesteś, nie zdołasz być obcy” (Miłosz 2002, 320–321). Przedstawicielka tego
pokolenia, Anna Nassif (ur. 1983), w swoim eseju symbolicznie umieszcza
słowo „emigracja” w „prywatnym leksykonie wyrazów kłopotliwych” (Marciniak, van der Draay 2012, 77) i nazywa ją „podróżą w nieznane”, szansą
i stratą zarazem (Marciniak, van der Draay 2012, 84). Adresatami tych zapisów nie są czytelnicy w Polsce, lecz po pierwsze – środowisko polskich imigrantów w Australii, a po drugie – czytelnicy australijscy, gdyż prace nagrodzone zostały przetłumaczone na angielski i opublikowane w wersjach dwujęzycznych. Niektóre z relacji powstały również oryginalnie w języku
angielskim.
Obraz samej Australii jest w tych relacjach skądinąd dość ubogi, ograniczony na ogół do roli niezbędnego tła. Teresa Podemska-Abt trafnie wskazała
w Posłowiu, że „opisy Australii są stereotypowe. (…) Uderza w nich brak
aborygeńskiej Australii, lakoniczność, pobieżność, ewentualnie sukces adaptacyjny” (Marciniak, van der Draay 2012, 193). Dla imigrantów ważniejsza
była jednak konieczność szybkiego przystosowania się do życia na antypodach i temu poświęcali niemal całą uwagę. Pełna świadomość wyjątkowości
samego miejsca osiedlenia przychodziła zwykle później.
Zamieszkać w Australii to dla autorów antologii Moja emigracja doświadczenie skrajne, znacznie trudniejsze niż osiąść – dajmy na to – w Anglii czy
Norwegii. Decyduje o tym realne oddalenie od reszty świata i związane z tym
odczuwanie przestrzeni. „Ta ogromna odległość wpływa na wyobraźnię
i przerysowuje znacznie uczucie tęsknoty” – jak zauważyła Agnieszka Stewart (Do góry nogami. Bardzo subiektywny dziennik, Marciniak, van der Dra-
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ay 2012, 176). Zapewne tym większego wymaga to hartu ducha, a – jak dowodzą tego emigranckie wspomnienia – kluczem do sukcesu adaptacyjnego jest potraktowanie emigracji właśnie jako szansy. Wtedy ciężka praca nie będzie okazją do żalu za porzuconą przeszłością, ale dowodem samorozwoju i budowania własnej przyszłości, czyli po prostu procesem
kulturotwórczym.
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SETTLING DOWN IN AUSTRALIA.
POLISH EMIGRANTS’ EXPERIENCES ON THE ANTIPODES
(BASED ON MOJA EMIGRACJA/MY MIGRATION ANTHOLOGY)
The article discusses Moja emigracja/My migration (2012) anthology of memories of
Polish emigrants in Australia. The article author presents the main aims of the publication and its content compared with Polish memoirs in Australia in general. The
discussed anthology presents individual experiences of the migrants as well as sentiments and reflections of people representing different generations of Polish emigrants after 1945. The most valuable aspect of the anthology is the inclusion of the
Solidarity movement emigrants from the 1980s. Their statements reveal the need for
summing up one’s life achievements, caused by the ideological motivation of
choosing the life in exile. Moja emigracja/My migration anthology contains information on the life of the Poles on the Antipodes as well as on the process of transforming an emigrant into an immigrant, identity dilemmas and understanding of the
notions such as ‘homeland’ and ‘foreign land’.
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H

asło wywoławcze „polska literatura emigracyjna w Kanadzie” od lat
przywodziło na myśl przede wszystkim twórczość kilku polskich
poetów urodzonych w latach 20. czy 30. XX wieku w Polsce, osiadłych po wojnie w Toronto lub w Vancouver i piszących przede wszystkim po
polsku: Wacława Iwaniuka, Bogdana Czaykowskiego, Andrzeja Buszy czy
Floriana Śmieji. W ich utworach nie brakuje motywów tradycyjnie czy wręcz
stereotypowo utożsamianych z literaturą emigracyjną, takich jak samotność,
wyobcowanie czy nostalgia. Wątki te można odnaleźć również w poezji
twórców reprezentujących pokolenie kolejnej znaczącej fali emigracji do
Kanady, tej z lat 80. – Edwarda Zymana, Marka Kusiby i Romana Sabo, opisujących życie emigranta jako chwiejne czy nawet nieco schizofreniczne
funkcjonowanie w swoistym dwuświecie – „Jesteśmy zawsze obcy, tu ciągle
j e s z c z e , tam j u ż nieobecni”, jak to określił w jednym ze swoich utworów
wspomniany Edward Zyman (Zyman 2006, 7).
Tymczasem na polsko-kanadyjskim horyzoncie literackim rysuje się wyraźnie pewne nowe zjawisko. W ostatnim czasie kilkoro pisarzy żyjących w Kanadzie i tworzących w języku angielskim zaczęło być kojarzonych i identyfikowanych jako przedstawiciele tego samego fenomenu literackiego, określanego mianem Polish-Canadian authors – autorów polsko-kanadyjskich,
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o czym świadczyć mogą choćby projekt wydania antologii ich utworów pod
tytułem Polish Diaspora Anthology1 – która ma się ukazać w 2017 roku nakładem Guernica Editions – oraz wydarzenia literackie, które zostały niedawno
zorganizowane w Toronto właśnie pod tym szyldem i które zgromadziły twórców bardzo się od siebie różniących – wiekiem, stylem pisarskim i tematyką
twórczości – których łączy w zasadzie jedynie posiadanie polskich korzeni.
Na Międzynarodowych Targach Książki Inspire, które odbyły się w listopadzie 2014 roku w Toronto, wśród wielu spotkań z licznymi autorami zaproszonymi na to wydarzenie znalazł się również panel dyskusyjny zatytułowany Polish-Canadian Voices (Polsko-kanadyjskie głosy) z udziałem polsko-kanadyjskich pisarzy, prowadzony przez panią prof. Tamarę Trojanowską.
Uczestniczyło w nim czworo autorów o polskich korzeniach z Toronto i okolic:
Eva Stachniak, Ania Szado, Jowita Bydlowska i Andrew Borkowski. Z kolei
w maju 2015 roku na Uniwersytecie Torontońskim odbyło się spotkanie poświęcone literaturze polsko-kanadyjskiej z udziałem tych samych pisarzy, do
których dołączyła jeszcze piąta autorka, Aga Maksimowska. Tematyka obu
tych imprez literackich dotyczyła przede wszystkim złożonej kwestii tożsamości literatów będących polskimi imigrantami – czy też potomkami polskich emigrantów – w Kanadzie, ich kulturowej i językowej identyfikacji
z krajem pochodzenia i/lub z krajem osiedlenia czy też raczej pewnej mentalnej ekwilibrystyki, jaką stanowi jednoczesna przynależność do czy równoległe czerpanie z tych dwóch kulturowo-językowych zasobów, które często
znajduje odzwierciedlenie w ich twórczości, niekoniecznie jednak bezpośrednio i eksplicytnie, nie zawsze bowiem temat emigracji pojawia się w ich
utworach, a niekiedy jest obecny, ale w sposób nieoczywisty.
Ci pisarze uznani za polsko-kanadyjskie głosy reprezentują różne pokolenia, a ich biografie ilustrują rozmaite warianty związków z Kanadą. Urodzony w Toronto Andrew Borkowski jest synem Kanadyjki irlandzkiego pochodzenia oraz polskiego emigranta, który osiedlił się w Kanadzie po drugiej
wojnie światowej. Sam Borkowski, pytany ciągle o swoje polskie korzenie,
w jednym z wywiadów charakteryzuje siebie samego jako „mieszańca nie1

Książka ukazała się jesienią 2017 roku pod tytułem Polish(ed). Poland Rooted in Canadian Fiction (ed. Jarończyk K., Nowaczyk M.) – przyp. red.
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znającego dobrze polskiego” (Branach-Kallas 2014, 47) i przyznaje, że czuje
się zdecydowanie Kanadyjczykiem, podczas gdy polskość stanowi dla niego
coś na pograniczu rodzinnego sentymentu i pisarskiej inspiracji. Jednak jego
wydany w 2011 roku zbiór opowiadań zatytułowany Copernicus Avenue jest
polskością przesiąknięty. Roi się tu od stereotypowych wręcz rekwizytów
polskości – jest polska parafia jako epicentrum życia polonijnego, są mazurki
Chopina, których dzieci z niechęcią i mozołem uczą się grać na pianinie, są
wódka i kiszone ogórki na patriotycznych posiadówkach.
Ta wyróżniona prestiżową nagrodą Toronto Book Award książka stanowi
zarazem wnikliwy portret życia polskiej społeczności w Toronto, skupionej
wokół tytułowej Copernicus Avenue – jak autor przechrzcił rzeczywistą Roncesvalles Avenue – i barwną galerię postaci zamieszkujących polską dzielnicę, reprezentujących różne typy emigrantów – od zubożałego arystokraty
działającego aktywnie w rozmaitych komitetach i stowarzyszeniach i domagającego się niestrudzenie przywrócenia przedwojennych granic Polski, po
rzutkiego przedsiębiorcę, który zachłysnął się zachodnim kapitalizmem, uruchamia kolejne biznesy i nie waha się bogacić kosztem rodaków – a więc
skrajnie różnych polskich emigrantów, których bezsprzecznie łączy jedno –
traumatyczne doświadczenia z czasów wojny, nie dające się wymazać z pamięci nawet za oceanem i niczym nieusuwalny balast ciążące na nowym życiu w Nowym Świecie. Anna Branach-Kallas w szkicu poświęconym Copernicus Avenue, zatytułowanym wymownie Trauma polskości, twierdzi, że emigracja została ukazana przez Borkowskiego jako uraz, a „wielorakość
traumatycznych doświadczeń w jego opowiadaniach (…) pozwala (…) zinterpretować losy diaspory polskiej na obczyźnie w kategoriach traumy transformacji” (Branach-Kallas 2014, 170).
Borkowski przedstawia w swoich opowiadaniach historie wielu polskich
emigrantów, co stanowić ma próbę wyczerpującej charakterystyki polskiej
diaspory w Toronto. Natomiast Eva Stachniak, która również uczyniła doświadczenie emigracji do Kanady, znane jej z autopsji, głównym tematem
swojej pierwszej książki, Necessary Lies, skupiła się na jednostkowej eksperiencji, na bardzo indywidualnej opowieści, pokrywającej się zresztą w wielu
aspektach z jej własnym życiorysem, i wybrała dla tej w dużej mierze autobiograficznej historii formę powieści.
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Ta urodzona w 1952 roku wrocławianka, znana dzisiaj w Kanadzie jako
autorka poczytnych powieści historycznych, portretujących wielkie heroiny
dawnych wieków, nota bene emigrantki – Katarzynę Wielką oraz Delfinę i Zofię
Potockie – przyjechała do Montrealu na stypendium jako dorosła kobieta na
początku lat 80. i już pozostała w Kanadzie. Zadebiutowała w 1994 r. opowiadaniem Marble Heroes, opublikowanym w kanadyjskim czasopiśmie literackim „Antigonish Review”. Swoją pierwszą powieść, wspomniane Necessary Lies z 2000 roku, także napisała w języku angielskim. Jej debiutancka
książka została zauważona i uznana przez wpływowy portal Amazon Books
Canada za najlepszy debiut powieściowy roku. Cztery lata później ukazała się
w polskim przekładzie pod tytułem Konieczne kłamstwa. Zresztą niemal
wszystkie książki Stachniak – która jest niewątpliwie najbardziej znana nie
tylko w Kanadzie, ale i w Polsce spośród wymienionych pisarzy polsko-kanadyjskich – zostały przetłumaczone na polski, niektóre doczekały się
nawet wznowień.
Powieść Konieczne kłamstwa przynosi ciekawe spojrzenie na emigrację jako na doświadczenie zmuszające do zagłębienia się w rodzimą historię i do
weryfikacji wyznawanych dotąd uprzedzeń i stereotypów. Choć książka
opowiada o emigracji do Kanady, w większym stopniu traktuje o Polsce. Jej
bohaterką jest Anna, młoda anglistka z Wrocławia, która przyjeżdża do Kanady w roku 1981, a w kraju pozostawia męża zaangażowanego w działalność
opozycyjną. Stopniowe odkrywanie kraju osiedlenia, który jawi się jej przede
wszystkim jako wielokulturowy – jako nowy dom dla przybyszów z różnych
stron świata, przygnanych często przez rozmaite zawieruchy historyczne czy
polityczne – skłania ją do refleksji nad trudną historią jej rodzinnego – też
przecież wielokulturowego – miasta, które niegdyś nazywało się Breslau,
choć obszerny niemiecki rozdział jego historii był konsekwentnie wymazywany w polskiej narracji. Namysł nad relacjami polsko-niemieckimi zajmuje
w powieści wiele miejsca. Anna poznaje w Montrealu Williama i przekonuje
się ze zdumieniem, że Niemiec urodzony we Wrocławiu, nad Odrą przedstawiany jako wróg, w Kanadzie staje się sprzymierzeńcem w tym sensie, że –
w przeciwieństwie do Kanadyjczyków wywodzących się z innych kultur – nie
trzeba mu tłumaczyć historii i realiów tego zakątka świata ani korygować
błędnych wyobrażeń na jego temat. Bożena Karwowska w artykule „Koniecz-
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ne kłamstwa” Ewy Stachniak – refleksja o literackim mediowaniu tożsamości
imigrantki zauważa: „Sytuacja emigracyjna zaciera i zmienia granice, sprawia, że zmienia się pojęcie »my« i nagle dawni wrogowie znajdują się po tej
samej stronie” (Karwowska 2010, 311).
O ile Borkowski i Stachniak piszą o polskiej emigracji obszernie i wprost,
o tyle w twórczości nieco młodszej od nich Ani Szado temat ten zdecydowanie nie jest na pierwszym planie. Skupienie na polskości zdaje się w jej przypadku ustępować miejsca historiom bardziej uniwersalnym, choć autorka
urodziła się w niewielkiej miejscowości w Ontario jako córka polskich emigrantów. Nie zna ona jednak języka polskiego, a jej bestsellerowe Studio Saint-Ex z 2013 roku, które zapewniło autorce zaszczytny tytuł „jednej z dziesięciu kanadyjskich pisarek, które trzeba przeczytać” i które ukazało się również w polskim przekładzie pod tym samym tytułem, opowiada wprawdzie
o emigracji, ale bardzo dalekiej od kontekstu polskiego, a mianowicie o kilku
ostatnich latach życia Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, które pisarz spędził
w Nowym Jorku i w czasie których powstał Mały książę.
Warto prześledzić, w jakim ujęciu temat emigracji występuje w twórczości
najmłodszego pokolenia pisarzy polsko-kanadyjskich, którzy wyemigrowali
do Kanady jako dzieci czy nastolatki wraz z rodzicami. Jest to przypadek
Jowity Bydlowskiej i Agi Maksimowskiej. Obie autorki mają dotąd na koncie
tylko po jednej książce, ale ich literackie debiuty były głośne i szeroko komentowane.
Dziennik warszawianki Jowity Bydlowskiej zatytułowany Drunk Mom.
A Memoir (Pijana mama. Dziennik), opublikowany w 2013 roku w Kanadzie
i w Australii, a rok później także w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, wywołał skandal oraz dyskusję w prasie północnoamerykańskiej o dopuszczalnych granicach upublicznianych wyznań. Jest to bowiem tak szczery,
że wręcz ekshibicjonistyczny, niestroniący od fizjologii, zapis nałogu alkoholowego młodej matki. Temat emigracji jest w tej dramatycznej historii obecny niejako na marginesie, między wierszami w tym sensie, że tytułowa pijana
mama – którą jak najbardziej należy utożsamić z samą autorką – choć stroni
od polskiej społeczności w Toronto, bo po latach zaadaptowała się do realiów
północnoamerykańskich i czuje się w pełni Kanadyjką, jest przecież – jakkolwiek chciałaby o tym zapomnieć – emigrantką z Polski. W książce odnaj-
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dziemy fragmenty, rozbudowane później w wypowiedziach dla prasy, w których rozważa, czy gwałtowne wykorzenienie z oswojonego świata, szok kulturowy oraz poczucie wyobcowania i zagubienia, których boleśnie doświadczyła
jako nastolatka, nie stanowią genezy jej uzależnienia od alkoholu w dorosłym
życiu, czy jej alkoholizm nie jest opóźnionym wyrazem buntu przeciwko tej
brutalnej rewolucji, jaką była emigracja w życiu młodej dziewczyny.
Z kolei Aga Maksimowska, mniej więcej rówieśniczka Bydlowskiej, która
Gdańsk siermiężnych lat 80. opuściła jako jedenastolatka, przepracowała
swoje trudne doświadczenie emigracji do Kanady, przekuwając je na materiał
powieściowy i uczyniła z niego fabułę docenionej przez krytykę i czytelników
książki Giant (Olbrzymka), wydanej w 2012 roku. Główną bohaterką, a zarazem narratorką powieści, jest jedenastoletnia Gosia, powieściowe alter ego
autorki. Czytelnicy patrzą więc na Kanadę oczami tej małej dziewczynki,
odznaczającej się nieprzeciętnym wzrostem – stąd tytułowa Olbrzymka –
która nie jest wcale zachwycona krajem pachnącym żywicą. Fiedlerowskie
zachwyty nad dziewiczą przyrodą kanadyjską zastępuje wizja kraju ogromnego i zimnego, który wydaje się wręcz pusty, jak stwierdza bohaterka: „Jeżelibym krzyknęła, nikt by mnie nie usłyszał. To miejsce jest takie martwe”
(Maksimowska 2012, 105).
Ewa Bodal w studium poświęconym Giant zauważa, że „Maksimowska
skupia się przede wszystkim na ewolucji poczucia przynależności narodowej
swojej bohaterki-narratorki” (Bodal 2014, 148). Rzeczywiście tuż po przyjeździe do Kanady Gosia, zaskoczona wielokulturowością tego kraju – niemal
każdy spośród jej szkolnych kolegów ma złożoną wielonarodowościową genealogię – z dumą podkreśla, że jest stuprocentową Polką. Przekonuje się
jednak szybko, że Kanadyjczycy albo nie wiedzą o Polsce nic, albo ich wiedza
ogranicza się do haseł: „wojna”, „kościół” i „Solidarność”. Ma również poczucie, że polska rzeczywistość jest dla nich idiomem zupełnie niedostępnym,
nieprzekładalnym na realia kanadyjskie, stwierdza, że nie warto nawet próbować jej tłumaczyć. Dziewczynka jest i czuje się inna, co dają jej odczuć
rówieśnicy. Ma wrażenie, jakby z czoła wystawało jej gigantyczna litera I –
jak Imigrantka. Z czasem coraz silniejsze staje się w bohaterce pragnienie
niewyróżniania się, wtopienia w tłum, pozbycia stygmatu polskości. Świadomie decyduje, że skoro mieszka w Kanadzie, odetnie się od Polski i zosta-
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nie Kanadyjką. Bohaterka porzuca trudne do wymówienia polskie imię
i zaczyna się przedstawiać jako Maggie i – co jeszcze bardziej symboliczne –
swój tytułowy gigantyczny wzrost wyraża już nie w centymetrach, lecz
w stopach. Uzasadnia swoją decyzję tak:
Nie możesz stać w dwóch różnych miejscach, jedną nogą w Polsce, drugą w Kanadzie, bo to ogromny krok, który prawdopodobnie rozerwie cię na pół. Musisz
wybrać jedno, zapomnieć o drugim. Jeśli tak zrobisz, nie będziesz tęsknić za tym,
co zostawiłaś (Maksimowska 2012, 208).

Należałoby zadać kluczowe pytanie, czy utwory napisane w języku angielskim mogą w ogóle zostać uznane za przejaw polskiej literatury emigracyjnej? Czy w przypadku kultury tak homogenicznej i tak silnie opartej na języku jak kultura polska, polszczyzna nie stanowi warunku sine qua non przynależności do polskiej literatury? Czy polskie pochodzenie autorów czy też
tematyka ich twórczości krążąca mniej lub bardziej bezpośrednio wokół Polski,
polskiej historii i mentalności, przesądzają o polskości ich utworów? Marek
Węgierski – mieszkający od wielu dziesięcioleci w Kanadzie i znający dobrze
torontońskie środowisko polonijne – rozważa tę złożoną kwestię w artykule
Pisarze polskiego pochodzenia w Kanadzie (rekonesans), w którym potwierdza
adekwatność terminu „pisarze polsko-kanadyjscy” w odniesieniu do literatów polskiego pochodzenia żyjących w Kanadzie i piszących po angielsku,
zwłaszcza drugiego pokolenia, co argumentuje w sposób następujący:
Mówienie o literaturze polskiej w Kanadzie, kiedy mamy na myśli pisarzy „drugiego
pokolenia”, jest wielce problematyczne. Po pierwsze niemal wszyscy z pokolenia
urodzonych w Kanadzie drastycznie tracą kontakt z językiem polskim i z polskością w ogóle. W związku z tym literatura autorów polskiego pochodzenia powstaje
zwykle po angielsku (lub francusku). Tego rodzaju twórczość należałoby zatem
określić mianem polsko-kanadyjskiej, nie zaś polskiej. Rodzi się pytanie, czy istnieje tradycja pisarstwa polonijnego w Kanadzie?
Czy fakt, że literatura ta tworzona jest przede wszystkim po angielsku, oznacza,
że nie można jej w gruncie rzeczy uważać za literaturę polską? Po drugie, czy
osoby o dalekiej od doskonałości znajomości literackiej polszczyzny mogą zgłaszać pretensje do bliskich związków z polskością czy polską literaturą li tylko na
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podstawie silnego przywiązania do dziedzictwa kulturowego rodziców? Częste są
opinie, iż dany język jest jednym z najsilniejszych wyznaczników pokrewieństwa
etnicznego i tożsamości. Można zatem powiedzieć, iż osoby polskiego pochodzenia mieszkające w Kanadzie i piszące głównie po angielsku, poruszają się w sferze
literatury pośredniej, czyli polsko-kanadyjskiej (Węgierski 2010, 22–23).

Wyłania się więc nowa kategoria literatury pośredniej, która jest z definicji
dwukulturowa, być może w pełni zrozumiała wyłącznie dla czytelnika, który
dobrze orientuje się w obu kontekstach kulturowych, w których jest zanurzona.
Jednak, co oczywiste, w przeciwieństwie do utworów pisanych w języku polskim, ma znacznie szersze spectrum odbiorców – nie tylko Kanadyjczyków
niemających żadnych związków z Polską, ale i potomków polskich emigrantów, którzy często czują się w większym stopniu Kanadyjczykami niż Polakami
– czy też po prostu identyfikują się jako Kanadyjczycy – i znają polski na tyle
słabo, że nie są w stanie czytać w tym języku, albo w ogóle go nie znają.
Warto na koniec zauważyć, że ogrom kanadyjskiej bezkresnej przestrzeni, narzucający wrażenie pustki i obcości, który przygnębia czy nawet nieco przeraża
Gosię z powieści Maksimowskiej, bardzo przypomina impresję innej emigrantki
przybyłej do Kanady jako dziecko. Podobnie jak polska nastolatka, typowy kanadyjski krajobraz odbiera dziewczynka z zupełnie innej części świata i z innej
kultury, a mianowicie młoda przybyszka z Wietnamu, a obecnie jedna z najbardziej znanych pisarek w Quebeku i w całej Kanadzie, Kim Thúy, autorka głośnej
i wielokrotnie nagradzanej powieści Ru z 2009 roku:
Kiedy na lotnisku Mirabel pierwszy raz ujrzałam przez okienko samolotu zaspy
śniegu, poczułam się również obnażona, jeśli nie naga. Mimo pomarańczowego
pulowera z krótkimi rękawami, kupionego w obozie uchodźców w Malezji przed
wyjazdem do Kanady, mimo swetra-kolczugi z brązowej wełny, zrobionego na
drutach przez jakieś Wietnamki, byłam naga. Wielu z nas, przybyłych tym samolotem, rzuciło się ku oknom, z rozdziawionymi ustami i osłupiałymi twarzami.
Przeżyliśmy długi czas w miejscach bez światła i krajobraz tak biały, tak dziewiczy
mógł nas tylko olśnić, oślepić, oszołomić (Thúy 2012, 16).

Może więc zamiast inwentaryzować akcenty i wątki polskie w twórczości pisarzy polsko-kanadyjskich, a każdą wzmiankę o Polsce interpretować jako symp-
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tom polskości, należałoby raczej spojrzeć na ich utwory jako na świadectwo
ponadkulturowego i bardzo uniwersalnego, bo tak powszechnego w naszych
czasach, a przy tym złożonego i trudnego doświadczenia, jakim jest emigracja.
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Justyna Zych
EMIGRATION EXPERIENCES IN THE WORKS BY
CONTEMPORARY CANADIAN WRITERS OF POLISH ORIGIN
The article author discusses the works of five Polish-Canadian writers from Toronto:
Aga Maksimowska, Andrew Borkowski, Eva Stachniak, Jowita Bydlowska and Ania
Szado. All of them are of Polish origin and have experienced difficulties of the life in
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exile. Their novels contain vivid images of Polish suburbs, expression of ambivalent
feelings about Polishness (the desperate search for it in a foreign country as well as
its negation and neglect) and dilemmas concerning one’s identity. The presented
authors’ works are examples of contemporary literature composed in English, but
deeply rooted in Polish tradition.
Keywords: Polish-Canadian writers, emigration, identity, Polishness
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POSZUKIWANIE UTRACONEJ „POLSKOŚCI”?
O LITERATURZE E/IMIGRACYJNEJ W SZWECJI

W

niniejszym artykule rozważam kwestię zagadnienia powrotu do –
bądź odwrotu od – dawnego tradycyjnego podziału na literaturę
krajową i emigracyjną. Skupiam się na utworach, które ukazały
się w ostatnich latach w Szwecji lub w Polsce, autorstwa polskich (bądź polskiego pochodzenia) pisarzy, tworzących po polsku lub po szwedzku.
Wspólnym mianownikiem dla tych publikacji są ich „punkty referencyjne”,
zarówno odnośnie do Polski czy Polaków, jak Szwecji czy Szwedów oraz
wspólne motywy „polskości” podejmowane w tych powieściach. Ważny
aspekt stanowi tutaj język jako narzędzie pisarskiej komunikacji, a tym samym problem przekładalności czy wręcz nieprzekładalności pewnych społeczno-kulturowych zjawisk, jak też recepcja tych utworów i ich kategoryzacja w Szwecji.
Literatura emigracyjna, jeszcze do niedawna uważana za przeciwwagę literatury krajowej, dzisiaj włączyła się – przynajmniej pozornie – w nurt literatury jako takiej. Nie znaczy to jednak, że fakt osiedlenia się w innym kraju
nie wpływa na tematykę utworów, które tu przywołam. Nadal większość pisarzy, którzy z takich czy innych powodów nie żyją na co dzień w kraju,
w którym się urodzili i (co ważne) zostali w jakiś sposób ukształtowani przez
polską kulturę – podejmuje problemy związane z życiem na emigracji. Co
ciekawe – problematyka ta nie jest też, jak widać, obca następnej, już wycho-
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wanej w Szwecji generacji, czy też twórcom, których określiłabym jako „migracyjnych przybyszów”, tymczasowo tylko przebywających w tym (czy innym) kraju.
Pisarzy, których utworami egzemplifikuję moje refleksje, można podzielić
na trzy grupy. Są to: 1) pisarze z tzw. emigracji politycznej; 2) pisarze „wagabundzi” czy „nomadzi”; 3) pisarze reprezentujący drugą generację Polaków
osiadłych w Szwecji.
Przedstawiciel pierwszej z tych grup, Michał Moszkowicz, jest typowym
reprezentantem grupy uchodźców politycznych sensu stricte, inaczej mówiąc,
jeśli posłużyć się tytułem jednego z artykułów, „imigrantem doskonałym”
(Platter 2008). Urodzony w roku 1941 w żydowskiej rodzinie na Uralu, wyjechał z rodzicami jako dziecko do Polski, opuszczając ją przymusowo w 28.
roku życia, w związku z wydarzeniami Marca ‘68. Działalność literacką, rozpoczętą jeszcze w latach studiów w Polsce, kontynuował i nadal kontynuuje
w Szwecji. Moszkowski pisze po polsku i niejako deklaruje wręcz w wielu
miejscach niechęć do języka szwedzkiego, jak np. w autobiograficznej powieści
Rachunek sumienia:
Ja, który zawsze chciałem być pisarzem, nie zrozumiałem, że język kraju, w którym się mieszka, jest kluczem do wszystkich kontaktów. Zamknąłem się w swoim
pisaniu po polsku. (…) Ja byłem niemową i zostałem niemową. Szwedzki mnie
śmieszył. Czułem się jak w cyrku (Moszkowicz 2014, 45, 86).

Gdyby pokusić się o podanie leitmotivu powieści Moszkowicza, to jest to
niewątpliwie kwestia szeroko pojętej problematyki emigracji, a więc problemów związanych z trudnościami przystosowania się do innej społeczności
i kultury, innymi słowy pogodzenia ze sobą kultury własnego kraju i kraju,
w którym zmuszonym jest się żyć i wynikającemu z tego wyobcowania, a więc
poczucia wiecznego „outsiderostwa”, towarzyszącemu bohaterów niemal
wszystkich utworów Moszkowskiego. Co charakterystyczne – autor używa
w swej narracji konsekwentnie pierwszej osoby, co pogłębia jeszcze bardziej
wrażenie, że niemal każda z głównych postaci tych utworów nosi znamiona
alter ego pisarza. Tytuł jednej z jego wcześniejszych powieści, Morbus peregrinorum z 1977 roku, a więc „choroba cudzoziemska” czy inaczej mówiąc
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„choroba życia w obcym kraju”, najlepiej symbolizuje kontrowersyjność zmagań duchowych pisarza nieustannie poszukującego swojej tożsamości. Kultura polska i żydowska nakładają się siłą rzeczy na kulturę szwedzką, ale – co
ważne – to nie polsko-żydowska perspektywa, ale właśnie polskość jest dla
pisarza najważniejszym (żeby nie powiedzieć wręcz jedynym) punktem odniesienia. Tożsamościowe rozterki duchowe najlepiej oddaje fragment powieści
Kadisz z 2003 roku, kiedy to bohater tej powieści oczekuje narodzin syna:
We mnie rodził się lęk, czy podołam obowiązkom, które narzuca ojcostwo. (…)
Nie do końca wiedziałem, kim jestem, jakże więc mógłbym wychować syna. Urodziłem się na Uralu, jako dziecko wróciłem do Polski, byłem Żydem i tak bardzo
chciałem być Polakiem. Teraz znalazłem się w tym zupełnie dla mnie obcym
kraju. Kim więc będzie moje dziecko? (…) Co ja mu powiem o sobie? (…) (Moszkowicz 2003, 66–67).

Michał Moszkowicz jest autorem kilkunastu utworów napisanych w Szwecji, ale – jak słusznie stwierdziła recenzentka Dana Platter: –„jego ojczyzna to
polszczyzna” (Platter 2008). Jak też podkreśla Janusz Korek, pisarz nieustannie „rozlicza się z polskością, która go drażni, czasami boli, ale zawsze się nią
przejmuje i zawsze jest ona dla niego najważniejszym odnośnikiem” (Korek
2013, 242). Nie zawężając jednak twórczości Moszkowicza do sztywnych ram
swoistej spowiedzi imigranta, warto podkreślić, że utwory te – wszystkie bez
wyjątku – w taki czy inny sposób traktują o egzystencji człowieka, który stracił
swoje korzenie i który nigdzie już nie może się na dobre zadomowić. Tematyka
skądinąd uniwersalna i coraz bardziej bliska ogromnej liczbie ludzi w Europie
i świecie. Niestety, tylko dwie z powieści Moszkowicza zostały przetłumaczone na język szwedzki. Wydane w polskim wydawnictwie Polonica w Sztokholmie, z góry niejako skazane były na mały zasięg odbiorczy.
Podobną problematykę podejmuje w swoich powieściach młodszy (bo
urodzony w roku 1957) pisarz Zbigniew Kruszyński. Również i on znalazł się
w Szwecji w wyniku przemian politycznych (roku 1980). Z wykształcenia
polonista, patrzy na świat oczami i emigranta, i językoznawcy. W odróżnieniu od Moszkowicza problematyka jego utworów to bardziej imigracja niż
emigracja, szczególnie w powieści Schwedenkraüter (1995), gdzie oddana jest
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sytuacja człowieka przybyłego do obcego kraju (jak można się domyślać –
Szwecji), a zatem jednostki dotkniętej problemem „przemieszczenia”. Ów
moment to życiowa cezura: to, co było przedtem, czyli swojskie versus to, co
teraźniejsze, a więc nowe i obce. Również tutaj mamy do czynienia z narracją
pierwszoosobową, jednakże – w przeciwieństwie do Moszkowicza – autor
koncentruje się w powieści na warstwie językowej, analizując problemy emigracji przede wszystkim przez pryzmat języka. Nowy język stanowi zarówno
ograniczenie, jak i otwiera możliwości asymilacji – choćby tylko powierzchownej – w nowej rzeczywistości. Wszystko należy zatem nazwać od nowa,
jak czytamy w powieści:
Tylko dla tych, co żyją, gdzie się urodzili, wszystko jest pewne i tożsame z sobą;
woda woda, kamień w kamień, piach piach. Dla przemieszczonych wszystko
pozostaje zagadką, nieodgadnioną. (…) Nawet gdybyśmy opanowali wasz niemożliwy język (…) – to i tak zdradzi nas małe słówko, jak stacja przesiadkowa
(Kruszyński 1995, 14).

Czy można jednak tak do końca porównywać tych pisarzy i rzeczywistość,
jaką opisują? Kruszyński niechętnie odnosi się do samego słowa „emigrant”,
już samo przeinaczenie tego pojęcia na „przemieszczenie” nadaje jego utworowi wymiar wszechstronny. Ewa Nawój, wpisując powieść Kruszyńskiego
w emigracyjny nurt literacki powstały w latach 80., stwierdza nie bez racji:
Literatura ta (…) nie skupia się na sprawach oddalenia od kraju, na różnych tęsknotach za ojczyzną, a podejmuje analizę tego, co jest tu i teraz, wrastania w nowe
środowisko, doświadczenia obcości, czyli na zderzeniu z obcą kulturą. (…) Ważne
jest nie to, skąd się przybyło (emigracja – czyli poczucie wygnania), lecz to, dokąd
(imigracja – czyli kondycja przybysza) (Nawój 2010).

Jest jeszcze jedna różnica między tymi pisarzami: dla Kruszyńskiego
przymusowa emigracja nie stanowiła wyroku na całe życie: autor Schwedenkraüter po wieloletnim pobycie w Szwecji powrócił do Polski, gdzie nadal
tworzy i zbiera zasłużone hołdy i gdzie jego późniejsze utwory – Szkice historyczne (1996) i zbiór opowiadań Na lądach i morzach (1999) – zostały nawet
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nominowane do prestiżowej Nagrody Literackiej Nike1. Czy jednak zaistniał
na większą skalę w Szwecji, do której przecież przynajmniej powieści Schwedenkraüter i Szkice historyczne (1996) pośrednio lub bezpośrednio się odnoszą? Na pewno nie w tym samym stopniu, co w Polsce. Kruszyński i Moszkowicz reprezentują tym samym grono polskich pisarzy z grupy uchodźców
politycznych, którzy, choć na to niewątpliwie zasłużyli, nie zaistnieli jako
twórcy na większą skalę na szwedzkim rynku czytelniczym – widoczny dowód na to, jak trudno zaistnieć w obcej kulturowo-językowej rzeczywistości.
Jedną z głównych przedstawicielek drugiej grupy, określanych przez mnie za
Jolantą Pasterską jako „wagabundki” czy „nomadki” (Pasterska 2015), jest Katarzyna Tubylewicz – z zawodu dziennikarka, pisarka i tłumaczka, od wielu lat
mieszkająca w Sztokholmie, ale publikująca też na łamach prasy w Polsce. Przez
kilka lat była dyrektorem Instytutu Polskiego w Sztokholmie – jednostki promującej Polskę w Szwecji, zatem dobrze znająca środowisko tak szwedzkie, jak
i polonijne. Zarówno w wydanej w 2005 roku powieści Własne miejsca, jak
i opublikowanej blisko 10 lat później powieści Rówieśniczki, „emigracja” stanowi
główny motyw, wokół którego toczy się narracja utworów. Tubylewicz podejmuje w nich dylemat tożsamości zarówno pierwszej, jak i drugiej generacji imigrantów, związany z problemem szeroko pojętej emigracji – zarówno tej zewnętrznej,
która nierzadko, wskutek takiej a nie innej życiowej sytuacji, zmusza niektórych
ludzi do wyjazdu i osiedlenia się w innym kraju, jak i wewnętrznej, która równie
dobrze może zaistnieć tak w kraju ojczystym, jak w kraju docelowym.
W powieści Własne miejsca jedna z głównych postaci, młody mężczyzna
o imieniu Paweł, urodzony i wychowany w Szwecji przez matkę Polkę i ojca
Szweda, pracuje jednocześnie w obu tych krajach. Sytuacja ta zmusza go do
konfrontacji obrazu Polski przekazanej mu w dzieciństwie przez matkę
z wizerunkiem Polski współczesnej, jak również do konfrontacji obu swoich
duchowo-kulturowych spuścizn: szwedzkiej i – w jakimś jednak stopniu ciągle obecnej – polskiej2.

1

Szkice historyczne w roku 1997; Na lądach i morzach w roku 2000.
Piszę o tym obszerniej w artykule Różne obecności literatury polskiej w Szwecji (Packalén
Parkman 2010), a także w recenzji „Koralik i perły”, czyli o polsko-szwedzkim rozszczepieniu
świata (Packalén 2006).
2
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Nieco odmienny charakter (choć zbieżną tematykę) ma powieść Rówieśniczki (2014). Główną jej osią jest kobieca przyjaźń: trzy przyjaciółki, których znajomość bierze początek w Polsce, spotykają się po latach w Szwecji,
w Sztokholmie. Owe trzy koleżanki z podstawówki to teraz dorosłe kobiety,
każda z nich ukształtowana przez swoje środowisko i życiowe doświadczenia.
Joanna, tymczasowo zamieszkała w Szwecji, jest żoną polskiego dyplomaty.
Sfrustrowana dyplomatycznym, podporządkowanym skostniałym konwenansom środowiskiem, swoisty azyl znajduje – to jeden z drastycznych i bardziej wyrazistych paradoksów tej powieści – w ramionach kochanka, imigranta-muzułmanina z przedmieścia Sztokholmu. W Szwecji mieszka również Zofia – w przeciwieństwie do Joanny robi wszystko, co możliwe, aby
zintegrować się ze szwedzkim społeczeństwem. Ma oddanego męża-Szweda
i na pozór egzystencja Zofii ma wszelkie cechy wręcz idealnej stabilizacji
w nowym kraju. Na pozór, bowiem uporczywa walka Zofii o asymilację trwa
nieustannie, nie pozwalając jej pozbyć się poczucia wyobcowania. Trzecia
z tych kobiet, Sabina, to zamieszkała w Polsce i fanatyczna w swych poglądach żarliwa katoliczka.
Na tle tych trzech portretów psychologicznych toczy się akcja książki Katarzyny Tubylewicz: perypetie życiowe Joanny, Zofii i Sabiny odsłaniają bowiem rzeczywistość widzianą inaczej, inaczej też interpretowaną, jeśli nałożyć na owe interpretacje różnorakie filtry: społeczne, historyczne, religijne
i emocjonalne. Autorka porusza bardzo ważne kwestie, oddając je w dodatku
z perspektywy dwóch kultur: polskiej i szwedzkiej, bez gloryfikacji jednej czy
drugiej. Karykaturalne wręcz opisy polskiego korpusu dyplomatycznego idą
ręka w rękę z opisami współczesnej szwedzkiej społeczności. Równie ważny
jest problem języka, nie tylko jako środka komunikacji, ale jako cecha określająca tożsamość jednostki i jej wizerunek w oczach innych.
Miejscem akcji jest głównie Szwecja, ale reminiscencje przeżyć bohaterek
mają swoje źródło w Polsce – i tej dawnej, i tej współczesnej. Polska stanowi
zatem cały czas tło i pole odniesienia dla aktualnych zdarzeń przedstawionych w powieści. Stąd wiele refleksji dotyczy – obok celnych spostrzeżeń na
temat społeczeństwa szwedzkiego – właśnie spraw polskich. Tubylewicz konfrontuje też nastawienie – co ważne: w obu tych krajach – do istotnych kwestii. Nie waha się podejmować kontrowersyjnych tematów, jak choćby pro-
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blem i stosunek społeczeństwa do odmiennych orientacji seksualnych, antykoncepcji i aborcji, jak również do problemu emigracji żydowskiej w marcu
1968 roku i antysemityzmu3.
Złożona problematyka obu wspomnianych tutaj powieści, traktująca przede wszystkim o skomplikowanych relacjach międzyludzkich, zawsze tych
samych, jeśli chodzi o problemy natury egzystencjalnej, zwraca szczególnie
uwagę na to, jak silnie jesteśmy ukształtowani przez własną kulturę, niezależnie od kraju, w którym przyjdzie nam mieszkać i jak łatwo ulegamy społeczno-kulturowym wzorcom. Tubylewicz szczególnie wyczulona jest na
wszelkiego rodzaju hipokryzję: społeczną czy (zwłaszcza tę!) religijną. Celnie
też podchwytuje i parodiuje różne narodowe stereotypy, przy czym refleksje
autorki dotyczą też Szwecji – również tutaj mamy do czynienia z podobnie
celną ironią i karykaturą w odniesieniu do szwedzkich wyobrażeń i sądów,
szczególnie na temat innych narodowości i kultur. Tę podwójną niejako perspektywę widzenia podkreśla również niejednokrotnie sama autorka, np.
w wywiadzie: „Emigracja stała się dla mnie przede wszystkim otwarciem
wielu nowych drzwi i wejściem w nowy język. Wittgenstein napisał »Granice
mojego języka oznaczają granice mojego świata«, więc można powiedzieć, że
zyskałam kolejny świat” (Kurdwanowska, Tubylewicz 2016).
Istotną różnicę w porównaniu z sytuacją pisarzy Moszkowicza czy Kruszyńskiego stanowi fakt, że Tubylewicz nigdy nie była emigrantką polityczną:
po roku 1989 opuszczano Polskę, jak wiadomo, z różnych innych powodów.
Stąd należy tu w pierwszym rzędzie podkreślić, na co zwraca uwagę Joanna
Pasterka w swojej pracy na temat kobiecych emigracji, „tymczasowość,
zmienność, a nade wszystko d o b r o w o l n o ś ć [wyróż. – M.A.P.P.] owej
zmiany miejsca i cel podróży – poznawczo-naukowy, w dalszej zaś kolejności
zarobkowy” (Pasterka 2015, 23). Pisarki – wagabundki czy nomadki – piszące poza obrębem własnego kraju korzystają zatem w pełni z niezliczonych
możliwości osądu świata, jaką daje im ów dodatkowy wymiar wielokulturowych doświadczeń:

3

Omawiam te kwestie bardziej szczegółowo w: Nieustające poszukiwanie. O powieści Katarzyny Tubylewicz (Packalén Parkman 2014).

MAŁGORZATA ANNA PACKALÉN PARKMAN: POSZUKIWANIE…

73

Pojawienie się wagabundek w danym środowisku implikuje jego zmianę. W pierwotności ich zachowań kryje się poszukiwanie prawdy o człowieku i świecie współczesnym. Dzięki nim obnażane bywają fałszerstwa, demaskowane stereotypy,
skrywana wstydliwie prawda wychodzi na światło dzienne (Pasterska 2015, 25).

Tubylewicz świadoma jest tego, że e- czy i-migracja wzbogaciła jej spojrzenie na świat. Czy jednak jej doświadczenia i refleksje wzbogaciły w jakikolwiek sposób światopogląd czytelnika szwedzkiego odnośnie do spraw
i kultury polskiej? Trudno powiedzieć, jak odebrałby on tę książkę. Przewrotna ironia pisarki oraz (cóż z tego, że świadoma) karykatura opisywanego
środowiska i większości postaci, odbiega zasadniczo od konwencji literackich
w tego typu powieściach szwedzkich, zwłaszcza biorąc pod uwagę różniące te
kraje kody kulturowe, historyczne i społeczne. Istnieje zatem ryzyko, że przekaz powieści mógłby nie trafić do tegoż właśnie odbiorcy albo zostać odebrany
na przekór intencjom autorki. Powstała w Szwecji, ale po polsku i w Polsce
wydana książka Tubylewicz zwraca się zatem automatycznie do czytelnika
polskiego, czy też, choć w mniejszym stopniu, do polonijnego. I nawet gdyby
książka doczekała się przekładu, jej autorka w szwedzkiej świadomości ogółu
będzie najprawdopodobniej, podobnie jak Moszkowicz czy Kruszyński –
„pisarką imigrancką”.
Trudno jest pozbyć się piętna e/i-migranta, etykietki nie przywodzącej
z reguły konotacji pozytywnych, co dotyczy zarówno samych e/i-migrantów,
opuszczających ojczysty kraj, jak i strony przyjmującej ich do siebie. Nie wystarczy też, jak można by tego oczekiwać, pisać i publikować w Szwecji i po
szwedzku, co doskonale ilustruje profil trzeciej grupy, obejmującej pisarzy
drugiej generacji imigrantów. Nie są oni przybyszami, ale twórcami urodzonymi, dorastającymi i wykształconymi w kraju docelowym, jak np. Piotr Kukulski piszący pod pseudonimem Zbigniew Kuklarz, debiutujący w 2005
roku powieścią pt. Hjälp jag heter Zbigniew (Na pomoc! Nazywam się Zbigniew) w której daje sugestywny obraz zderzenia dwóch tożsamości kulturowych: polskiej i szwedzkiej. Główną postacią książki Kuklarza jest młody
człowiek urodzony w Szwecji. Oboje rodzice są Polakami, ale ich syn, podobnie jak dzieci innych imigrantów, robi wszystko, by nie wyszło na jaw
jego polskie pochodzenie. Cierpi katusze, słysząc kulawy szwedzki swoich
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bliskich i boi się zapraszać do domu kolegów, by nie narażać ich i siebie na
różnego rodzaju (nierzadko wręcz absurdalne) kolizje sytuacyjne, wynikające
z nieumiejętności przystosowania się polskiej rodziny bohatera do podstawowych szwedzkich kodów społecznych4.
Akcja utworu rozgrywa się wokół przyjęcia urodzinowego siostry Zbigniewa. Przyjęcie to, wraz z postępującą konsumpcją alkoholu, przeradza się
szybko w prawdziwą polską farsę – oczywiście jeśli patrzeć na to oczami
przeciętnego Szweda. Nic więc dziwnego, że recenzje zamieszkałych w Szwecji
polskich krytyków były bez wyjątku druzgocące. Jak można się było spodziewać, niemal całe środowisko polonijne potępiło Kuklarza. Książkę odebrano
jako wręcz „wulgarną i złośliwą” (Platter 2011), jej autora zaś oskarżano o szkalowanie ojczyzny i wizerunku kraju i Polaków – zarówno tych w Polsce, jak
i rodaków mieszkających w Szwecji. Nieliczni tylko recenzenci ze środowiska
polonijnego docenili walory literackie powieści, jak np. Tadeusz Nowakowski, redaktor i wydawca publikowanego w Sztokholmie polonijnego czasopisma „Nowa Gazeta Polska”:
To książka, którą trzeba przeczytać, choćby dlatego, że jest kontrowersyjna i porusza aktualny temat szukania własnej tożsamości. Do jej lektury trzeba jednak mieć
w sobie wiele dystansu do samego siebie, do naszej polskiej mentalności, trzeba
także zrozumieć, że inaczej na wiele spraw dotyczących Polaków w Szwecji, patrzą
młode pokolenia Polaków. (…) Ten debiut literacki nie mógł być bardziej kontrowersyjny i bardziej mocny. Wymagał także odwagi, którą warto nagrodzić (Nowakowski 2006).

Szwedzcy recenzenci – pozbawieni z naturalnych względów polskich emocji i nieczuli na „szarganie” polskich symboli narodowych, pozytywnie ustosunkowali się do powieści Kuklarza. Niemniej w refleksjach na temat książki
główny nacisk położono na problematykę imigracji i takiemu też pochodzeniu pisarza, przypisując jego powieść widocznemu coraz wyraźniej w Szwecji
imigracyjnemu trendowi, jak to np. uczynił znany szwedzki recenzent Erik

4

Szczegółową analizę tej powieści zawarłam w: Różne obecności literatury polskiej w Szwecji (Packalén Parkman 2010).
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Löfvendahl, w artykule opublikowanym w „Svenska Dagbladet”– jednym
z czołowych dzienników szwedzkich:
Przynajmniej jedna dziesiąta populacji Szwecji składa się z tak zwanych nowych
Szwedów lub imigrantów. Jest to więc tylko kwestią czasu, kiedy wskaźnik ten
przynajmniej częściowo zacznie znajdować odzwierciedlenie w literaturze
szwedzkiej. Na razie jeszcze tam nie dotarliśmy, ale w ostatnich latach (…) zaczynamy powoli zdawać sobie sprawę z faktu, jaki potencjał dla literatury kryją
przedmieścia imigrantów (Lövendahl 2005)5.

Intencja krytyka, skądinąd życzliwa, nie oddaje utworowi sprawiedliwości:
trudno powiedzieć, żeby „przedmieścia emigrantów” wywoływały u szwedzkich czytelników li tylko pozytywne skojarzenia. A przecież ta książka –
wbrew pozorom i sporej dozie groteski – odsłania nie tylko problem tożsamości drugiej generacji emigrantów i (przede wszystkim) ich rodziców, których wartości i kody kulturowe nie przystają do rzeczywistości ich potomków, ale daje również wyrazisty obraz szamotania się wewnętrznego głównego bohatera – dorastającego chłopca, który dusi się we własnym środowisku.
I który dość ma przylepiania mu etnicznych etykietek: polskiej przez Szwedów i szwedzkiej przez Polaków. Paradoks polega jednak na tym, że to właśnie owa etniczna przynależność stanowi o wartości Kuklarza jako pisarza
w oczach szwedzkich krytyków literackich. Krytycy ci siłą rozpędu przeciwstawiają utwory powstałe pod piórem drugiej generacji imigrantów literaturze rodzimej, o czym świadczą chociażby (również w najlepszej wierze napisane) słowa wspomnianego wyżej krytyka, z recenzji drugiej, wydanej trzy
lata po pierwszej, powieści Kuklarza – pisarza, przypomnijmy, urodzonego
i wyrosłego w Szwecji – Anteckningar från en liten Fiat (Notatki z małego
Fiata, 2008): „Tego typu pozycja outsidera – balansowanie między dwiema
kulturami – odnowi i wzbogaci w dużym stopniu szwedzką literaturę, o ile
już to się nie stało”. Z podobną reakcją spotkała się kilka lat później debiutancka powieść młodej szwedzkiej pisarki, pt. Min pappa är snäll och min
mamma är utlänning (Mój tato jest miły, a moja mama jest cudzoziemką,

5

Wszystkie przekłady ze szwedzkiego, jeśli nie zaznaczono inaczej – M.A.P.P.
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2011). Jej autorką jest Emmy Abrahamson, córka Polki i znanego w Szwecji
korespondenta radiowego, Kjella Albina Abrahamsona, sympatyka Polski,
m.in. pracownika Radia Polskiego w latach 70. Głównym tematem książki
jest, podobnie jak u Kuklarza, zderzenie kultur: młoda autorka bez wahania
obnaża i parodiuje polskie zachowania i zwyczaje, wykorzystując w swej narracji kompleksy obyczajowe Polaków wobec Szwedów, jak też stereotypy
i uprzedzenia Szwedów względem Polaków. Polska recenzentka szwedzkiej
powieści Emmy Abrahamson zawarła pod koniec swoich refleksji następującą konkluzję:
Jak czytelnik odbierze książkę? Zależy, kim jest. Jeśli Szwedem – będzie się zaśmiewał do rozpuku, zadowolony, że to nie Szwedzi są przedstawieni w krzywym
zwierciadle. Jeśli Polakiem – zależy to od jego stanu ducha. Jeżeli ma niezachwiane poczucie wartości, będzie dumny z bycia Polakiem, jeśli jest zakompleksiony –
będzie się wstydził. A powody są do jednego i do drugiego… (Platter 2011, 17).

Autorka skądinąd sumiennej recenzji i tak w sumie sprowadza cały swój
wcześniejszy wywód do kwestii stosunku drugiej generacji imigrantów do
kraju ich przodków, podkreślając w znaczący sposób pochodzenie Emmy
Abrahamson jako „pół-Polki, pół-Szwedki”:
Wielorakość jest zawsze ciekawsza i bogatsza niż jednorodność, która grozi zaskorupieniem się w sobie i wyjałowieniem. (…) W Szwecji, gdzie jest coraz więcej
ludzi o różnych korzeniach, powstają również książki oparte na życiu tych osób,
często bardzo krytyczne w stosunku do norm i kultury, z której bohaterowie się
wywodzą. Wśród tej literatury nie mogło zabraknąć i Polki. Chociaż częściowej,
ale jednak Polki (Platter 2011, 16–17).

Książka ta, przyjęta, jak widać i jak można było oczekiwać, bez większego
entuzjazmu przez polonijną grupę czytelniczą, wzbudziła tym większy aplauz
czytelników i recenzentów szwedzkich. W jednej z recenzji czytamy:
W tej oryginalnej powieści nie brakuje opisów życiowych trudności, ale odbijają się
one w lustrze śmiechu. To bardzo potrzebna przeciwwaga do dystopii i problematycznych opisów, dominujących od dawna tego typu utwory (Kåreland 2011).
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Najwyraźniej problemy imigranckie, odbite w owym „krzywym zwierciadle” przez drugą generację i prowokujące siłą rzeczy – poprzez opis różnych
absurdalnych kolizji społeczno-kulturowych – szwedzkiego czytelnika do
śmiechu, mają większą siłę przebicia na czytelniczym rynku szwedzkim niż
literatura e/i-migracyjna sensu stricte, której krytyczny (często zabarwiony
goryczą) obraz sytuacji społecznej, w której znajduje się imigrant, wzbudza
podobne reakcje wśród „tubylców”, co „szkalujące” polskość utwory budzą
u czytelników polonijnych.
O czym to zatem świadczy? I jak należy oceniać literaturę tworzoną przez
współczesnych e/i-migrantów? Czy można dziś niejako automatycznie używać
tego określenia w stosunku do ich utworów? W obecnych czasach terytorialnej mobilności wszyscy jesteśmy, jak zauważa Zygmunt Bauman, w nieustannym ruchu:
zniwelowanie odległości czasowych i przestrzennych dzięki technice nie tylko
ujednoliciło ludzką kondycję, ale ją spolaryzowało. Wyzwala ona bowiem niektóre
jednostki z więzów terytorialnych i pewnym czynnikom konstytuującym wspólnotę nadaje sens eksterytorialny; równocześnie jednak samo odarte ze znaczenia
terytorium, w którego granicach inni nadal pędzą życie, pozbawione zostaje potencjału określania ludzkiej tożsamości (Bauman 2000, 25).

Kwestia tożsamości migracyjnej to nie tylko problem jednostki z autoidentyfikacją w nowym społeczeństwie, ale także problem nowej identyfikacji,
narzuconej jej przez to społeczeństwo. Niestety, do reguły należy, jak widać
na przestawionych wyżej przykładach, nakładanie na utwory pisarzy, nie
tylko e/i-migracyjnych, etnicznego filtru. I to niezależnie od tematyki i języka, w jakim piszą. Dobitnym dowodem na to jest twórczość znanego i cenionego szwedzkiego pisarza greckiego pochodzenia, Theodora Kallifatidesa,
przybyłego do Szwecji w latach 70., który niejednokrotnie protestował przeciw przydawaniu mu epitetu pisarza emigracyjnego, przypominając: „Piszę
po szwedzku, mam szwedzkich kolegów [pisarzy], konkuruję z nimi o szwedzkiego czytelnika. Jeśli pisarz wybiera język szwedzki, wybiera też przecież
tym samym szwedzki krąg kulturowy” (cyt. za: Bäckstedt 2003).
Zupełnie paradoksalnym przykładem tego zjawiska jest twórczość Astrid
Trotzig, zaadoptowanej jako niemowlę z Korei przez szwedzkich rodziców,
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wychowanej i wyrosłej w Szwecji. W przedmowie do eseju Makten över prefixen (Władza nad prefiksem, 2005), ubolewa nad faktem, że często ona i jej
urodzeni w Szwecji koledzy – znany i ceniony poeta Johannes Anyuru (którego ojciec pochodzi z Ugandy, a matka jest Szwedką) oraz pisarz Jonas Hassen Khemiri (mający ojca Tunezyjczyka oraz szwedzką matkę) – zapraszani
są na spotkania literackie na temat społeczeństwa wielokulturowego, widząc
w tym dowód na to, że to nie tyle wartości literackie ich utworów, co właśnie
egzotyczne pochodzenie nadaje im w oczach odbiorców „extra wymiaru”
i „status »egzotycznej przyprawy« w tym na pozór etnicznie homogenicznym
świecie kultury” (Trotzig 2005, 106). Astrid Trotzig podkreśla z całą stanowczością:
Jestem „tylko” adoptowana, a nie „imigrantką”. Oboje moi rodzice są Szwedami,
nie mam podwójnie kulturowej tożsamości, wyrosłam w homogenicznym, etnicznie szwedzkim mieszczańsko-/willowym środowisku. Nic mnie nie łączy z tak
zwaną grupą uchodźców. (…) Jednak widać po mnie, że odbiegam wyglądem
(Trotzig 2005, 106).

Zbigniew Kuklarz i Emma Abrahamson nie odbiegają wprawdzie wyglądem
od otoczenia, swoje debiutanckie powieści napisali, jako natywni, w języku
szwedzkim, niemniej w recenzjach podkreślano nagminnie ich emigranckie
(czyli polskie i – w przypadku Emmy – półpolskie) pochodzenie, zaliczając
tym samym te utwory (podobnie jak wiele innych utworów pisarzy drugiej
generacji imigrantów piszących po szwedzku, nie tylko polskiego pochodzenia) do literatury (i)migracyjnej. I to mimo (a może właśnie dlatego?) że obie
te powieści, choć każda na swój sposób, traktują o uniwersalnym w końcu
problemie próby odnalezienia się między dwiema tożsamościami.
Sarkastyczna konkluzja Astrid Trotzig trafnie oddaje nastawienie szwedzkich odbiorców do tego typu twórczości:
Niektórzy krytycy najwyraźniej utracili umiejętność krytycznego osądu tekstu,
a tym samym swoją misję, i to tylko dlatego, że pisarze są „imigrantami”. (Ich)
rasistowskie nastawienie postrzega „autorów imigrantów” w taki sam sposób, jak
małe dzieci: są oni dla nich bardziej naturą niż kulturą (Trotzig 2005, 126).
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W nawiązaniu do Trotzig, jak również (m.in.) do powieści Hjälp jag heter
Zbigniew i problematyki literatury imigracyjnej, pisze Magnus Nilsson:
[Powieść Kuklarza] uosabia polską diasporę doświadczeń i tożsamości. To, że
literatura tego typu jest oglądana przez etniczny filtr i postrzegana jako wyraz
chęci wyrażania i przywrócenia wagi tożsamości etnicznej autorów, nie powinno
dziwić. Problematyczny natomiast jest niezbity fakt, że etniczne tożsamości wyrażane przez te teksty – ze względu na strukturę dyskursywnego zjawiska „literatury
imigrantów” – poddane zostają „rozdrobnieniu”, stereotypizacji, homogenizacji,
specyfikacji, etc. Problemy te stają się rzecz jasna jeszcze bardziej wyostrzone, gdy
używa się przy strategii czytelniczej polityczno-tożsamościowego aspektu do
interpretacji dzieł i autorów, którzy nie mają tego typu ideologiczno-identyfikacyjnych ambicji. Tak jest właśnie w przypadku Trotzig, kiedy zalicza się
ją do „pisarzy etnicznych” (Nilsson 2008, 282).

Powracając do przytoczonego na początku podziału pisarzy tworzących
poza Polską, można stwierdzić, że w twórczości wszystkich tych pisarzy
(a jest ich oczywiście wielu) wspólnym mianownikiem są odniesienia, explicite i implicite, do tak czy inaczej pojmowanej „polskości”. Istotną różnicę
widzę jednak w tym, do jakiej grupy docelowej są skierowane.
Odbiorcą utworów pisarzy reprezentujących polską emigrację polityczną
sensu stricte jest w pierwszym rzędzie czytelnik polski w kraju lub w Szwecji
i nawet jeśli nieliczne z nich są przełożone na szwedzki, liczba ewentualnych
czytelników szwedzkich jest znikoma.
Osobną grupę stanowią utwory pisarzy drugiej generacji, których pisarstwo rozlicza się z polskością starszego pokolenia. „Polskość” ta walczy tu
o autonomię ze szwedzkimi aspektami i stereotypami społeczno-kulturowymi,
wypierającymi ze świadomości wychowanej już w Szwecji grupy młodych
ludzi polskie historyczno-kulturowe kody. Odbiorcą tych utworów jest w pierwszym rzędzie czytelnik szwedzki, traktujący je z reguły jako równie ciekawe,
co egzotyczne uzupełnienie istniejącego już w Szwecji od dawna obrazu Polski i Polaków. Drugim ich odbiorcą jest szwedzka Polonia, negatywnie reagująca na wszelkie przejawy krytyki czy ironii, ośmieszającej ich zdaniem Polskę w oczach Szwedów. Wbrew pozorom jednak i z szacunkiem dla obu tych
grup śmiem twierdzić, że żadna z nich, niestety, nie wzbogaca czy nie redefi-
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niuje wizerunku Polski i polskości w Szwecji w takim stopniu, jak można by
tego oczekiwać.
Etykietce „pisarze imigracyjni” mają szansę uciec utwory „pisarzy-nomadów”,
tworzących w odniesieniu do Polski, choć poza Polską, ale przemieszczających się między różnymi krajami, uniemożliwiając tym samym ustalenie ich
migracyjnej przynależności, jak np. wspomniana tu Katarzyna Tubylewicz
czy inne, pokrewne jej i krótko związane ze Szwecją pisarki (np. Grażyna
Plebanek czy Manuela Gretkowska). Utwory te są jednak a priori skierowane
do czytelnika polskiego, głównie w Polsce, tam są też publikowane i czytane.
Migracja i sprawy z nią związane są w tych powieściach wdzięczną główną
osią, wokół której rozgrywają się wydarzenia świata przedstawionego. Jak
pisze Pasterska:
obczyzna okazuje się tutaj atrakcyjną dekoracją, na tle której szczególnie silnie
wybrzmiewa dopominający się o swoją obecność kobiecy podmiot. (…) [Pisarki]
Koncentrują się na opisie codziennego migracyjnego życia, ale owa codzienność
(…) zostaje tutaj dowartościowana. Jest punktem wyjścia do uniwersalizacji migracyjnej (i nie tylko) egzystencji. (…) wkraczając w uświęcone tradycją tematy
emigracyjnego etosu i misji polskiego wychodźstwa, bezpardonowo rozprawiają
się z jego patronami (Pasterska 2015, 31).

Utwory te wzbogacają niewątpliwie literaturę pióra pisarek czy pisarzy
młodszego pokolenia, wyrosłego w czasach, kiedy migracja nie musi być
związana z przymusem opuszczenia ojczyzny. Jednakże, patrząc na to
z punktu widzenia świadomości czytelników w Szwecji, do których kraju
dzieła te w taki czy inny sposób się odnoszą, nie wnoszą one do postrzegania
Polski niczego nowego. Trudno je więc oceniać w kategoriach literatury eczy imigracyjnej, są to bardziej narracje wykorzystujące bogate niewątpliwie
doświadczenia pobytu w innym kraju i unikalną możliwość spojrzenia nań
z perspektywy kultury kraju pochodzenia. Oraz – na odwrót – spojrzenia na
Polskę i „polskość” z innego kulturowego dystansu, wzbogaconego właśnie
o tę dodatkową i cenną perspektywę widzenia.
Jak długo jednak można czerpać z owego „i-migracyjnego źródła”, krążąc
uparcie między kulturą rodzimą a nabytą? I czy ta literatura, gdzie polskość
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stanowi mimo wszystko bezsprzeczny punkt odniesienia, ma realne szanse
(chociażby z powodu ograniczeń językowych) wyjścia na świat? Jak długo też
można roztrząsać problem tożsamości imigracyjnej czy rewidować narodowe
stereotypy poprzez ich literacką hiperbolizację? A już szczególnie w dobie
zalewu Europy nową falą „rzeczywistych” uchodźców, których potencjalna
twórczość pisarska prawdopodobnie dostarczy nam wkrótce utwory o podobnej tematyce i gdzie wyznaczniki zespołowej świadomości narodowej
będą wzbogacone o co najmniej podwójną perspektywę widzenia. I czy to nie
swoisty paradoks, że literatura emigracyjna (jak w tym przypadku polska)
skierowana jest przez sam swój charakter do odbiorcy bądź to (podobnie jak
sam autor) przebywającego na emigracji, bądź to do ewentualnego czytelnika
w Polsce, bądź to w końcu (jeśli jest w języku szwedzkim) do odbiorcy z góry
niejako klasyfikującego ją jako literaturę imigrancką, podporządkowaną
uściśleniu przynależności i tożsamości do rodzimej kultury piszącego i jako
taką „podrzędną” wobec szwedzkich utworów rodzimych czy tłumaczeń
literatury obcej na szwedzki?
Jak wspomniałam na początku moich rozważań, literatury tej – będącej do
niedawna przeciwwagą literatury krajowej – nie chroni już dziś specyficzny
status „literatury na wygnaniu”. Pytając za Dorotą Kołodziejczyk:
czy w dobie przemieszczeń na globalną skalę, które można obserwować (lub
w nich uczestniczyć) przez całą nowoczesność, a szczególnie teraz, kiedy mobilność staje się możliwa jak nigdy dotąd (…), można jeszcze mówić o istnieniu
literatury emigracyjnej, czy nie mamy raczej do czynienia z literaturą migracji
(przemieszczeń wielokrotnych i wielokierunkowych) lub literaturą nomadyzmu
(Kołodziejczyk 2016, 123–124).

Proponuję zatem postrzegać utwory, które będą powstawać w czasach nowej mobilności i nowych dla całego świata uwarunkowań politycznych (niezależnie jakiego obszaru narodowego one dotyczą) nie jako literaturę emigracyjną, jako że termin ten można dzisiaj uznać za przeżytek, ale – jeśli już
koniecznie chcemy ją przeciwstawiać danej literaturze krajowej – jako literaturę „pomiędzy”: „interkulturową” (nie wielokulturową!), hybrydyczną, transkulturową, transnarodową czy też – jak proponuje Elwira Grossman i który
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to termin najtrafniej oddaje złożoność tej problematyki i pojęć – literaturę
obejmującą „przestrzeń transkulturowych idiomów” (Grossman 2016, 60),
a więc opartej na idiomatycznej wiedzy obu obszarów, tworzących niejako
nową „trzecią wartość”, wynikającą „z wymieszania szeroko pojętej kultury
macierzystej (w tym przypadku polskiej) i innych kultur lokalnych w kraju
docelowym” (Grossman 2016, 60).
Niech zatem kryterium wartości stanowi przede wszystkim rezultat poszukiwania przez autorów własnego narratorskiego głosu, na tyle oryginalnego, aby dzieło mogło pretendować do traktowania go w kategoriach uniwersalnych, nawet jeśli następuje to w odniesieniu do różnych kodów społeczno-kulturowych, gdzie „polskość” stanowić może (choć nie musi) jeden z nich.
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IN SEARCH FOR THE LOST POLISHNESS?
THE E/IM/MIGRATION LITERATURE IN SWEDEN
The article presents Polish writers (or writers of Polish origin) writing in Polish or
Swedish. They all refer to Poland and Sweden and to the idea of Polishness in their
works. Some texts are written by the authors who used to be described as ‘emigrant
writers’, while others are created by those representing the second generation of
Polish or Swedish-Polish emigrants. The article author discusses issues such as the
writers’ attitudes towards their first homeland or their ancestors’ homeland, ethnic
identity, changes of tradition and cultural roles.
Keywords: emigration writers, emigration literature, immigration literature, ethnic
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„JEŚLI CZYTELNIK, SŁUCHACZ – TO POETA!”.
O DIALOGU BOGDANA CZAYKOWSKIEGO
I ADAMA CZERNIAWSKIEGO

T
1

uż po wiadomości o przyznaniu Czesławowi Miłoszowi Nagrody Nobla, 15 października 1980 roku Bogdan Czaykowski1 pisał z Vancouver
do Adama Czerniawskiego2: „Nagroda dla Miłosza pocieszyła mnie,

Bogdan Czaykowski, ur. w 1932 roku w Równym na Wołyniu, zmarły w 2007 roku w Vancouver w Kanadzie, poeta, eseista, tłumacz, w latach 1962–1998 wykładowca i profesor slawistyki na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej (UBC) w Vancouver. Jako dziecko wywieziony
w 1941 roku z rodzicami i młodszym bratem Zbyszkiem na zesłanie w głąb ZSRR. Aresztowany
przez NKWD ojciec zaginął, brat zmarł w trakcie wędrówki do Armii Andersa. Czaykowski
przebywał z matką w sierocińcach w Persji i Indiach, trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył
studia z zakresu historii nowożytnej i polonistyki. Na przełomie lat 50. i 60. XX w. redaktor
młodoliterackich pism „Życie Akademickie”, „Nowy Merkuriusz” i „Kontynenty”. Autor m.in.
autorskiej Antologii poezji polskiej na obczyźnie 1939–1999 (Czaykowski, red., 2002).
2
Adam Czerniawski, ur. w 1934 roku w Warszawie, poeta, prozaik, eseista, tłumacz na jęz.
angielski (m.in. poezji i dramatów Tadeusza Różewicza, poezji i prozy Cypriana Norwida,
Leopolda Staffa, Zdzisława Stroińskiego, Wisławy Szymborskiej, pism filozoficznych Władysława Tatarkiewicza, Romana Ingardena i Leszka Kołakowskiego). W 1941 roku wyjechał
z Polski z matką i siostrą, by dołączyć do przebywającego w Palestynie ojca. Wojenne przeżycia opisał w opublikowanych w dwóch wersjach językowych wspomnieniach Scenes from
a Disturbed Childhood (London 1991) / Fragmenty niespokojnego dzieciństwa (Londyn 1995).
Po wojnie przyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył studia z zakresu anglistyki i filozo-
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ucieszyła (…), bo to jednak ktoś bliski, tylko tysiąc mil stąd. Pomyślałem
sobie, że i Ty masz jeszcze jakąś szansę, i może nawet ja. Jednak jest pewna
zasada, której można nauczyć się od Miłosza: nie rozmieniać siebie na drobne, szanować siebie” (List z 15 października 1980; Czaykowski [Listy]).
Po 15 latach, w roku 1995, z perspektywy rozczarowania odbiorem ich
twórczości w wolnej Polsce, Czaykowski w liście do przyjaciela krytycznie
podsumował dokonania poetów z grupy Kontynenty, którą obaj współtworzyli w Londynie na przełomie lat 50. i 60. XX wieku3:
obiektywnie biorąc, z całej „kontynentowej” generacji poetów, jedynie my dwaj
możemy ubiegać się (piszę ostrożnie) o miejsce w czołówce polskiej poezji powojennej. Busza i Darowski4 napisali trochę dobrych wierszy, ale dorobek Andrzeja

fii. Podobnie jak Czaykowski był redaktorem młodoliterackich pism emigracji londyńskiej.
Obecnie mieszka w Walii. Jest m.in. redaktorem antologii przekładów nowoczesnej poezji
polskiej The Burning Forest (Newcastle 1988), wyboru esejów o polskiej poezji The Mature
Laurel (Bridgend 1991) oraz autorskiej antologii Moved by the Spirit. An Anthology of Polish
Religious Poetry (Belfast 2010).
3
Grupa poetów, krytyków i publicystów z najmłodszego pokoleń wojennej emigracji niepodległościowej. Wspólną areną ich wystąpień były redagowane i tworzone przez nich pisma: „Życie Akademickie”, „Nowy Merkuriusz” i „Kontynenty”. Dorobek poetycki członków
grupy prezentują dwie antologie – Ryby na piasku. Antologia wierszy poetów „londyńskich”
(Czerniawski, red., 1965) oraz Opisanie z pamięci. Antologia poetycka grupy „Kontynentów”
(Lam, red., 1965).
4
Wspomniani w liście członkowie grupy Kontynenty to w kolejności ich pojawiania się
w liście (odzwierciedlającej hierarchię ich ważności dla autora): Andrzej Busza, ur. w 1938 r.
w Warszawie, od 1939 r. przebywający poza Polską, poeta, prozaik, eseista, tłumacz, znawca
twórczości Josepha Conrada, wykładowca anglistyki na UBC w Vancouver, gdzie mieszka.
Debiutował tomem Znaki wodne (Paryż 1969), w 2016 r. ukazał się w Rzeszowie pierwszy
wybór jego wierszy Atol; Jan Darowski (ur. w 1926 r. w Brzeziu pod Raciborzem, zmarły
w 2008 r. w Londynie), poeta, eseista, tłumacz, prozaik, z zawodu drukarz (pracował m.in.
w Oficynie Poetów i Malarzy Bednarczyków), za życia opublikował w Londynie tomy wierszy Drzewo sprzeczki (1969) i Niespodziewane żywoty (1990), pośmiertnie ukazały się staraniem Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Rzeszowie trzy tomy jego Dzieł pod redakcją Jana Wolskiego: autobiografia Unsere (2012), Eseje (2013) i Poezje (2015); Zygmunt Ławrynowicz (ur. w 1925 r. w Poniewieżu na Litwie, zmarł w 1987 r. w Londynie). Poeta,
tłumacz, eseista, krytyk, redaktor pism „Życie Akademickie”, „Nowy Merkuriusz”, „Życie”,
współpracownik „Kontynentów”. Wywieziony w 1943 r. na roboty do Niemiec przedostał się
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jest nader szczupły, a Janka, choć większy, językowo jest w końcu monotonny,
a myślowo niezbyt ciekawy (jest jakaś kłótliwa miałkość w jego wierszach, autodydaktyczne rezonerstwo, mędrkowanie). Ponieważ przypomina czasem Białoszewskiego, trudno go z Mironem nie porównać, a to porównanie wypada bardzo
na niekorzyść Janka. Eheu. Ławrynowicz, sprawdzony, jest bardzo minor, chociaż
ma czasami ładne zagrania i czysty ton. Taborski jest na ogół niejadalny. Jest to
nawet interesujące, co on zrobił z językiem. Jak nieciekawie go odpoetycznił. Jak
stara się, żeby to nie była czyjaś inna poezja, i to zresztą chyba także przeciw poezji angielskiej. Ciekawe, że jego pesymizm głównie irytuje, brzmi jak zrzędzenie
Jeremiasza urzędniczego przedmieścia Jerozolimy.
Dlaczego jednak Twoja i moja poezja jest ciągle traktowana marginesowo w Polsce? Najwybitniejsi krytycy pomijają ją milczeniem, średni i młodsi coś o nas
piszą, (…) ale bez przekonania, że reprezentujemy najwyższy poziom. (…) Miłosz,
który niewątpliwie wpłynął na poglądy Majów, Stali, Mamoniów, itp. Illgów, chyba
uważa nas za mało miłoszowskich, czyli spoza sfery tej równowagi języka, która
warunkuje jakby najwyższą średnią jego możliwości urody. Ale chodzi tu zapewne
i o inne sprawy: na przykład trudność uchwycenia legendy autorskiej, mitu życia
i myśli, owego ni tu ni tam, i tu i tam, co zresztą może być problemem przejściowym, raczej wróżącym na dobre. O ile można coś poezji wróżyć na dobre.
Ty masz przy tym wyraźniejszy „ton”, „głos”, czy styl, który u mnie jest bardziej
zmienny, bardziej przynależny poszczególnym wierszom (List luty–marzec 1995;
Czaykowski [Listy]).

Ten list pochodzi z Archiwum Bogdana Czaykowskiego w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, które dopełnia lukę w archiwaliach przekazanych przez pisarza na początku 2007 roku do Gabinetu
Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W Warszawie znalazła
się m.in. jego trwająca kilka dekad, obszerna, wielowątkowa, korespondencja
do II Korpusu we Włoszech. Studiował ekonomię i nauki polityczne w Londynie. Pracował
jako urzędnik w banku Lloyds w Londynie. W Polsce ukazał się tomik jego miniatur poetyckich Błędne ogniki (Olsztyn 1984) oraz przekłady wierszy i prozy: G, Ungarettiego, R. Jeffersa, E. Montalego, K. Donelajtisa i A. Frossarda, na język angielski przełożył m.in. kazania ks.
J. Popiełuszki; Bolesław Taborski (ur. w 1927 r. w Toruniu, zmarł w 2010 r. Londynie), poeta,
teatrolog, krytyk, tłumacz. Członek AK, walczył w powstaniu warszawskim, po którym trafił
do obozu jenieckiego. Od 1946 r. mieszkał w Wielkiej Brytanii. Redaktor „Merkuriusza”
i „Kontynentów”, pracownik Sekcji Polskiej BBC, gdzie prowadził program „Sztuka nad
Tamizą”. Tłumacz dramatów Karola Wojtyły. Po 1956 r. publikował głównie w kraju.

MAGDALENA RABIZO-BIREK: „JEŚLI CZYTELNIK, SŁUCHACZ – TO POETA!”…

87

wzajemna z Jerzym Giedroyciem (Giedroyc 1956–1995 oraz Czaykowski
1956–2000), z której wynika mało znany fakt, że na przełomie lat 60. i 70.
Czaykowski pomagał w kwalifikowaniu do druku nadsyłanych do „Kultury”
wierszy. Incydentalnie podejmował się także recenzowania nowości książkowych i pisania esejów na aktualne tematy5. Jednakże z podjętych zobowiązań rzadko wywiązywał się w terminie, a wielu, mimo ponawianych obietnic,
nie spełnił. Tłumaczył się poirytowanemu naczelnemu, piszącemu doń zwięzłe ponaglenia na firmowym papierze: rosnącymi obowiązkami zawodowymi
(w latach 1971–1988 kierował departamentem slawistyki na Uniwersytecie
Kolumbii Brytyjskiej), pracą nad rozprawą doktorską (anglojęzyczną publikacją o polskiej poezji nowoczesnej, której nie zdołał ukończyć6), projektami
artystycznymi (zaproponował redaktorowi do publikacji antologię współczesnej poezji polskiej7) i problemami rodzinnymi. Do intensywniejszej współpracy z „Kulturą” Czaykowski powrócił dopiero w roku 1988.
Korespondencja z Czerniawskim jest prawdopodobnie (ponieważ nie
znam jej całości) równie, a być może nawet bardziej obszernym fragmentem
spuścizny epistolarnej Czaykowskiego. Trafiła do Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w niewielkim fragmencie8, bowiem Czerniawski sprzeciwił się nieuzgodnionej z nim decyzji przyjaciela o zmianie
lokalizacji gromadzonych wspólnie w domu małżeństwa Anny Lubicz-Łuby
i Gilberta Bartholomew w Lions Bay pod Vancouver, archiwaliów. Aktywnie
udzielająca się w życiu kanadyjskiej Polonii Anna Lubicz-Łuba (m.in. członkini Zarządu Fundacji im. Władysława i Nelly Turzańskich oraz Polskiego
5

Napisał wspomnienie o Tadeuszu Peiperze (Czaykowski 1970a, 135–143), ale nie wywiązał się z obietnicy napisania nekrologu Juliana Przybosia (listy z 1971 r., Czaykowski 1956–2000).
6
O tym pomyśle pisałam w szkicu Poezja w burzliwym pejzażu. Uwagi o krytyce literackiej
Bogdana Czaykowskiego (Rabizo-Birek 2014, 337–354).
7
Po kilku zmianach koncepcji antologia ograniczyła się do prezentacji poezji emigracyjnej. Ukazała się pod tytułem Antologia poezji polskiej na obczyźnie 1939–1999 (Czaykowski,
red., 2002). Wzbudziła kontrowersje, ponieważ autor włączył do niej wiersze „polskich poetów sowieckich” oraz, zdaniem części krytyków, zbyt obszerny w stosunku do pozostałych
autorów, wybór wierszy Kontynentowców (por. Pasterski b.r.).
8
Cztery listy Czerniawskiego do Czaykowskiego z lat 1968–2007 i trzy listy Czaykowskiego do Czerniawskiego z lat 1995–2002 oraz 24 listy mailowe w związku z przygotowaniem
tomu rozmów (Rabizo-Birek, red., 2006). Por. Czaykowski [Spuścizna].
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Funduszu Wydawniczego w Kanadzie), często gościła u siebie przybywających do Kolumbii Brytyjskiej polskich pisarzy i ludzi kultury oraz organizowała tam spotkania autorskie i wieczory poetycko-muzyczne.
Z jej inicjatywy, po przeprowadzce małżeństwa Czaykowskich do mniejszego lokum, a także pod wpływem częstych wizyt w Kanadzie Czerniawskiego,
który zaczął się zatrzymywać w Lions Bay, powstał zamysł utworzenia tam
Biblioteki i Archiwum im. Bogdana Czaykowskiego i Adama Czerniawskiego.
Znalazły się w nim podarowane przez Czaykowskiego publikacje książkowe
(w tym wiele rzadkich emigracyjnych druków) oraz rękopisy i listy9. We wrześniu 2006 roku podczas pobytu w Vancouver przeczytałam tam m.in. korespondencją wzajemną Czaykowskiego z Miłoszem (Miłosz 1955–1978 i Czaykowski 1960–1993) oraz Czerniawskiego z Witoldem Gombrowiczem.
W perspektywie śmiertelnej choroby, pod koniec 2006 roku, Czaykowski
zmienił plany i zdecydował o przekazaniu swojego archiwum do Warszawy,
by krajowi badacze mieli do niego łatwiejszy dostęp. Kierował się także na
pewno wyrażonym w cytowanym liście marzeniem o zyskaniu w kraju –
choćby w oczach „późnych wnuków”, adekwatnego do „ostrożnie optymistycznej” oceny swego dorobku miejsca w „czołówce polskiej poezji powojennej”. Jego osąd może wydawać się dziś, gdy przeminęła koniunktura na
literaturę emigracyjną, dyskusyjny. Jednak – jak sądzę – panteon polskich
poetów i poetek można kształtować na dwa odmienne sposoby. Albo się go
zawęża i hierarchizuje na wzór feudalnych społeczeństw, wyłaniając wąski,
niezmienny zestaw mistrzów i mistrzyń, albo postrzega jako miejsce stosunkowo ludne i demokratyczne zarządzane, którego liderzy zmieniają się w zależności od fluktuacji czytelniczych gustów i artystycznych koniunktur.
I choć bliższy mi jest panteon „demokratyczny”, w którym mogliby się
znaleźć bohaterowie mego szkicu, przytoczone oceny Czaykowskiego nie
pozostawiają złudzeń, że obaj korespondenci, ukształtowani w modernistycznym kulcie arcydzieł i wybitnych pisarzy – hołdowali jego „feudalnej”
wersji, bez sentymentów wyrzucając zeń twórców przez siebie niecenionych,

9

Z archiwum w Lions Bay, którego najcenniejsze zbiory przed wysyłką do Warszawy gospodyni skopiowała, korzystali Justyna Budzik (por. Budzik 2013, 37–103) oraz Roman Sabo
(por. Sabo 2016, 563–591).
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nierozumianych lub nielubianych, po roku 1989 także, wyłaniających się
niespodziewanie jako konkurencja dla nich, poetów młodszych pokoleń10.
Obaj pisarze, krytyczni wobec religii i kościołów, celebrowali swą przynależność do elitarnego „zakonu” artystów. Byli też wyznawcami postromantycznej religii sztuki, której stawiali najwyższe artystyczne i etyczne wymagania
oraz powierzali najważniejsze sprawy swego życia. Arystokratyzm ducha nie
przeszkadzał im jednak skarżyć się i oburzać na niespełniający oczekiwań
odbiór ich twórczości w Polsce, którego przyczyn stale dociekali (w korespondencji wzajemnej, rozmowach i szkicach).
Przyjaźń Czaykowskiego i Czerniawskiego, gdy spojrzeć na nią z perspektywy jej odbicia w korespondencji, ma osobliwie „literacki” charakter. Listy
pisarzy zawierają wnikliwe warsztatowe omówienia własnych utworów, rozważania o poezji i literaturze w ogóle, a polskiej poezji i literaturze w szczególności. Autorzy oceniają wysyłane sobie recenzje i szkice krytyków oraz badaczy poświęcone ich twórczości, odsłaniają kulisy życia literackiego w kraju i na
emigracji. Poddają krytycznej wiwisekcji osoby, dzieła, wydarzenia i instytucje.
Taki, jak na bliskich przyjaciół, mało intymny charakter listów wynikał na
pewno z ich oddalenia od siebie o tysiące kilometrów, które na wiele lat

10

Przykładem takich pełnych resentymentu, przesadnie krytycznych opinii o nowej polskiej poezji, którą Czaykowski znał bardzo powierzchownie, jest puenta niepublikowanego
wykładu wygłoszonego na Uniwersytecie w Seattle około 2004 roku – Czesław Miłosz and the
so-called „Polish School of Poetry” [maszynopis w moim posiadaniu]: „Polska po 1989 roku
została »normalnym krajem«, a życie w niej stało się »normalnym« życiem. Można by pomyśleć, że poezja, uwolniona od ciężaru historii, polityki i »socjosfery«, od dążenia do bycia
sumieniem narodu i substytutem opozycji politycznej, zakwitnie setkami indywidualnych
kwiatów. Zamiast tego mamy jednak imitatorów i importerów obcych modeli, które często
nie są zbyt dobrej jakości; mamy wiersze ad nauseam przypominające siebie nawzajem; mamy »coraz bardziej niejasne i klaustrofobiczne kulty lęku, kulty poetyckiej, intelektualnej
i moralnej impotencji i towarzyszące im bałwochwalstwo Tekstu«. Mamy »kurczące się horyzonty filozoficzne i estetyczne«. Mamy nawet, doprawdy, Szkołę Polskiej Poezji, lecz nie
mamy – jak dotąd – wybitnych indywidualności poetyckich. Być może szok transformacji to
za dużo dla kreatywności i wyobraźni poetyckiej. Być może potrzebujemy więcej czasu, żeby
polska poezja wróciła do swoich korzeni i znalazła tam inspiracje dla poetyckiego odrodzenia”
(tłum. red.). Krytyczne uwagi na temat polskiej literatury i życia literackiego w kraju i na emigracji zawierają intelektualne sylwy Czerniawskiego (Czerniawski 1996; Czerniawski 2014).
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ograniczyło codzienne wymiary znajomości, wyrażające się w spędzaniu
wspólnie czasu, udziale w życiu prywatnym i zawodowym. Czaykowski – jak
wspominał jego przyjaciel Busza – unikał podróży lotniczych11 i po osiedleniu
się w Kanadzie w 1962 roku do Europy wybrał się jedynie dwa razy na dłuższe pobyty naukowe (tzw. sabbatical) – na przełomie 1968 i 1969 roku oraz
w roku 1973, kiedy po raz pierwszy od deportacji z Wołynia zimą 1941 roku
odwiedził Polskę12. Czerniawski przeciwnie – zawsze chętnie, często i daleko
podróżował, od 1963 roku regularnie bywał w Polsce, jednak na zachodnie
wybrzeże Kanady wybrał się po raz pierwszy dopiero w maju 1981 roku.
Długo wyczekiwaną wizytę przyjaciela Czaykowski uczcił nawiązującą do
horacjańskich wzorów odą Do Adama Czerniawskiego (datowaną: 16 marca
1981) (Czaykowski 2007, 179–180). Czerniawski podróżował później do
Kanady kilkakrotnie, zawsze odwiedzając przyjaciela (m.in. w roku 1988,
maju 1996, październiku 1999, maju 2001). Spotkania te owocowały wspólnymi przedsięwzięciami literackimi – m.in. udziałem Czaykowskiego w redagowanych przez Czerniawskiego antologiach angielskich przekładów polskiej poezji nowoczesnej i esejów jej poświęconych oraz cyklem rozmów,
które po kilkunastu latach stały się fundamentem wspólnej książki O poezji,
nostalgii, krytykach i kryteriach rozmawiają Bogdan Czaykowski i Adam
Czerniawski (Czaykowski, Czerniawski 2006), wzbogaconej o wybór osobnych rozmów autorów z innymi interlokutorami. Wzajemne rozmowy, rozpoczęte podczas trzeciej wizyty Czerniawskiego w Vancouver w 1996 roku,
przynoszą bilans życiowych osiągnięć, zawierają oceny polskiej literatury
i życia literackiego w kraju i na emigracji po roku 1989, prezentują historię
grupy Kontynenty. Na pierwszym planie jest w nich zawsze poezja – sprawa
w ich życiu najważniejsza, będąca fundamentem i zwornikiem przyjaźni –
podkreślona usytuowaniem na początku długo obmyślanego i żywo dysku11

Ciekawym poetyckim „efektem” fobii lotniczej, która zmuszała poetę do poruszania się
po Kanadzie i USA samochodem lub koleją, jest poemat z roku 1980 Superkontynentalny
Toronto – Vancouver zamieszczony w tomie wierszy wybranych (Czaykowski 2007, 245–
273). Utwór przykuł uwagę znawcy topiki kolejowej Wojciecha Tomasika (Tomasik 2009,
25–32).
12
Poeta upamiętnił wizytę w Polsce wierszem Odwiedziny 1973 (Czaykowski 2007, 135)
oraz wspomnieniem Znasz li ten kraj? (Czaykowski 1995, 120–140).
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towanego tytułu książki. Także ostatnia rozmowa z Czaykowskim, którą
przeprowadziła Bożena Karwowska, kończy się znamienną refleksją poety:
z biegiem czasu w porównaniu z Polakami mojej generacji moje życie stało się
łatwiejsze i znalazło nie tylko swoją ciągłość, ale i swój konkretnie przeze mnie
uświadomiony cel. A paradoksalnie można by powiedzieć, nie była tym celem
uniwersytecka kariera, ani stworzenie domu, a przede wszystkim poezja (cyt. za:
Karwowska 2008, 331–339).

Przyjaciele poeci różnili się od siebie typem osobowości, temperamentem
i pozaliterackimi zainteresowaniami – Czaykowski zawsze interesował się
polityką, po roku 1981 włączył się aktywnie w pomoc Polakom z solidarnościowej emigracji, natomiast rozmiłowany w sztukach plastycznych i muzyce
klasycznej, skoncentrowany na własnej twórczości Czerniawski aktywnie
uczestniczył w polskim i międzynarodowym życiu artystycznym – jako
stypendysta wielu fundacji oraz uczestnik festiwali i wydarzeń literackich
w Polsce, Europie i na świecie. Płaszczyznami, które ich zbliżały do siebie,
były (poza wzajemną sympatią), podobne poglądy na poezję i sztukę, zainteresowanie swoim pisarstwem oraz polemiczny temperament, tak opisywany
przez obserwatorkę ich spotkań:
panowie Bogdan i Adam prowadzili ze sobą nierzadko porywające „pojedynki”
słowne, ujawniając wysoką kulturę literacką, gruntowną znajomość przedmiotu
(poezji, filozofii, sztuki), silne i przy tym odmienne temperamenty i osobowości
twórcze. Owe „pojedynki”, tak pasjonujące dla uczestników wieczoru, prowadzone
były „do pierwszej krwi”, kończyły się nieomylnie atmosferą przyjacielskiego
konsensusu i bogactwem inspirujących pomysłów (Lubisz-Łuba 2008, 130).

Ponadto Czerniawski dzięki swej mobilności dostarczał „zasiedziałemu”
na kanadyjskiej „prowincji”, oddalonemu od centrów polskiej i światowej
kultury Czaykowskiemu wielu cennych informacji na interesujące go tematy.
Z zawartych w korespondencji krytycznych i aprobatywnych uwag o wysyłanych sobie wzajemnie utworach (wierszach, prozie, esejach, recenzjach,
przekładach oraz wydanych książkach) rodziły się publikowane w prasie
wzajemne recenzje, z czasem także dłuższe eseje i szkice w monografiach

92

CZĘŚĆ I. LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE

zbiorowych (m.in. Czaykowski 1997b, 15; Czaykowski 2003, 13–32; Czaykowski 2010, 5–9; Czerniawski 1971, 2; Czerniawski 1981, 110–113; Czerniawski 2005, 34–47).
„Literackość” ich przyjaźni wyraziła się także we wzajemnej obecności
w tekstach literackich: mottach, cytatach i parafrazach utworów. Szczególną
wagę mają dedykowane sobie polemicznie wiersze. Na przykład liryk Czaykowskiego Age de la pierre (II) (Czaykowski 2007, 60–61) z pierwszego kanadyjskiego tomu Spór z granicami (Paryż 1964) jest opatrzony ironiczną dedykacją: „wyświetlonym cieniom Adama poświęcam” i zawiera szereg aluzji do
wiersza Czerniawskiego Autoportret z okresu dojrzewania (z tomu Topografia
wnętrza, Paryż 1962; Czerniawski 2014a, 41).
Najbardziej znany dialog w ich dorobku tworzą dedykowane sobie wiersze
pod identycznym tytułem Mitologia. W tym przypadku pierwszy był pochodzący z tomu Spór z granicami liryk Czaykowskiego, na który Czerniawski
odpowiedział utworem zamieszczonym w tomie Sen cytadela gaj (Paryż
1966). Wiersze te przedstawiają bliskie, choć oparte na kontrastowych konotacjach kulturowych, kompleksy idei i znaczeń. W charakterystycznych dla
wczesnego etapu ich twórczości groteskowo-wizyjnych obrazach obaj poeci
dekonstruują, podobnie jak czynili to wcześniej w Anglii T.S. Eliot i W.H. Auden, w Polsce zaś Zbigniew Herbert i Miron Białoszewski, fundamenty europejskiej kultury. Czaykowski – klasyczną, śródziemnomorską, południową,
zaś Czerniawski – barbarzyńską, romantyczną, północną, zestawiając je z niszczącymi żywiołami historii i realiami nowoczesnej cywilizacji:
Badałem Pytii usta
I Kasandry wzrok
W oczodołach jarzyła się pustka
W ustach wrzał bełkot.
Mówiłem z Apulejsza osłem,
Lecz wrył się tępo w czas
I zęby szczerzył żółte
Jak wściekły pies.
Odoswojone zwierzę – rzekłem –
Widocznie upłynął szmat historii:

MAGDALENA RABIZO-BIREK: „JEŚLI CZYTELNIK, SŁUCHACZ – TO POETA!”…

93

Eros skurczony jak embrion
Patrzy z przestrachem w twarz glorii
(Mitologia, Czaykowski 2007, 64)
O szarej godzinie przedświtu
zwierz dziki! W powietrzu grają strzały
smrodliwych Germanów; tu w tych
bagnistych lasach; dlaczego?
Wczoraj w płomieniach pochodni
ujrzałem nagle Julię szlochającą.
Ciała nasze w trzęsawiskach zgniją,
Historia cóż powie?
Barbarzyńcy są niepiśmienni.
Nasza tu obecność pozostanie
domysłem ateńskich sofistów.
[.........................]
Dacic w Bazylei kończy klasyfikację
europejskich mitów.
W Belsen Harlevi tworzy
Syntezę nową przestrzennego czasu:
każdy odkopany kawałek marmuru
strzęp papirusu
szept konającego boga
modyfikuje materię obłudnej przeszłości.
Nam zaskoczonym w wszechświecie przypadków
postulaty mędrca noc pozwolą przetrwać
aż do agonii ponownego świtu
(Mitologia, Czerniawski 2014a, 114–115)

Z młodzieńczego okresu pochodzą także poematy Czaykowskiego Reductio ad absurdum i przezwyciężenie (dialektyka wiersza) (1958) oraz zawierająca aluzję do osoby Czerniawskiego surrealistyczna Sura (1961), na które
Czerniawski odpowiedział trzema poematami zamieszczonymi w tomie Sen
cytadela gaj. Wśród nich zwraca uwagę Dialektyczna atomizacja wyobraźni,
której część pierwsza ma, nawiązującą do dialogów Platona, poematów Promethidion Cypriana Norwida oraz Ziemi jałowej i Portretu damy Eliota, for-
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mę dysputy poety A. z kandydatem nauk B. o powinnościach poetów. Pod
czytelnymi inicjałami autor ukrył siebie i przyjaciela Czaykowskiego w okresie podejmowania na początku lat 60. XX wieku zasadniczych a odmiennych
życiowych wyborów.
Czerniawski tak ułożył sprawy zawodowe, by na pierwszym planie była jego własna twórczość. Niejako powierzył się literaturze. Później często zmieniał miejsca pracy i zamieszkania. Pracował jako urzędnik, wykładowca filozofii na wyższych uczelniach Anglii i Walii, był administratorem międzynarodowego domu pracy twórczej, współpracował z BBC. Czaykowski wybrał
karierę uniwersyteckiego wykładowcy – absorbującą go i spychającą twórczość
na drugi plan – która jednakże zapewniła mu życiową stabilizację. Współtworzył w Vancouver niewielką polską kolonię artystyczno-intelektualną,
zwłaszcza gdy udało mu się w roku 1965 ściągnąć z Anglii jako wykładowcę
anglistyki UBC Andrzeja Buszę z rodziną. Zaprzyjaźnili się z Miłoszami,
starszymi od siebie wojennymi emigrantami, a w latach 80. otaczali opieką
uchodźców z emigracji solidarnościowej. Po wielu latach Czaykowski nawiązał do dawnego pomysłu przyjaciela i w pisanej w latach 90. sylwie Uczucia,
zdania, sekwencje wprowadził partie (zatytułowane Fragmenty powieści),
które mają formę opatrzonej komentarzami rozmowy z przyjacielem o inicjale A. Rozważają meandry uczuć i debatują nad przyczynami rozpadu miłosnych związków (Czaykowski 2008, 99–107).
Ponadto Czaykowski upodobał sobie formę poetyckiego (literackiego)
portretu. Jednym z jego ulubionych modeli był Czerniawski. Umieścił go
w surrealistycznym poemacie Sura w sąsiedztwie Białoszewskiego, Herberta
i autorskiego porte parole Sury (postać androgyniczna, nawiązującą do dzieciństwa i wczesnej młodości w Indiach) (Czaykowski 2007, 44). „Adam” pojawia się także w opowiadaniu Przesłuchanie Ignacego Munke (Czaykowski
1970b, 2) – groteskowej paraboli polskiej poezji XX wieku i syntetycznego
zbiorowego portretu poetów13. Ich realne pierwowzory można zidentyfiko-

13

Por.: „dopiero długo potem odwiedził Italię, był w Delft (było ich tam kilku) (…), nie,
nie opisał Delft, stwierdził, że był w Arkadii (…)”. W Widoku z Delft Czerniawskiego czytamy: „widziałem Delft / mam w oczach Delft / zobaczyłem Delft / opiszę Delft” (Czerniawski
2014a, 171).
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wać, kierując się aluzjami biograficznymi oraz odwołaniami do ich utworów.
W przypadku Czerniawskiego są to reminiscencje jego pobytu w czasie wojny i tuż po niej w Palestynie, roku debiutu (1956), opowiadań Rachela
w Rzymie i Coitus (z nawiązaniem do Księgi Rodzaju) (Czerniawski 1975,
23–32, 49–53)14, wierszy Św. Sebastian (Czerniawski 2014a, 29–30) i Zwiastowanie (Czerniawski 2014a, 34) oraz opublikowanego w 1968 roku poematu Widok Delft (Czerniawski 2014a, 168–171), będącego wizytówką tego poety, utworem często interpretowanym, włączanym do antologii i historycznoliterackich syntez (por. np. Ligęza 1998; Dziadek 2004, 60–73; Grodecka 2008,
107–114).
Z podobnego okresu – przełomu 1968 i 1969 roku – w którym Czaykowski
przebywał na rocznym urlopie naukowym w Wielkiej Brytanii i częściej spotykał się z przyjacielem, pochodzi wiersz Tworzę archetyp (Czaykowski 1969,
27). Jest to poetycki żart, podobny humorystycznym wierszykom, które autor
wpisywał do korespondencji z Czerniawskim. W lekkiej formie przemycał
w nich krytyczne uwagi wobec słynącego z impulsywnego temperamentu,
skonfliktowanego ze środowiskiem literackim przyjaciela. W liryku wykpiwa
aktualne literackie i kulturowe mody (utwór powstał w apogeum kontrkultury i autor skonfrontował w nim zbuntowaną, hippisowską młodzież ze
wspomnieniem nieodległej, a jednak bardzo odmiennej młodości swego
pokolenia). Jeśli przyjąć, że jego adresatem był Czerniawski, autor skrytykował ortodoksyjne przestrzeganie przez niego modernistycznego aksjomatu
powściągliwości uczuć. Ich wyrazem były w poezji Czerniawskiego dedykacje utworów enigmatycznymi inicjałami (np. „B.Cz.”, „H.K.”, „T.R.”), piętrzenie chwytów ironii i efektów dystansu. Protestując przeciw takim praktykom
Czaykowski zwraca się do przyjaciela po imieniu:
O Adamie,
dlaczego nie mam powiedzieć O Adamie!
Vocativus nie jest w modzie,
moda jest trochę dziwna
jak na mój gust, co to jest gust,

14

Opowiadania powstały, jak wynika z dat pod nimi, w latach 1964–1967.
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gust mam staromodny
to co mnie dzisiaj razi
za trzydzieści lat będzie miało
posmak z lekka archaiczny, (…)
[..........................]
(…) O, Adamie!
za trzydzieści lat
będzie to brzmiało trochę
archaicznie,
jak on prosto przemawiał
powiedzą do przyjaciół,
ach, inne były czasy,
[..................]
(Czaykowski 1969, 16).

Wiersz stanowi zapowiedź bardziej okazałego, „paradnego” portretu przyjaciela – „staromodnej” ody Do Adama Czerniawskiego. W tym kunsztownym utworze, który tytułowy bohater kilkakrotnie cytował i analizował (zob.
m.in. Czerniawski 1971; Czerniawski 2001, 130–134; Czerniawski 2014b,
133), autor wyraził jednak nie tyle serdeczne uczucia do przyjaciela, co scharakteryzował samego siebie i przedstawił złożoną sytuację egzystencjalną
Polaka-emigranta-poety, podobnego Owidiuszowi na zesłaniu w Tomi, bowiem podwójnie oddalonego od etnicznej i kulturowej ojczyzny. Wiersz rozpoczyna się od żartobliwego nawiązania do początku Pieśni pierwszej Boskiej
Komedii Dantego, poprzez które Czaykowski sygnalizuje, że znajduje się
w symbolicznej „połowie życia” i dokonuje jego bilansu:
Zapuściwszy się w głębię małego lasu,
odkrywam, że i mały las może mieć swój matecznik.
Odstrychnąwszy się od metropolii i watykanów,
znajduję, że papiestwo może istnieć wszędzie.
Jeżeli czegoś brak mi, to obrazów,
twarzy patrzących rozumnie, choćby i pośmiertnie.
Błękitnych zamgleń włoskich krajobrazów
i form rozbitych, by jaśniały wnętrzem,
bo zdarza się, że forma pęka pięknie
(Czaykowski 2007, 179).
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Pięć ostatnich linijek tej strofy Czerniawski w 1995 roku wprowadził do
ważnego wiersza-centonu Historia ludzkości (Czerniawski 2014a, 280–282),
w którym zamieścił także strofy dzieł swoich mistrzów: Cypriana Norwida
i cytowanych w oryginale Wergiliusza, Dantego, Roberta Browninga i Rainera Marii Rilkego. Historia ludzkości ilustruje dwoistość natury człowieka –
jako sprawcy historii – pełnej przemocy, nienawiści, bałwochwalstwa, nietolerancji i okrucieństwa oraz twórcy sztuki, która wyraża subtelne odcienie
uczuć, docieka tajemnic bytu, obrazuje dążenie do piękna, harmonii i doskonałości. Zaś cały utwór Czaykowskiego, co stanowi ewenement w praktyce
edytorskiej, umieścił na tylnej stronie okładki swych Poezji zebranych (wydanych w 80. rocznicę urodzin).
W intencji Czerniawskiego taka decyzja miała być zapewne hołdem dla
zmarłego przyjaciela i formą jego upamiętnienia. Jednak wiersz Czaykowskiego umieszczony w miejscu zwyczajowo przeznaczonym na prezentację
autora i pochwalne głosy krytyki traci uniwersalność, a zaczyna pełnić funkcję „pozytywnej noty”. Nie łatwo jest odpowiedzieć, czy Czaykowski zgodziłby się na takie jego „użycie”, które, z innej perspektywy, stanowi charakterystyczny przykład potrzeby autoafirmacji Czerniawskiego, manifestującej się
zwyczajem cytowania samego siebie, wyliczania swoich dokonań oraz przytaczania, niekiedy na kilku stronach swoich tekstów, pozytywnych opinii
o własnej twórczości (por. Czerniawski 2014b, 55–58).
Czaykowski powiedział w jednej z rozmów, że nie mógłby się z Czerniawskim przyjaźnić, gdyby nie cenił jego twórczości poetyckiej. Podkreślał także
partnerski charakter ich związku, który porównywał z „niesymetrycznymi”
relacjami między wielkimi polskimi romantykami. Jak wiadomo, celebrowali
oni i opiewali przyjaźń, nie potrafili jednak zaprzyjaźnić się ze sobą na dłużej, toteż wiązali z osobami „niższymi” od siebie poetyckim talentem i formatem osobowości, uznającymi tę niższość, co manifestowało się w wyznawczym do nich stosunku. A równoprawność relacji z osobami dla niego ważnymi była dla Czaykowskiego niezwykle istotna, o czym świadczy jego
opowieść o meandrach znajomości z Miłoszem O „Guciu zaczarowanym”,
czyli o asymetrii w przyjaźni (Czaykowski 1997a, 269–288).
Czaykowski i Czerniawski uważali łączącą ich przyjaźń za „symetryczną”,
co nie oznaczało braku krytycyzmu oraz pojawiających się okresowo animo-
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zji i konfliktów – zwykle skrywanych przed światem zewnętrznym, wobec
którego tworzyli od połowy lat 60. twórczy tandem. Uwidoczniło się to w charakterystycznej formie recepcji ich twórczości. Krytycy często, podobnie jak
ja to czynię, zestawiali ich ze sobą (zwyczaj rozpoczął Jan Brzękowski, a kontynuowali: Krzysztof Karasek, Wojciech Ligęza, Jacek Łukasiewicz i Andrzej
Busza15). Siłą rzeczy zaczęli być ze sobą myleni. Czaykowski w listach do
przyjaciela uskarżał się żartobliwie, szczególnie w okresie prosperity literackiej Czerniawskiego w latach 80. i 90. XX wieku, że czuje się niczym jego
gorszy sobowtór. W jednej z wielu charakterystyk przyjaciela, które zawarł
w listach, napisał do niego:
Widzisz świat przez pryzmat swoich wątpliwej wartości rozważań o tożsamości:
raz Ci się utożsamia z Gniatczyńskim, potem znów Ty jesteś mną, z czego wynika,
że także Gniatczyńskim, a on Tobą. A ponieważ Ty jesteś mną tylko na niby, więc
okazuje się, że naprawdę to ja jestem Tobą, bledszym, dalszym, stąd na tym
wszystkim wychodzę jak Zabłocki na mydle, czyli ginę. Archetypicznie (List z 16
sierpnia 1983; Czaykowski [Listy])16.

W kodzie innego z listów, w którym namawia przyjaciela, by jak najszybciej wydali swoją korespondencję, wśród żartobliwych pomysłów na tytuł
takiej publikacji pojawia się kontaminacja imion „Bogdam” (List datowany
„Grudzień, czyli gwiazdka 84”; Czaykowski [Listy]).
* * *

Na podstawie lektury wzajemnej korespondencji oraz tekstów literackich
można wnioskować, że Czaykowskiego i Czerniawskiego połączyła szczególna więź, którą nazywam „przyjaźnią poetów”. Dobrze jej charakter ilustruje
czwarta, przedostatnia strofa ody Do Adama Czerniawskiego:
15

Por. Brzękowski 1969, 18–19; Karasek 1988, 42–43; Karasek 1990, 30–31; Ligęza 1992, 1,
5; Ligęza 1997, 19–20; Łukasiewicz 2001, 78–81; Busza 2008, 69–78.
16
Ostatnie słowo stanowi aluzję do recenzji Czerniawskiego Świadomość archetypiczna
(Czerniawski 1971). Poeta czyni aluzję do jeszcze jednego przyjaciela z grupy Kontynenty –
poety, eseisty i dziennikarza Wojciecha Gniatczyńskiego (1924–1985).
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Bo słuchający częścią mówiącego,
a znów mówiący to częściowo słuchacz.
Przyznaj, że jest w ustroju tym zaleta,
Jeśli czytelnik, słuchacz to – poeta!
(Czaykowski 2007, 180)
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THE DIALOGUE BETWEEN BOGDAN CZAYKOWSKI AND ADAM CZERNIAWSKI
The article presents two poets and friends, Bogdan Czaykowski (1932–2007) and
Adam Czerniawski (born in 1934), both belonging to London “Kontynenty” [Continents] group in their youth. The article analyses the literary proofs of their friendship
– fragments of their letters gathered at the University Library in Rzeszów. The author
tries to explain the phenomenon of ‘poet friendship’ and presents the less known
aspects of Polish literature written in exile.
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T

wórczość Józefa Wittlina można podzielić na dwa okresy: przed emigracją do Stanów Zjednoczonych i po przybyciu do kraju Waszyngtona.
Okoliczności wyjazdu pisarza za ocean były dość zaskakujące. 9 lipca
1939 roku udał się do Francji, gdzie zamieszkał w byłym cysterskim opactwie
Abbaye de Royaumont niedaleko Paryża. Pobyt tam miał potrwać około dwa
miesiące. Czas pobytu zakłóciła jednak trudna sytuacja polityczna, złe samopoczucie, a przede wszystkim wojna, która oznaczała brutalny i definitywny
koniec twórczego skupienia. Wraz z wybuchem działań wojennych Wittlin
podjął ogromne wysiłki, aby sprowadzić do Francji swoją żonę i córkę, które
przybyły do Paryża w maju 1940 roku1. Następnie Wittlinowie udali się do
Saint-Jean-de-Luz nad Zatoką Biskajską, skąd miał odpłynąć statek do Anglii. Ponieważ jednak podróż na Wyspy Brytyjskie okazała się niemożliwa,
pojechali do Lourdes, które było wówczas bazą przerzutową Polaków do
Hiszpanii, skąd podejmowali próby przedostania się do wojsk polskich na
Zachodzie lub usiłowali wyjechać z Europy. Kolejnym etapem podróży po
ziemi francuskiej była Nicea, gdzie w sierpniu Wittlin z rodziną udał się na
zaproszenie kuzynki Kazimierza Wierzyńskiego, która prowadziła tam pen-

1

W tym okresie pisał do „Wiadomości Polskich” wydawanych przez Mieczysława Grydzewskiego w Paryżu.
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sjonat. W Nicei zdobył dokumenty wymagane do opuszczenia Francji.
Wreszcie po otrzymaniu prawa pobytu w Chinach, Wittlinowie dostali wizę
tranzytową do Portugalii. W listopadzie 1939 roku rozpoczęła się ich ucieczka
z Francji. Droga wiodła przez Tuluzę, Lourdes, Birriatz do Saragossy i Madrytu, skąd następnie przybyli do Lizbony. Stolicę Portugalii osiągnęli 31
października 1940 roku, a 17 stycznia następnego roku odpłynęli do Stanów
Zjednoczonych. Najpóźniej 2 lutego byli w Nowym Jorku.
Pobyt na ziemi amerykańskiej od początku nie należał do łatwych. Choroby i trudności finansowe nie sprzyjały zadomowieniu (por. Olejniczak 2015,
50–65). Mimo to Wittlin nie chciał zerwać z działalnością literacką. Zachętę
do niej stanowił fakt, że od początku spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem ze strony różnych osób jak choćby slawisty Artura P. Colemana czy
działaczy polonijnych: Maksymiliana Węgrzynka, wydawcy dziennika „Nowy Świat” w Nowym Jorku, Petera Yollesa, redaktora tego pisma, oraz Szymona Kamińskiego, redaktora nowojorskiego „Robotnika”. Dbali oni o zaistnienie pisarza w środowisku amerykańskim. Dzięki temu w 1943 roku
otrzymał on prestiżowe nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury
oraz Narodowego Instytutu Sztuki i Literatury w Nowym Jorku za angielskie
wydanie Soli ziemi w 1941 roku.
Na temat początków pobytu Wittlina w Nowym Jorku pisała Nina Taylor-Terlecka (Taylor-Terlecka 2014, 235–253). Artykuł tej znakomitej badaczki
stanowi jednak zaledwie wstęp do przedstawienia bardzo szerokiej i większości
nieznanej aktywności pisarza po przybyciu do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku, a zwłaszcza w Riverdale, mieszkał on bowiem już do końca życia,
a więc przez 35 lat. Wittlin, gdy mówił o swej emigracyjnej sytuacji, formułował ambiwalentne wypowiedzi. Często narzekał, że choruje, żyje w biedzie i nie
ma czasu na pisanie. W niektórych listach, jak choćby do redaktorów „Wiadomości”, wzmiankował jednak o dość dużej aktywności literackiej. 31 sierpnia 1965 roku pisał do Mieczysława Grydzewskiego: „Szuflady moje pełne są
notatek, szkiców i rozpoczętych utworów. Samo przepisanie tego, co właściwie jest koniecznością, zabrałoby parę lat pracy” (Wittlin 2014, 315). Z kolei
pod koniec życia, 28 marca 1973 roku, zwierzał się Stefanii Kossowskiej:
„Przykro mi, że nie mogę nic Pani teraz przysłać do »Wiadomości«. Moja
»teka« składa się [z] notatek, szkiców – prozą i wierszem – nie nadających się
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do publikacji” (Wittlin 2014, 455). Tę ostatnią wypowiedź należy potraktować cum grano salis. Faktem jest, że duża część spuścizny pisarza nie ujrzała
światła dziennego, ponieważ Wittlin bardzo długo cyzelował swoje teksty.
Poza tym pobyt na emigracji oraz wynikające stąd trudności ze znalezieniem
wydawcy i czytelnika, nie sprzyjały pisaniu czy raczej zachęcały, aby pisać dla
potomnych bądź dzielić się bieżącymi sprawami w listach i prywatnych zapiskach.

PUBLICYSTYKA I POEZJA
Najlepiej utrwalona jest spuścizna pisarza dostępna w amerykańskiej prasie polonijnej, co nie znaczy, że teksty te są dobrze znane. Od początku swego
pobytu w Ameryce Wittlin włączył się w działalność literacką. Prawdopodobnie jedno z pierwszych publicznych wystąpień pisarza, reklamowanego
na łamach „Nowego Świata” jako „oficjalny polski kandydat do Nagrody
Nobla”, miało miejsce 25 lutego 1941 roku w Kole Polskim w Nowym Jorku.
Wittlin wygłosił wówczas wykład pt. Wieczny skarbiec kultury polskiej, poświęcony głównie znaczeniu twórczości Mickiewicza dla Polaków („Nowy
Świat”, 6 kwietnia 1941)2. Od tego czasu publikował swoje teksty na łamach
„Nowego Świata”. Niektóre z nich zostały po latach włączone do zbioru Orfeusz w piekle XX wieku wydanego przez „Kulturę” w 1963 roku (Wittlin 1963).
Ale Wittlin napisał też szereg innych, dziś zapomnianych tekstów. Wśród
nich były wiersze i eseje ogłoszone w „Nowym Świecie”. Te pierwsze to: Ból
drzewa (12 kwietnia 1941), Matka żegna jedynaka (8 czerwca 1941), Oda na
cześć mowy i poezji polskiej (14 grudnia 1941), Pieśń wigilijna o Mickiewiczu
(21 grudnia 1941), Tren XX (13 listopada 1942). Do tekstów prozatorskich
należą zaś: Wieczyste skarby kultury polskiej (6 kwietnia 1941), Gorzkie
uświadomienie. O twórczości w kraju i na emigracji (30 listopada 1941), Dokąd chciałbym wrócić? (23 listopada 1941), O „Soli ziemi” (28 grudnia 1941).
2

Prawdopodobnie jeszcze wcześniej wystąpił na spotkaniu z Polonią, na którym zaprezentował esej Płaszcz.
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Bodaj ostatni tekst Wittlina na łamach „Nowego Świata” (również nigdy nie
przedrukowany) to recenzja z polskiego przedstawienia w Nowym Jorku:
Jeszcze o „Pastorałce” (10 stycznia 1943). W 1942 roku współpraca pisarza
z „Nowym Światem” wyraźnie osłabła. Nie można wykluczyć, że publikował
w tym piśmie również w późniejszych latach, istnieją jednak spore trudności
z dotarciem do pełnych kolejnych roczników pisma. Sporządzenie gruntownej bibliografii wymagałoby kwerendy w Public Library w Nowym Jorku. Od
1940 roku Wittlin publikował też w tygodniku „Wiadomości Polskie. Polityczne i Literackie” wydawanym przez Mieczysława Grydzewskiego najpierw
w Paryżu, a potem w Londynie. W pierwszym okresie opublikował Odę na
cześć mowy i poezji polskiej (nr 4) oraz artykuły: Dlaczego jestem frankofilem
(nr 1) i Walka z ciemnością (nr 11). Gdy „Wiadomości” ukazywały się
w Londynie, Wittlin ogłosił w nich w 1942 roku następujące teksty: Rozważania: O potrzebie nowej moralności, Dlaczego nie przemawiałem do Polski
(nr 110), O „Soli ziemi” (nr 117), Puste słowa (nr 122), Wojna i słowo (nr
135). Drukował również w „Saturday Review of Literature” (w numerze 4
z 1942 roku i 24 z 1947) oraz w „Books Abroad” (w numerze 1 z 1942 roku).

AUDYCJE DLA RADIA WOLNA EUROPA
Od 1953 roku Wittlin rozpoczął występy przed mikrofonem Radia Wolna
Europa. Dawało mu to niewielkie dochody, jednak było bardzo absorbujące
i stało się przyczyną obłożenia twórczości pisarza zakazem publikowania
w kraju. Pisał o tym choćby w liście do Grydzewskiego: „To radio zupełnie
mnie wyjaławia. Setki skryptów z najróżniejszych dziedzin w ciągu dwunastu
już lat. A ostatnio chcą ode mnie, żebym jeszcze więcej dla radia pisał. Trzeba
będzie zdobyć się na radykalną decyzję, jeśli mam uratować jeszcze własną
twórczość, a wielki już czas” (Wittlin 2014, 280).
Na falach Radia Wolna Europa Wittlin regularnie wygłaszał pogadanki literackie, przygotowywał audycje radiowe dotyczące twórczości polskich pisarzy emigracyjnych i obcych, uczestniczył w dyskusjach o literaturze. Dzięki
temu był znany i słuchany w kraju, jednak dziś jego wystąpienia są praktycz-
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nie zapomniane. Gdy chodzi o pogadanki literackie, których zachowało się
ok. 70 w archiwum pisarza w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku, to ich
tematyka jest bardzo różnorodna. Niełatwo jest je pogrupować, czy choćby
wskazać najważniejsze. Wittlin mówił o ważnych pisarzach oraz o wartych
polecenia książkach. Dwa spośród nieopublikowanych tekstów dotyczą natomiast Alberta Camusa, dwa dawniejszej literatury francuskiej (Stulecie
„Kwiatów zła” i Stulecie „Madam Bovary”) i jeden Rogera Martin du Gard.
Odnotowywał również twórczość niektórych polskich pisarzy emigracyjnych
jak choćby Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Witolda Gombrowicza, Tadeusza Sułkowskiego, Herminii Naglerowej, Stanisława Rembeka, Zofii Romanowiczowej, Stanisława Vincenza, Michała Sambora, Jana Winczakiewicza.
Jego wystąpienia dotyczyły zwłaszcza wydawanych na emigracji książek autorstwa tych osób. Wittlin przybliżał także niektóre dzieła twórców amerykańskich3. Drugi nurt jego wystąpień radiowych to audycje, w których obficie cytował literaturę (w Instytucie Piłsudskiego jest ich również ok. 70). Prezentował w nich sporo wierszy, omawiał sylwetki mniej lub bardziej znanych
polskich poetów emigracyjnych4 i twórców amerykańskich5 oraz przedsta-

3

Pogadanki te noszą następujące tytuły: Graham Green – przypadek wypalony; O Bernardzie Bernsonie; O książce Berensona „The Passionate Sightseer”; O książce Filipa Friedmana
„Their Brothers Keepers”; American Poet – Robinson Jeffers; O starożytności klasycznej
w Stanach Zjednoczonych; Atak na awangardę literacką w Stanach Zjednoczonych; O książce
Van Wyck Brookes „Twórcy i odkrywcy. Dzieje pisarza w Ameryce 1800–1915” (5 tomów);
O poecie amerykańskim Carlu Sandburgu; O książce Carla Sandburga o Lincolnie; O anglosaskiej krytyce literackiej i o tym jak ocenia ją T.S. Eliot.
4
Wspominał choćby utwory takich autorów jak: Zofia Bohdanowiczowa, Maria Badowicz, Wacław Chabrowski, Zbigniew Chałko, Bogdan Czaykowski Wawrzyniec Czereśniewski, Marian Czuchnowski, Czesław Dobak, Aleksander Janta, Światopełk Karpiński, Jan
Lechoń, Jan Leszcza, Józef Łobodowski, Maria Orzeszkowa, Leonard Podhorski-Okołów,
Czesław Miłosz, Bronisław Przyłuski, Zbigniew Przysiecki, Jerzy Sito, Marian Pankowski,
Mieczysław Lurczyński, Leopold Staff, Bolesław Taborski, Aleksander Wat, Kazimierz Wierzyński, Stefania Zahorska, Weronika Zamszańska.
5
Oto ich tytuły: Przekłady 5 poetów amerykańskich: Karl Shapiro, Wallce Stevens, Robert
Frost, William Carols Williams, Conrad Aiken, Marianna Moore; Wiersze Robinsona Jeffersa;
Współczesna poezja amerykańska i brytyjska według antologii Pawła Mayewskiego; Współczesna poezja amerykańska: Auden, Steven Vincent Benét, Eliot, Williams, Merton.
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wiał niektóre wątki poetyckie6. Na potrzeby RWE Wittlin napisał też kilkadziesiąt recenzji ze spektakli teatralnych na Broadwayu (do końca lat 60.).
Ich manuskrypty złożone są (być może nie jest to pełna kolekcja) w Muzeum
Literatury w Warszawie. W recenzjach dotyczących wydarzeń artystycznych,
o których w Polsce nie było żadnych informacji, Wittlin nie tylko przybliżał
ważne przedstawienia ze „świątyni” amerykańskiego teatru, lecz także dawał
upust własnym zainteresowaniom teatralnym i literackim; kładł nacisk na
tradycję antyczną pielęgnowaną na nowojorskich scenach oraz przybliżał
ważne, znane w świecie osiągniecia teatru amerykańskiego i europejskiego.
Robił to ze znawstwem, tym bardziej, że taką działalnością parał się już od lat
20.7. Zarazem z typową dla siebie skromnością dystansował się do tych tekstów. Być może jednak niektóre materiały z działalności radiowej pisarza
byłby warte publikacji, choćby dla uzyskania pełniejszego obrazu jego zainteresowań i twórczości.

KORESPONDENCJA
Nieznane teksty pisarza to również jego korespondencja. Ta sprzed II wojny światowej prawie w całości spłonęła w jego warszawskim mieszkaniu, zaś
listy powojenne zostały wydane tylko w niewielkim zakresie. W większości
pozostają one w różnych archiwach, a niekiedy w zbiorach prywatnych. Największe nieopublikowane kolekcje to listy do Kazimierza Wierzyńskiego
(Biblioteka Polska w Londynie), Wiktora Weintrauba (Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego), Zygmunta Haupta (Biblioteka Uniwersytetu Stanford
oraz kopie w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego), Jana Winczakiewicza

6

Oto ich tytuły: Stara i nowa poezja polska, której tematem jest Boże Narodzenie; Utwory
związane z kultem Matki Boskiej i świętem Bożego Narodzenia; Młodzi i starzy w poezji;
Wiersze pogodne i wiosenne – od Kochanowskiego do Krasickiego.
7
W sezonie 1923/1924 w łódzkiej gazecie „Głos Polski. Dziennik Polityczny, Społeczny
i Gospodarczy” zaczął zamieszczać recenzje ze spektakli w Teatrze Miejskim, dla którego
w poprzednim sezonie pracował jako kierownik literacki.
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(Muzeum Literatury w Warszawie), Czesława Miłosza (Beinecke Library
w New Haven), Stanisława Vincenza (Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu),
Hermana Kestena (Biblioteka Monacensia w Monachium), Jerzego Giedroycia
(Instytut Literacki Kultura w Maisons Laffitte), Waltera Landauera (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis w Amsterdamie)8, Manfreda Kridla
(Biblioteka Columbia University oraz kopie w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego), Aleksandra Janty-Połczyńskiego (Biblioteka Narodowa w Warszawie), Pawła Mayewskiego (Houghton Library, Cambridge, MA), Elżbiety
Wittlin-Lipton (archiwum córki oraz kopie w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego), Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (prywatne archiwum pisarza
w Neapolu, dotychczas niedostępne). Ten pobieżny przegląd wskazuje na
skalę i zakres nieznanej dotychczas bliżej korespondencji Wittlina. Należy
pamiętać, że była ona jednym ze sposobów literackiej ekspresji pisarza pozbawionego możliwości publikowania, często chorego i bez kontaktów z rodakami. Dzielił się on najczęściej swoimi przeżyciami, obserwacjami i refleksjami właśnie w listach, gdyż nie wymagały one dużego cyzelowania, a pozwalały zapisać bieżące doznania i refleksje. Z dużym prawdopodobieństwem
można stwierdzić, że Wittlin bardzo doświadczony chorobami i ubóstwem
oraz pedantyczny w pracy literackiej, a przez to publikujący niewiele tekstów
literackich, był prawdziwym tytanem pracy epistolarnej. W ten sposób podążał w ślad za starą tradycją, którą może chciał odświeżyć, a o której wspominał w liście do Jerzego Sołowija z 5 grudnia 1966 roku:
Mógłbym Ci długie listy wypełnić opisem kontrastów między naszym życiem
tutaj, w Europie, zwłaszcza we Włoszech. – Ale sens literatury polega właściwie na
tym, że powinno się pisać książki – dla przyjaciół – i w tych książkach opisywać
swoje wrażenia. Dawniej listy należały do takiej literatury – z listami Madam de
Sévigne do córki Mme de Grigau na czele. Dziś epistolografia zanika. Dla wielu
rzeczy do powiedzenia (powielenia) zarówno o N. Jorku (szkic już przeszło ćwierć
wieku) oraz o Europie – do której od 1958 odbyłem sześć podróży – czuję, że
powinienem koniecznie skończyć, obie książki które rozpocząłem i do których

8

Na temat korespondencji Wittlina z Landauerem pisałem w artykule Literatura i życie.
O współpracy Józefa Wittlina z Walterem Landauerem i o tłumaczeniach „Soli ziemi” (Zajączkowski 2016, 210–213).
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nagromadziłem masę materiałów: jedną o No[wym] Jorku, drugą o moich podróżach. Ale zawsze brak mi czasu i sił (Wittlin [Listy 1]).

Największe i najpełniejsze kolekcje to korespondencja z Hermanem Kestenem
(łącznie 240 listów i kartek pocztowych, w tym 140 od Wittlina) oraz z Jerzym Giedroyciem (łącznie 178 listów, w tym 96 Wittlina). Są to jedyne zbiory, które obejmują listy obu adresatów i są prawie kompletne. Zaletą pierwszej kolekcji jest jeszcze to, że znajduje się w niej nieco listów Wittlina sprzed
wojny9. Problematyka poruszana w jego epistolografii jest bardzo szeroka.
Każdy zbiór listów ma nieco inny profil zależny od stopnia zażyłości z adresatem, jego zainteresowań, częstotliwości spotkań, oddalenia etc. Tematy najczęściej podejmowane to trudności życia emigracyjnego, literatura i podróże.
Ten pierwszy wątek pojawia się zwłaszcza w listach do najbliższych przyjaciół oraz do Manfreda Kridla. Wittlin opisuje w nich trudne warunki życia
na wygnaniu, zwłaszcza kłopoty finansowe i zdrowotne. Tak jest choćby
w listach do Tuwima, który był jego przyjacielem przed wojną. Na początku
pobytu w Ameryce (17 sierpnia 1941 roku z Nayacku) pisał do niego m.in.
po to, aby zaprzeczyć rozpowszechnionej w kręgu znajomych opinii o hipochondrii: „Już drugi tydzień jestem chory (nie śmiej się). Dziś pierwszy raz
wstałem z łóżka i znów mam bóle i temperaturę i znów się kładę. Otrzymałem z Waszyngtonu, z ambasady, jednorazowy zasiłek 200 dol. Ty pewno też.
A co dalej będzie?” (Wittlin [Listy 16]). Ton następnych listów jest jeszcze
bardziej przygnębiający. Koniec wojny bynajmniej nie oznaczał dla Wittlinów poprawy sytuacji. W liście z 13 lutego 1946 roku do tego samego adresata znajdujemy wyznanie:
Bardzo Cię przepraszam, że Ci jeszcze nie oddaję 10 dol., które wyłożyłeś za mnie
dla Wikty [Wiktorii Winnickiej, przyrodniej siostry Wittlina – R.Z.]. (…) Niestety
jestem w tak ciężkiej niedoli materialnej, że 10 dolarów stanowi dla mnie bardzo
wielką sumę. Moje dorywcze zajęcie przy filmie skończyło się już krachem. Halina
w dalszym ciągu jest bez pracy (…), zapomóg żadnych nie mamy, dosłownie
n i k t nam nie pomaga. Kiedyś mnie raz zapytał z czego żyjemy – skłamałem Ci,

9

Listów takich ocalało bardzo mało (np. do Tuwima i do Landauera).
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że ludzie mi pomagają, skłamałem ze wstydu, że nie znalazł się w New Yorku ani
jeden człowiek, który chciałby nam pomóc. Za tych ludzi nie za siebie się wstydziłem. A chodzi o ludzi b. zamożnych, którzy jak zwykle szukali raczej mojego
towarzystwa, nie ja ich (Wittlin [Listy 16]).

Na tematy literackie Wittlin sporo korespondował zwłaszcza z Giedroyciem i Hauptem, a czasami też z Weintraubem. Giedroyc był inicjatorem
wydania Orfeusza oraz bardzo zachęcał Wittlina, aby kontynuował pracę nad
kolejnymi tomami Soli ziemi. Z kolei Wittlin cenił bardzo pismo wydawane
przez Giedroycia i chwalił atmosferę, która panowała w Instytucie Literackim.
Wspominał o tym choćby 24 września 1967 roku w liście z Nowego Jorku:
Ile razy wyjeżdżam z Maisons Laffitte, wyjeżdżam w nadziei, że coś jeszcze istotnego zrobię. Atmosfera, którą Pan tam stworzył, a którą tak rzadko mogę oddychać, jest zawsze produktywna. To samo mówił mi Herling, gdyśmy razem jechali
z Maisons do Paryża. Gdyby to było możliwe, chętnie osiedlilibyśmy się gdzieś
niedaleko od was. Na razie jednak nie jest to możliwe, bo Halina może tylko tutaj
pracować (Wittlin [Listy 10]).

W listach do redaktora Wittlin często komentował teksty zamieszczane
w „Kulturze”, dając przy okazji wyraz swoim preferencjom literackim. 21
czerwca 1973 roku pisał: „Ale dziś chciałbym Panu przede wszystkim pogratulować Odojewskiego, którego wstrząsający fragment ogłosił Pan w numerze majowym. Uważam Odojewskiego za jednego z najwybitniejszych naszych powojennych pisarzy. Cenny nabytek emigracji” (Wittlin [Listy 10]).
Z listów Wittlina do Giedroycia dowiadujemy się, że bardzo cenił pisarstwo
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Czesława Miłosza i Tadeusza Nowakowskiego. Z kolei w korespondencji do Haupta i Kridla autor Soli ziemi poruszał
problemy literatury i życia literackiego w Stanach Zjednoczonych oraz swoją
przygodę z twórczością amerykańskich pisarzy. Do tego pierwszego pisał o sytuacji literatury w Stanach oraz dokonywał ocen niektórych pisarzy. 2 lutego
1948 roku tak kreślił swój stosunek do literatury amerykańskiej:
Bardzo Pan dobrze robi, że poznaje Pan gruntownie literaturę amerykańską. Ja
niestety nie mam już czasu na tak dokładną lekturę, muszę ją ograniczać do rzeczy
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potrzebnych mi do własnych prac, czy to jako „aide-memoire”, czy jako źródła.
Obecnie pisząc esej o literaturze niemieckiej, oczywiście czytam trochę rzeczy
z tego zakresu, a przygotowując trzecie wydanie Odysei czytam trochę nowych,
b. ciekawych prac o mitach i Homerze. Z amerykańskich autorów ogromnie
lubię St. Vincent Benétea. Z niecierpliwością czekam na nową, mającą niedługo
ukazać się książkę Thorontona Wildera o Juliuszu Cezarze. Z dawniejszych
autorów amerykańskich ogromnie pociąga mnie Henry James. Chętnie przeczytałbym rzeczy, które mi Pan poleca, z opowiadań Stephen Crane’a, znam tylko
jego „Red Bange of Courage”. Wielkie wrażenie wywarły na mnie ostatnio poezje młodo zmarłego w zeszłym roku Murzyna, Countee Cullena. Czytałem, ale
nie bardzo rozumiałem, parę wierszy Cummings’a, ale zaciekawia mnie Enormous Room (Wittlin [Listy 4]).

Pisząc do Kridla, w liście z 14 lutego 1942 roku, sygnalizował zaś niektóre
książki: „Niedawno miałem w ręku La physiologie de la critice Thibaudeta
i czytałem z przyjemnością. Pan pewnie to zna. Thibaudeta bardzo zawsze
lubiłem, a obecnie w tym kraju ze zdwojoną satysfakcją podziwiam bogactwo
tego umysłu” (Wittlin [Listy 12]).
Stałym tematem listów Wittlina były też podróże – ich trasy, spotkania
z ludźmi, oglądane miejsca. Pisarz szczególnie tęsknił do Włoch. Odkąd
w latach 60. zaczął regularnie jeździć do Europy, nie było roku, w którym
by nie odwiedził Italii. Bywał tam najczęściej i w różnych miejscach (jednak
nigdy nie pojechał dalej niż do Rzymu). Oprócz stolicy Italii cenił szczególnie Asyż, Florencję, Wenecję, Weronę, a także szereg innych mniejszych
miejscowości. Na letni wypoczynek Wittlinowie przyjeżdżali zazwyczaj do
niewielkiej miejscowość Saint Egido nieopodal Cortony. „Lubię te włoskie,
zwłaszcza toskańskie i umbryjskie ustronia, gdzie wypoczywa się po zgiełku
tutejszych miast” – pisał do Haupta z Nowego Jorku 12 czerwca 1970 (Wittlin [Listy 4]). Włochy fascynowały Wittlina w wymiarze ludzkim i artystycznym, choć chyba większy nacisk kładł na spotkania z ludźmi niż ze
sztuką (którą oczywiście bardzo podziwiał). Jednak w przeciwieństwie do
wielu turystów nie jeździł uczęszczanymi trasami. Miał swoje ulubione
miejsca na czele z Asyżem i pobliskimi miastami naznaczonymi historią
franciszkańską. 27 kwietnia 1974 roku w liście do Haupta dawał przepis na
wyprawę do Włoch:
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Cieszę się, że Drogi Pan z Szanowaną małżonką wybierają się w czerwcu do
Włoch. Prosi mnie Pan o radę. Mój system polega na tym, że wybieram jakiś rejon
– a nie jeżdżę wzdłuż buta italskiego z góry na dół – (…) jak to czynią przeważnie
turyści amerykańscy. Więc albo północne Włochy – powiedzmy z Mediolanu do
Wenecji, z Wenecji p o z i o m o z Veneto do Werony i Vinzenzy – albo nad jeziora
(Como, Logo Maggiore). Z Wenecji radziłbym koleją pojechać do Padwy, albo autobusem do Rawenny. Druga ewentualność Toskania i Umbria. To moje najmilsze
strony świata. Zależy też, z której strony Państwo przyfruną – czy z Mediolanu czy
z Rzymu. Jeśli z Mediolanu – można koleją pojechać do Florencji – stamtąd do Sieny
lub do Pizy, albo do Perugii, Asyżu, Spoleto. Wszędzie są cuda (Wittlin [Listy 4]).

UTWORY NIEDOKOŃCZONE
Wittlin planował wiele utworów, których jednak nigdy nie skończył. Od
początku pobytu w Nowym Jorku usiłował napisać kolejne dwie części Soli
ziemi, ale do naszych czasów dotrwały tylko streszczenia planowanych tomów. Jeszcze w liście z 8 czerwca 1942 roku do Zenona Kosidowskiego nie
taił optymizmu odnośnie do swoich poczynań literackich:
Po przyjeździe do Nowego Jorku w końcu stycznia 1941 r., zabrałem się do rekonstrukcji materiałów, straconych wraz z rękopisami w porcie St. Jean de Luz
w końcu czerwca 1940 r., w czasie nieudanej próby przedostania się do Anglii.
Dzięki życzliwej pomocy dyrekcji oraz funkcjonariuszy New York Public Library
udało mi się zebrać większą część materiałów do obu dalszych tomów Powieści
o cierpliwym piechurze oraz uzupełnić braki nowymi. Praca ta trwała pół roku.
Zebrałem również materiały do nowej książki na tematy aktualne pt. Raptus Europae. Tak więc muszę odrobić to, co straciłem we Francji (Wittlin 2014, 93).

Ten drugi utwór zachował się w postaci szkicu do planowanej powieści na
temat ocalenia z potopu wojny. Materiały do niego Wittlin zbierał już w czasie wędrówki po Europie od 1936 roku, a zgromadzone notatki uporządkował już w Ameryce. Utwór miał utrwalić traumatyczne doświadczenia ludzi
wyzutych nie tylko z rodzinnego domu, lecz także z Europy jako przestrzeni
kulturowej. Rękopis, choć nie jest pozbawiony walorów literackich, ma jed-
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nak przede wszystkim wartość dokumentacyjną: dostarcza mnóstwo informacji o podróżach pisarza, o jego przeżyciach oraz walorach krajobrazowych
i historycznych oglądanych miejsc. Wittlinowi nie chodzi jednak tylko o suche
fakty. Próbuje też zrozumieć ich głębszy sens, osadzić je w historii zbawienia,
nadać im biblijny rozmach. Swój los ocaleńca odczytuje w kategoriach Noego:
Właściwe to jest podłe uczucie – widzieć dookoła siebie zagładę – a samemu być
ocalonym. Jaką wartość ma dla Noego zatopiony świat? Czy warto jeszcze żyć na
świecie, który już nie istnieje. Wstyd być „lepszym człowiekiem” mieć względy na
statku, podczas gdy cała ludzkość ginie w męczarniach? Czy te męczarnie nie
wywyższają grzeszników, nikczemników, łotrów ponad spokojnego i „sprawiedliwego”, który ma czyste sumienie. Jakże się znalazł Noe wobec ogromu ich cierpień? Czy
nie obudziło się w nim poczucie ludzkiej solidarności? (Wittlin, Raptus Europea).

Dynamika refleksji z podróży jest u Wittlina ogromna. Jego zapiski świadczą o tym, że projektował też szkic podróżniczy Trzy siostry. O ile Raptus
Europae nabrał wyraźniejszych kształtów, o tyle ten drugi nie wyszedł poza
zbiór luźnych notatek. Przechowywane są one w archiwum pisarza w Muzeum Literatury w Warszawie (sygn. nr 955) jako Notatki z podróży po Europie. Teksty te mają spory walor dokumentacyjny oraz stanowią kronikę konesera sztuki i wrażliwego obserwatora życia. O planach napisania takiego eseju
Wittlin wspominał 7 czerwca 1965 roku w liście do Jana Koprowskiego: „Od
dawna planuję większą rzecz o Europie, zwłaszcza o trzech wielkich siostrach
łacińskich – Włoszech, Francji i Hiszpanii. Ale to wszystko długo i ciężko się
rodzi i równie ciężko rozwija” (Koprowski, Wittlin [Listy]). O Francji i o Italii
Wittlin zawarł wiele wzmianek w swych listach i opublikowanych utworach.
Notatki są natomiast cennym źródłem do poznania tego, co zaobserwował
w Hiszpanii (o tym kraju Wittlin nie napisał żadnego utworu).

NOTATNIKI I PAMIĘTNIK
Prawie zupełnie nieznanym źródłem do poznania twórczości i życia pisarza, również w Ameryce, są jego notatniki. Chodzi o 134 kieszonkowe notesy,
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które obejmują okres od początku lat 20. do końca lat 60. W Muzeum Literatury w Warszawie, gdzie są przechowywane (sygn. 1704), rozdzielono je
w dwunastu teczkach. Od teczki siódmej (jako pierwszy jest w niej notes
oznaczony numerem LXIX) zgromadzone są notatniki, które powstawały już
w Stanach. Jest to najbardziej intymny, a dziś już niezbędny do zrozumienia
twórczości pisarza zasób jego spuścizny. Wittlin sporządzał notatniki dla
własnych potrzeb i bez zamiaru publikacji (przynajmniej za życia). Umieszczał w nich praktyczne informacje dotyczące codziennego życia i swych podróży, ale też wiele zapisków wynikłych z codziennych obserwacji, lektur
i przemyśleń. Te notatki miały być pomocne w pracy literackiej. Jeśli porównywał on swą działalność twórczą do pracy mozaicysty, to zgromadzone wpisy można nazwać kamykami mozaikowymi. Pisarz zbierał je przez lata, aby
wykorzystywać podczas pisania.
Ale jest jeszcze głębszy nurt notatnikowych zapisków – są to osobiste, intymne wyznania zwłaszcza o chrześcijaństwie i o życiu w Ameryce. Gdyby scalić
wypowiedzi dotyczące tych tematów, powstałyby z pewnością interesujące teksty. Świadectwo pozostawione w notatnikach stanowi wielkie oskarżenie Ameryki (inna sprawa czy zawsze słuszne), a w każdym razie zdecydowanie odbiega
od jej obrazu utrwalonego w esejach opublikowanych przez pisarza w latach 40.
i 50. Wittlin nie czuł się dobrze w miejscu swego przymusowego osiedlenia.
Z biegiem lat Ameryka stawała się dla niego nie tylko krajem, w którym mógł się
bezpiecznie schronić, lecz także symbolem negatywnych przemian współczesnej
cywilizacji. Wittlin, który żył 35 lat w Stanach Zjednoczonych, nie interesował
się polityką tego mocarstwa. Nie ma u niego wzmianek o kolejnych prezydentach, o maccartyzmie, o wojnach w Korei i w Wietnamie, o stosunkach ze
Związkiem Sowieckim itp. Obserwował za to uważnie codzienne życie Amerykanów. Wkrótce po przybyciu w 1941 roku zapisał: „O Ameryce. – W tym kraju
obłąkanych form i niewiarygodnych treści. Kraj dobry dla parszywców wszystkich ras. Ta parszywość jest obowiązująca, a brak form formą towarzyską” (Wittlin 1941 [Notatniki, t. VII]). Nowymi idolami i religiami konsumpcyjnej masy
ludzkiej w Ameryce stały się telewizja i dolar. O tych dwóch rzeczywistościach
autor Soli ziemi pisał najczęściej. Nierzadko zatem pojawiają się jego kąśliwe
uwagi pod adresem bezmyślnych odbiorców telewizji i jej wpływu na ludzkie
życie, na kształtowanie się nowej mentalności i postaw moralnych.
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Przekonanie o niskiej wartości amerykańskiego sukcesu wiązało się dla
Wittlina z dość negatywną opinią o Amerykanach. Często zarzucał im brak
ludzkich uczuć i emocji. Stąd też stwierdzenie: „Oni są czymś pośrednim
między maszyną a zwierzęciem. Kombinacją tego. Właściwe robi się krzywdę
zwierzętom, gdy się ich przyrównuje do nich. Bo zwierzę postępuje według
praw natury. A oni zatracili wszelką n a t u r a l n ą bezpośredniość, a nie mają
kultury. A n i n a t u r y – a n i k u l t u r y ” (Wittlin 1952 [Notatniki, t. X]).
Pisarz z uwagą patrzył zwłaszcza na życie religijne w Ameryce – różne od
tego, które poznał w Europie. Zapewne pod wpływem obserwacji wielkomiejskiej przestrzeni Nowego Jorku zanotował: „Nie ilość kościołów, klasztorów, kaplic i kapliczek w jakimś kraju – decyduje dla mnie o tym, czy to jest
kraj chrześcijański – lecz ilość serc chrześcijańskich (…). Co prawda serc się
nie liczy i nie rejestruje – a kościoły każdy może oglądać i p o l i c z y ć ” (Wittlin 1952 [Notatniki, t. X]). Dlatego Ameryka była dla niego krajem, w którym dostrzegał „pogaństwo czyste, zdrowe i pogański świat zmaterializowany”
(Wittlin 1958 [Notatniki, t. X]). Szacunek Wittlina budziła jedynie literatura
tworzona w Ameryce, choć i tę poznawał raczej z drugiej ręki i komplementował dość przewrotnie: „Literatura amerykańska to dobra literatura – pokazuje raczej brzydotę życia amerykańskiego niż jego piękno” (Wittlin 1946
[Notatniki, t. VIII]). Stąd też w notesie z 1960 roku znalazło się zaskakujące
na pierwszy rzut oka wyznanie pisarza: „Lepiej być żebrakiem w Paryżu niż
milionerem w New Yorku” (Wittlin 1960 [Notatniki, t. X]). Oczywiście w notatnikach Wittlin pozostawił też zapiski dotyczące wielu innych kwestii: podróży, wiary, lektur, wspomnień… Notatniki Wittlina czekają na opisanie i częściową edycję.
Dopełnieniem intymnych zapisków Wittlina są jego pamiętniki, które pisał
pod koniec życia. Przechowywane są one w Houghton Library i będą dostępne w 2026 roku. Z rozrzuconych w różnych miejscach wzmianek można
wnioskować, że w pamiętnikach Wittlin komentował współczesną sytuację
w Ameryce, a zwłaszcza w znanych mu środowiskach polonijnych.
Spuścizna Wittlina, jak wielu innych polskich pisarzy emigracyjnych, nadal jest dostępna w szczątkowej postaci. Burzliwe losy pisarza, oddalenie od
kraju, brak bliskiego kontaktu z czytelnikami – to tylko niektóre powody
zapomnienia o nim i braku recepcji jego twórczości przez długi okres powo-
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jenny. Odkrywanie pełnego obrazu jego twórczości daje też wgląd w tajniki
jego życia, obraz literatury polskiej na emigracji, ciekawe zjawiska w literaturze amerykańskiej i europejskiej, w meandry epoki… Wittlin to wciąż ktoś
„słynny-nieznany”.
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EMIGRANT W OBCEJ ZIEMI.
KILKA SŁÓW O POEZJI BONIFACEGO MIĄZKA

Czy tutaj poeta przyklęknie
Aby podnieść granice wieczności?
Bonifacy Miązek (2005, 68)

L

iteratura emigracyjna stanowi znaczący dorobek polskiej kultury. Jest
zjawiskiem wielonurtowym, jej obszar uznaje się za trudno uchwytny,
a granice płynne. Otacza ją aura swoistej mistyki, która kusi i prowokuje do podjęcia naukowych rozpoznań jej fenomenu. W zależności od okresu
historycznego i kontekstu politycznego określana bywała mianem „polskiej
literatury na obczyźnie”, „literatury na obczyźnie” czy po prostu „literatury
poza krajem”. Warto dodać, że literaturoznawcy prezentują różne stanowiska
w jej postrzeganiu. Jan Błoński w szkicu Jedna, dwie czy jedna w drugiej
przekonuje, że literatura emigracyjna i krajowa wzajemnie się uzupełniają
(Błoński 1994, 61–71). Halina Filipowicz w studium Polska literatura emigracyjna. Próba teorii podważa podziały literatury na krajową i emigracyjną oraz
zauważa, że emigracyjność nie może być kryterium literackości tekstu (Filipowicz 1998, 43–62). Włodzimierz Bolecki w pracy „Emigracyjność” – „polityczność”– historia literatury postuluje spojrzenie na literaturę krajową z perspektywy politycznej (Bolecki 1999, 151–160). Bogdan Czaykowski postuluje, by w ocenie twórczości uwzględniać poetykę indywidualną pisarza, a nie
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jakiekolwiek kategorie makroliterackie (tu włącza m.in. perspektywę emigracyjności – Czaykowski 2005, 9–25). Jerzy Jarzębski natomiast ogłasza pożegnanie z emigracją. Tezę argumentuje odejściem starszego pokolenia emigrantów i zniknięciem modelu kultury, który opierał się na zasadniczym rozłamie
ideowym i organizacyjnym życia literackiego (Jarzębski 1992, 38–82).
Zasadnicze zmiany w pojmowaniu emigracyjnej sztuki z pewnością przyniósł upadek komunizmu, gdyż spowodował faktyczny koniec emigracji jako
zjawiska politycznego, lecz nie zakończył bytu literatury emigracyjnej, która
– publikowana, czytana i poddawana interpretacjom – staje się ważnym nurtem polskiej współczesnej myśli literackiej i literaturoznawczej. Dla niektórych pisarzy jest to „życie po życiu”, by wspomnieć Leo Lipskiego, Józefa Łobodowskiego, Józefa Mackiewicza, Aleksandra Wata, Jerzego Stempowskiego
czy Stanisława Vincenza. Dla innych – chociażby Czesława Miłosza, Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego, Witolda Gombrowicza – swoistą kontynuacją
wcześniejszych dokonań. Warto jednak mieć na uwadze, że publikacje twórców żyjących poza granicami wyznaczają swoisty kontekst odbioru literatury
krajowej ze względu na zupełnie inne wyzwania oraz brak naturalnej więzi
między nadawcą a odbiorcą komunikatu artystycznego. Autorzy emigracyjni
pojawiają się jakby znikąd, ale z pełną świadomością konieczności pisania dla
czytelnika odległego, niedookreślonego, bo obcego. Nie stanowi on zatem
bezpośrednich odniesień w projektach artystycznych, w których dominuje
poczucie alienacji (por. Pytasz 1998).
Emigracja dla Bonifacego Miązka rozpoczęła się w październiku 1965 roku,
gdy w obawie przed aresztowaniem zdecydował się na zamieszkanie w mieście
nad Dunajem, z którym złączył swoje życie1. Decyzję traktował jako wybór
dokonany w imię niezgody na ograniczenie wolności człowieka. Pisał o niej we
wspomnieniach: „Do Wiednia przybyłem bez znajomości języka niemieckiego.
Zapisałem się na intensywny kurs. Od 1 grudnia miałem nominację jako kapłan
w Parafii Wszystkich Świętych w X-tej dzielnicy” (cyt. za: Kuczyński 2005b, 15).
Później był zatrudniony jako kapelan w szpitalu psychiatrycznym na popołu-

1

Środowisko polskie nad Dunajem dość prężnie działało; tworzyli je m.in.: Stanisław Jerzy
Lec, Adam Zieliński, Maria i Józef Grabscy, Halina i Mieczysław Ledóchowscy, Oskar Jan
Tauschinski, Lonny Glaser, Anna Glaser, Otto Forst-Battaglia (por. Rosner 2000, 60).
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dniowych i nocnych dyżurach (od 15 do 9 rano). Praca była ciężka. Rodziła – jak
pisał – „przygnębienie ludzką nędzą”(cyt. za: Kuczyński 2005b, 16). W 1969
roku otrzymał stypendium fundacji Abrahama Woursell’a, dzięki któremu mógł
się poświęcić nauce (w 1973 roku uzyskał doktorat z filozofii, w 1984 – habilitację, w 2003 – tytuł profesorski). Jako poeta dał się poznać opublikowanym
w Paryżu w 1967 roku tomikiem wierszy Ziemia otwarta. Pięć lat później ukazały się w Londynie jego Wiersze. W kraju pierwszy zbiorek Powrót do domu.
Wiersze opublikowany został w 1991 roku (por. Kuczyński 2005b, 16).
Liryka księdza Miązka zasługuje na zainteresowanie odbiorcy choćby ze
względu na wielonurtowość poruszanej tematyki. Refleksje oscylują wokół
różnorodnych kwestii. Często pojawiają się akcenty tęsknoty za rodzinnym
krajem, reminiscencje lat dziecinnych i młodzieńczych, wspomnienia ludzi,
z którymi dzielił doświadczenie wzrastania, charakterystyczne – na co zwraca uwagę Eugeniusz Czaplejewicz – dla literatury emigracyjnej (por. Czaplejewicz 1990, 371). Ważny nurt tworzą obrazy życia na obczyźnie. Silnie pobrzmiewają w nich tony samotności i przygnębienia, podyktowane oddaleniem od korzeni. Niektóre spośród utworów przybierają postać prywatnych
rozmów z Bogiem. Chrześcijański optymizm filozoficznej zadumy zespolony
ze smutkiem stanowi ciekawy przykład zmagań człowieka z wyzwaniami
świata. Dużo miejsca przeznacza kapłan także na omówienie spraw związanych z egzystencjalną drogą człowieka, przemijaniem życia, zbliżaniem się
śmierci. Warto zatem poświęcić jego tekstom nieco uwagi.

IDYLLICZNA WIZJA KRAJU LAT DZIECINNYCH
Punktem wyjścia do dalszych rozważań pragnę uczynić refleksję twórcy
zawartą w autobiograficznym wyznaniu O pisaniu wierszy2. Autor, pytany,

2

E. Materski pozostawił czytelniczy ślad lektury wiersza: „Przyznam się, że ten wiersz
Księdza Infułata odczytywałem zawsze ze wzruszeniem. Wyobraźnią przenoszę się do mieszkania Księdza Infułata w Wiedniu (…) – widzę Księdza Infułata gaszącego światło, bo rzecz
ma miejsce wieczorem, stojącego przy oknie. Widać Wiedeń. Tekst wiersza mówi co innego.
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dlaczego tak rzadko pisuje wiersze, podkreśla, że nie jest zdolny do podania
jednoznacznej odpowiedzi. Wylicza jedynie szereg powodów, które prawdopodobnie zaważyły na jego postawie:
Może straciłem wiarę w doskonały liryczny świat,
może nie ufam już trafności metafor,
a może odszedłem zbyt daleko od rodzinnej wioski
zagubionej w polskich lasach
i usycham też powoli,
jak chwast przy płocie niepotrzebny nikomu
(Miązek 2005, 88)

Doświadczenia wielu lat spędzonych na obczyźnie ukonstytuowały typową
dla emigranckiego losu nostalgię za tym, co utracone. Pejzaż mentalny uzyskał nie tylko wymiar synkretyczny, ale nabrał cech indywidualnych wsi kieleckiej jak obrazy Sądecczyzny Mariana Czuchnowskiego czy Ukrainy Józefa
Łobodowskiego. Powołuje więc poeta do życia przestrzeń utraconej swojskości, ze wskrzeszoną romantyczną wiarą w trwanie za sprawą pamięci. Ziemia
polska, wyjęta z bezpośrednich doświadczeń, była znaczącą wartością dla
kształtowania tożsamości księdza, który ze świadomości bycia Polakiem
uczynił nadrzędną płaszczyznę formowania się swojego lirycznego bohatera
jako człowieka. Konstatację powyższą potwierdzają słowa:
Mój kolorowy świat,
moje pola rozkołysane majem noszę jeszcze przy sobie. (…)
Do tego domu wracam często,
do tych drzew wracam,
do łąk pachnących wieczorem i dymiących
jak kościelne kadzidło.
Powracam
więc jestem. I wtedy powstają wiersze
(Miązek 2005, 88)

Widać – dobrze nam znaną – prostą, długą drogę wiodącą przez las z kościoła w Ruskim
Brodzie do Kolonii Szczerbackiej; stoi – także znany nam – niski dom, a w nim ciepło wspólnego
stołu i matka. Z Wiednia można to zobaczyć tylko gorącą miłością…” (Materski 2005, 39).
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Piękno kraju, utożsamianego z Kolonią Szczerbacką, emigrant wyczytuje
ze zwykłości dróg, pól, lasów, łąk, ogrodu seminaryjnego. Tworzą je w wierszu Ojczyzna: „Kawałek ziemi / kilka domów / i rzeki / rzucone w drzewa”
(Miązek 2005, 32). Wszystko, co kreuje pejzaż dzieciństwa, należy do najważniejszych punktów mentalnej mapy duchowej przestrzeni. Podobnie jak
podmiot Norwidowskiej Mojej piosnki (II) tęskni do „kraju tego, gdzie kruszynę chleba / Podnoszą z ziemi przez uszanowanie / Dla darów Nieba…”
(Norwid 1988, 83). Magia sztuki w przekonaniu Miązka pozwala, by ewokacja nabrała cech realnych, mimo iż przebiegała w marzeniach na jawie i widzeniach sennych. Komentarzem do przyjętej postawy uczynić można konstatację Paula Ricoeura, który zauważa, że „wspólną cechą wyobraźni i pamięci jest obecność tego, co nieobecne, zaś cechą różnicującą – z jednej strony
zawieszenie wszelkiej pozycyjności rzeczywistości i to, że widzimy to, co nierzeczywiste; z drugiej – pozycyjność uprzedniej rzeczywistości” (Ricoeur 2007,
62–63). Praca pamięci zatem kończy się i dopełnia w momencie przywołania
wydarzenia prawdziwego, do którego doszło w przeszłości. Dokonywana w samotności naznaczona była intymnością emocji i szczerością przeżyć. Poezja
Miązka jest bowiem – jak przekonuje Justyna Radłowska – „sztuką ocalania
wspomnień, powrotem do utraconej ojczyzny, do miejsc głęboko zachowanych
w pamięci, która staje się dla nich schronieniem, bezpiecznym miejscem, a sztuka poetycka pozwala odkryć je na nowo” (Radłowska 2012, 95).
Motyw nostalgii za krajem ma bogatą, liczącą kilka epok literackich, tradycję,
która w ciągu dwóch wieków „dziedzicznego obciążenia” uchodźctwem wytworzyła własne klisze stylistyczne i obrazowe. Bez nich trudno byłoby obejść się
kolejnym falom emigracji. Filarem osobowości było więc zakorzenienie w polskości, powrót do krain utraconych, pozostawionych daleko poza bezpośrednim
poznaniem. Sakralizacja ojczyzny w liryce Miązka ewokuje Mickiewiczowskie
przekonanie, że „Kraj lat dziecinnych! (…) zawsze zostanie święty i czysty, jak
pierwsze kochanie” (Mickiewicz 1977, 371). Miłość do Polski kapłan – podobnie
jak romantyczny wieszcz – uważa za najważniejsze uczucie w życiu każdego
człowieka. Przypisał jej moc sensotwórczą. Pamięć umożliwiała także obcowanie
z rodzicami, kolegami i wykładowcami z sandomierskiego seminarium. Zanurzenie w wspomnieniach, w młodości, pozwalało na radosne trwanie w miejscach bliskich, oswojonych, znanych. Waloryzowana dodatnio pamięć stanowiła
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ponadto emanację siły trwania, wiary w człowieka i jego zdolność przekształcania świata. Wizja taka stanowi materię wierszy m.in.: Powrót do domu, Ogród
seminaryjny, Alumnom sandomierskim, Sandomierskie wirydarze.
Układanie przeszłości, przekształcenie wspomnienia w tekst i wysiłek jego
symbolizacji nie zawsze jednak łączyły się ze spełnieniem. Często anamnetyczne „powroty do siebie” okazywały się przedsięwzięciem nieudanym,
obarczonym niespełnieniem. Eskalowały uczucia samotności zrodzonej
przez brak „życiodajnego” zakorzenienia. Sytuację taką charakteryzuje podmiot w tekstach Kiedy jeszcze czy Pusto tutaj. Ujawnione mechanizmy destrukcyjne prowadziły do uświadomienia bolesnej prawdy o niemożności
pełnej egzystencji. Gorycz doznawana w reminiscencyjnych podróżach literackich oraz postrzeganie przeszłości jako „ubogiej szuflady pamięci” otwieranej „w wieczór wystygłych sensów” (Miązek 2005, 94), nie odwiodła jednak
podmiotu od podejmowania kolejnych wędrówek. O konsekwencji przyjętego stanowiska świadczy refleksja wyrażona pytaniem: „Więc dlaczego wieczorami słono / wypatrujesz niegdysiejszych brzegów?” (Miązek 2005, 16).
Brak wyrażonej expresis verbis odpowiedzi definiował podejście poety do
kraju urodzenia jako miejsca jedynego. Jednocześnie podkreślić należy, że
pamięć autobiograficzną, związaną z Ricoeurowską chęcią przeżycia swego
życia jako opowieści, ksiądz nakierował na przekaz, który domagał się ekspresji. Odniesieniem tej pamięci były nie tylko wspomnienia jako równoważniki
wydarzenia fizycznego, lecz także jako stany, myśli i doświadczenia duchowe.
Uznać można, że Miązek bliski był w tych praktykach koncepcji autobiografizmu sformułowanej przez Paula de Mana, który wspomniane zjawisko ujmował jako figurę odbioru, odczytywania lub rozumienia, a autobiograficzne „ja”
nazywał metaforą siebie w całej rozciągłości (por. de Man 1986, 307–318).

WIEDEŃSKIE KRAJOBRAZY
„Pod obcym latawcem nieba” (Miązek 2005, 90)

Poszukiwanie własnej tożsamości podyktowane doświadczeniem „emigrozy”
przyniosło bolesne wyznanie: „I tam już ślady czas po mnie wymiata / i tutaj
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jestem bezdomny” (Miązek 2005, 114). Dwa porządki narracji, wyznaczone
pojęciami: obcość – swojskość, określały Ja podmiotu. Rozpacz wynikała z przekonania, że wybór życiowej drogi przekreślił na zawsze wcześniejsze doświadczenia. Cierpką konstatację ujawniał utwór rozpoczęty słowami „To prawda”:
Tamte ścieżki zarosły trawą. Przyjaźnie wystygły
już nie czekasz na żaden telefon
Sam w obcym mieście. Kamienne granice
zgryzły wargi przed krzykiem na kolczastych drutach
To wszystko
(Miązek 2005, 92)

„Wyobrażane” powroty do domu nie przyniosły ukojenia, lekarstwem nie
okazały się pamięć ani zapomnienie. Dawne związki z ludźmi przeminęły,
rodzice i znajomi umarli, bliskie miejsca, naznaczone niegdyś obecnością
podmiotu, straciły swoje znaczenie. Nieodwiedzane, pozostawione sobie,
poddane działaniom praw czasu, zmieniły swój wygląd. Wielkie pragnienie
zanurzenia się w przestrzeni miejsc oswojonych pozostawało w sferze niemożności, a świadomość niespełnienia w sposób szczególny warunkowała
formy obecności w dostępnej teraźniejszości. Dziwić nie może wywołana
niemożnością samorealizacji skarga podmiotu na los:
Wszystko co powiem usycha
bo we mnie osiadł czas milczenia i głód
głód poranny
szarpiący w strunach przekreślonych planów
usypiany i budzony lękiem
(Miązek 2005, 72)

Odsunięcie od źródeł zrodziło pustkę, bierność, apatię. Skazywało na egzystencję poza wydarzeniami świata lub na jego obrzeżach. Prowadziło do
ekskluzji wywołanej niemożnością samorealizacji, niezdolnością uczestniczenia w normalnych relacjach i działaniach dostępnych w zbiorowości.
Ubóstwo lub deprywacja potrzeb odsuwały od działań lokalnych społeczności, wyłączały z nurtu bieżącego życia.
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Jako „dwuświatowiec”, „nietutejszy-tutejszy” bohater, Miązka zdecydował
się na próbę określenia siebie. W nowym otoczeniu, w kontaktach z napotykanymi ludźmi starał się zrozumieć konsekwencje egzystencji w oddaleniu
od ojczystego kraju, którego nieobecności nie można było wypełnić żadnymi
innymi treściami. Rozpoznawanie dostępnego tu i teraz zrodziło pełne wątpliwości, fundamentalne dla dyskursu tożsamościowego, pytanie:
Kim jestem teraz
Kiedy ludzie opuszczają mnie powoli
i drzewa bez zieleni walą się na drogę?
(Miązek 2005, 24)

Odpowiedź wymagała refleksyjnego namysłu. Prowadzić miał on do redefinicji Ja, które w konfrontacji z rzeczywistością Wiednia miało wytworzyć
nowy paradygmat oglądu świata i człowieka, stosownie do możliwości, postrzeganych okoliczności i potencjalnych form aktywności. Rodzinna wioska,
ukochana Kolonia Szczerbacka, choć daleka, lokowała się w znanych perspektywach, stolica Austrii natomiast, mimo iż dana w bezpośrednim poznaniu,
nie ułatwiała zadomowienia. Podjęte przedsięwzięcie oswajania dostępnych
miejsc nie należało do łatwych, bowiem odbywało się w swoistym zawieszeniu, w przestrzeni niedookreślonej, o nieostrych granicach. Jerzy Święch
przywołane doświadczenia emigranta skomentował słowami:
Tylko wygnańcy, świadomi, że ich losem, cierpieniem i przywilejem stało się życie
„pomiędzy”, między światem, który porzucili, ale nigdy się z nim nie rozstali,
i drugim, w którym nigdy do końca nie poczuli się sobą, choć wiele zeń skorzystali, prowadzą wciąż grę tymi dwoma członami opozycji: centrum – peryferia, metropolia – prowincja, gdyż nie ustaje w nich dialog, ciągłe ścieranie się racji między obydwoma sferami (Święch 2007, 112)3.

3

Do podobnych wniosków doszedł także Eugeniusz Czaplejewicz: „Tym, co najbardziej
wyróżnia poetykę literatury emigracyjnej, jest specyficzne ukształtowanie przestrzennej wizji
świata. Świat jawi się zawsze jako podzielony. Dzieli się na Tu i Tam, między którymi przebiega wyraźna granica” (Czaplejewicz 1990, 74).
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Przebywanie na obcej ziemi generowało perspektywę podwójnego życia.
Dostępne „teraz”, naznaczone świadomością wykorzenienia, nie dawało spełnienia. Ten dyskomfort spowodowany był trwaniem na rozstajach, określonych
z jednej strony pragnieniem zadomowienia, z drugiej zaś poczuciem paraliżującego wyobcowania. Sytuację taką uwidacznia refleksja wpisana w wiersz
Na ulicy Reindorf:
Na Reindorfgasse w Wiedniu
w kościele gdzie stare kobiety
szukają poległych synów i strzaskanych domów
każdego ranka
przed Matką Bożą z Mariazell
przystaję Wielkim Piątkiem. (…)
Na Reindorfgasse
Rzeźbi nas cierpliwy głód w barokowych błyskach
i szum jaskółek za oknem
(Miązek 2005, 96)

Obca rzeczywistość pod znakiem smutku i cierpienia rodziła duchową
pustkę znaczoną ludzkimi słabościami. Szarość otoczenia spowitego strugami
deszczu sprawiała, że Na ulicy Reindorf, która stanowiła symboliczne upostaciowanie zesłania, nawet „święci chodzą smutno” (Miązek 2005, 96). Podobnie
jak podmiot – nie mogą zadomowić się w otaczającej przestrzeni, błąkają się
„od obcych do nieswoich” (Miązek 2005, 96). Semantyczne zakłócenie wyrażenia „od obcych do swoich” potęguje dramatyzm rozpoznawanej, choć nieakceptowanej, teraźniejszości. Nikt bowiem ze spotkanych ludzi nie będzie
tym, do którego można zwrócić się z prośbą o rozmowę, wysłuchanie. Brak
wspólnych przeżyć, różnice doświadczeń życiowych czynią dialog otwierający na prawdę drugiego człowieka niemożliwym. Zbyt wiele tematów wymyka
się werbalizacji, zbyt wiele uczuć pozostanie zaledwie sugerowanymi, nienazwanymi. Świadomość egzystencjalnej alienacji rujnuje życie emigranta. Samopoczucie wzrosłe na przekonaniu, że – jak zauważa Jerzy Święch:
osamotnionym można poczuć się w tłumie, że wydziedziczenie niekoniecznie
musi oznaczać wyzucie z prywatnej własności, lecz z dobra zbiorowego, jakim
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bywa tradycja, język, religia, że dom, za jakim się tęskni, symbolizuje pewne wartości, których strata przyprawia o rozpacz i ból (Święch 2007, 93).

Nie dziwi zatem, że „cierpliwy głód” bliskiej osoby, który zaspokojony
mógłby zostać dotykiem znanych rąk, spojrzeniem w oczy czy szeptem polskiej mowy, osadzony został w hiperbolizującej metaforze „barokowego błysku”. Zestawienie cierpliwości z przerostem formy właściwej dla sztuki XVII
wieku obrazuje wewnętrzną walkę podmiotu, który – mimo iż targany
sprzecznościami – na zewnątrz chciałby zachować pogodną twarz. W przywołanym wyznaniu pobrzmiewają echa romantycznej tradycji. Wystarczy tu
przywołać choćby hymn Smutno mi, Boże! Juliusza Słowackiego, w którym
nawet widok zachodu słońca nad Aleksandrią nie łagodził tęsknoty podmiotu za krajem. W pełnych ekspresji słowach ukazywał on wyobcowanie ze
środowiska, pisząc, że: „jak puste kłosy z podniesioną głową, (…) rozkoszy
próżen i dosytu… / Dla obcych ludzi ma twarz jednakową” (Słowacki 1911,
11), przed nimi nie jest bowiem w stanie ujawnić burzy swoich uczuć. Ich
prawdę wyjawiał tylko Bogu. Podobnie czynił bohater Miązka, który do
Matki Boskiej kierował prośbę, by była jego „przewodniczką” w drodze ku
zmartwychwstaniu (Miązek 2005, 72). Ważny i smutny przekaz płynie również z wiersza Eschatologia. Doświadczenie dostępnej poecie rzeczywistości
nie budziło jego nadziei, bowiem wiedział już, że los nie przyniesie zmiany
na lepsze. Goryczą przesiąknięte były stwierdzenia: „nie dostaniesz księżyca”,
„nie dostaniesz litości”, „nie dostaniesz niczego”. Wydziedziczony z ojczystej
krainy, musiał żyć ze świadomością, że:
wcześniej oczy wypali oczekiwanie
i drzewo krzyknie na powiekach
nim podniesiesz się w gwiaździstych drogach
które ptaki kładą pod skrzydła
(Miązek 2005, 100)

Emigrant miał świadomość, że tak naprawdę posiadał bardzo niewiele. Jego sytuację oddać można za pomocą konstatacji pielgrzyma Cypriana Kamila
Norwida, który mówił: „ziemi tyle mam, / Ile jej stopa ma pokrywa, / Dopo-
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kąd idę!…” (Norwid 1988, 161). Bohater Miązka, sam w obcym świecie, z dala
od bliskich, często wycofywał się do swojej samotni. Nie potrafił przeciwdziałać własnej bierności i zajęty rozpamiętywaniem swojego losu znajdował
„(…) wygodny kąt / chociaż w koło tyle cierpienia (Miązek 2005, 96).
Obroną przed nieczułym światem miało być zanurzenie w obcej teraźniejszości. Pełne ekspresji Otwieranie ciemności zrodziło refleksję: „Lubię ten
kolor / ciemny zrośnięty wilgocią / kolor nocy” (Miązek 2005, 42). Efemeryczność ewokowanych kształtów z jednej strony rodziła uzasadniony niepokój o możliwe rozbicie tworzonych wizji, z drugiej zaś była źródłem siły. Pragnienie zanurzenia się w miejscach bliskich sprawiało, że emigrant w Wiedniu szukał swojego Ja. W tym celu – a była to praktyka powszechna wśród
poetów-tułaczy – obcość przestrzeni miasta starał się przezwyciężyć poprzez
oswajanie jej fragmentów, świadomy zjawiska przemijania, które ludzkość
nauczyła się „w wieżach wymierzać” (Miązek 2005, 16). Przyjętą postawę
wyjaśnić można przez odwołanie do myśli Martina Heideggera, który przekonuje, że „człowiek to ktoś, kto mieszka (zaznacza swój pobyt) w czworokącie przy rzeczach” (Heidegger 1977, 328), a jego związek „z miejscem, a poprzez miejsca z przestrzeniami polega na zamieszkiwaniu” (Heidegger 1977,
328). Widać to na przykład w wierszu Nad Dunajem:
Teraz drzewa i kolebiące brzegi
mają mi podać zapomnienie
nie wiem
buduję jednak zielone ogrody
sztucznego słowika wieszam na różowej jabłoni
niech śpiewa
tamtą kantatę o chlebie
(Miązek 2005, 58)

Mimo iż w kreowanym świecie symbolem piękna i doskonałości (dobra)
stał się „sztuczny słowik”, to podkreślić należy charakterystyczne dla wychodźców dążenie do wytworzenia w dostępnej rzeczywistości wartości dodanej,
którą Danuta Mostwin lokalizuje w sferze pomiędzy identyfikacją z krajem
pochodzenia a identyfikacją z krajem osiedlenia. Emigranci w obcym świecie
musieli i muszą skonfrontować się z nową rzeczywistością bieżącego życia (Mo-
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stwin 1995, 223). Potrzebę zadomowienia pojmowali zatem w najszerszym znaczeniu, czyli widzieli ją w próbach odnalezieniu swojego ja w świecie. W filozoficznym ujęciu omawianej dychotomii każdy jednostkowy byt, a więc każdy
człowiek, przynależał do świata. Owo przyporządkowanie do ziemskiej egzystencji sprawiało, że jednostka ludzka mogła nadawać kształt własnej egzystencji.
Jednej z form realizacji siebie upatrywał Miązek w uczciwie wypełnianej
misji kapłańskiej. Codzienna sumienna praca miała stanowić odpowiedź na
wyzwania rzeczywistości i jednocześnie prowadziła do samorealizacji. Uczyła
szacunku i poszanowania godności innego, otwartości na jego problemy
a także pokory w kontaktach interpersonalnych. Rachunek sumienia zawiera
ważną wskazówkę dla poszukującego prawdy człowieka:
Uklęknij
W twoim życiu ważniejsza jest czarna sutanna i uśmiech
Na lekcjach katechizmu – niż wiersze
(Miązek 2005, 38)

Zwykłym sprawom, drobnym, niewyróżniającym się z szeregu im podobnych, twórca nadał rangę elementów sakralizujących egzystencję jednostki
ludzkiej. Wiara w Boga – podobnie jak w twórczości wielu poetów-księży, by
przywołać choćby Jana Twardowskiego, Karola Wojtyłę, Pawła Heintscha,
Janusza Artura Ihnatowicza, Janusza Stanisława Pasierba czy Tadeusza Chabrowskiego – prowadzić miała człowieka po drogach, ścieżkach i meandrach
jego losu. To ona pomagała w trudnych chwilach, motywowała w momentach spełnienia do poszukiwania nowych płaszczyzn dla dalszej aktywności.
Była pancerzem chroniącym przed załamaniem, zwątpieniem i podpowiedzią w doznawanych rozterkach. Uzasadniona jest zatem konstatacja:
Nie mów więc że świat jest zły
tylko u twoich powiek
przywarła obręcz horyzontu
rozerwij ją
głębiej napotkasz słońce i ludzi
dobrych ludzi
(Miązek 2005, 38)
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Pełen pokory i bólu dialog z Bogiem pozwalał bohaterowi przezwyciężyć
samotność. Stanowił także antidotum na doznawane smutek i zwątpienie.
Otwierał ku przyszłości, ku Drugiemu, ku trwaniu. Przenikniony energią
kreacyjną, umożliwiał pokonywanie przeciwieństw niejako poprzez ponowne narodziny. Takie sensy niosło autentyczne, intymne wyznanie:
Szukałem Boga
Wiedząc że go tutaj nie spotkam
pomimo wszystko szukałem w pocie czoła
aż mi zdziwienie odebrało pamięć
(Miązek 2005, 102)

Zarysowanej postawy nie zmieniła wiedza poety, że wydany innym „jak
codzienność / w dłonie dobrych i złych” (Miązek 2005, 12), zmagać się musiał z wieloma przeszkodami. Jego udziałem stały się „krwawiące kolana”,
głębokie rany, samotność „czarnego cienia” i „krzyk na pustyni” (Miązek
2005, 12). Spotykani w codziennych kontaktach młodzi i starzy, kobiety
i mężczyźni wielokrotnie nie odpowiadali przyjaźnie, wręcz przeciwnie: często powoli zmieniali się „(…) w żmije / sącząc jadem i składając ręce” (Miązek 2005, 12).
Niekiedy jednak podmiot wierszy Miązka nie potrafi zrozumieć wyroków
Stwórcy. Wizyta u młodego, zaledwie dwudziestoletniego chłopaka, który od
pięciu lat nie wstawał z łóżka, zrodziła gorzką refleksję nad ludzkim istnieniem. Niewinne cierpienie wywołało zwątpienie podyktowane miłością bliźniego. Uderza tu mistrzostwo zapisu różnych momentów, które tworzą tkankę ludzkiego doświadczenia. Ich upostaciowaniem uczynił poeta otoczenie
chorego, naszkicowane przy pomocy rzeczy, którym nadał symboliczny wymiar niepewności bytu: stołu, książeczki do nabożeństwa, papierosów,
dzbanka z kompotem, Anioła Stróża na obrazie i plakatu Brigitte Bardot.
Różnorodność przywołanych przedmiotów podkreślała paradoksalność doznań, życie bowiem często zaskakiwało rozwojem wydarzeń i wymykało się
oczekiwaniom ludzkim. Tak było w przypadku młodzieńczego zmagania
z ciężką chorobą. Niemożność zrozumienia Opatrzności zawarta została
w pełnych rezygnacji słowach: „wyszedłem / z pustką pod sercem z rękami

MAŁGORZATA GAJAK-TOCZEK: EMIGRANT W OBCEJ ZIEMI…

131

w kamiennym stropie” (Miązek 2005, 50). Podkreślić należy, że poetycki
projekt Miązka nie przywoływał – charakterystycznych dla poezji kapłańskiej – motywów eucharystycznych. Rację przyznać trzeba Jackowi Scholzowi, gdy twierdzi, że omawiana poezja ukazuje trud kapłana z perspektywy „człowieka tak samo ułomnego, jak inni, a jednak dążącego do odnalezienia w sobie dostatecznej siły do spełnienia przyjętej na siebie misji”
(Scholz 2005b, 126).
Ważnym tematem poruszanym w tej twórczości jest także przemijanie.
Zbliżanie się do jesieni życia, odczuwanie związanych z nią niedogodności,
wreszcie świadomość nieuchronnej śmierci wywoływały smutek, który
wzmacniała groza tułactwa. Naturalne obawy o sposób i okoliczności zakończenia ziemskiego bytowania potęgowane były przeświadczeniem, że dokona
się to na obczyźnie i że tam złożone zostaną kości zmarłego. Typowy – choć
niewyrażony wprost – motyw nieopłakanej trumny wyczytać można z parabolicznego Obrazka starej, brzydkiej kobiety, „pochylonej czasem / i pustką /
po tym co odeszło” (Miązek 2005, 10). Wcześniej blasku jej istnieniu nadawali członkowie rodziny. Wtedy:
zwinięty kłębek śmiechu
w rączki jak w gwiazdy dzwonił
i każdy zmierzch
miał zapach wypieczonego chleba
(Miązek 2005, 10)

Po dawnym szczęściu pozostał „Zgarbiony cień domu i uśmiechu”
(Miązek 2005, 10). Parabola losu ludzkiego przejmuje właśnie swoją skrótowością i lapidarnością formy. Ograniczony zaledwie do trzech strof
przekaz poetycki interpretować można jako kunsztowne, filozoficzne ujęcie ludzkiego trwania. Przesłanie płynące z wiersza ma charakter humanitarny: ja podmiotu – czy szerzej: ja każdego z nas – pełnię siebie może
zrealizować poprzez Drugiego i w związku z rodzinną okolicą. Tym dwóm
konstytuantom Miązek przypisuje fundamentalne znaczenie dla kształtowania narracji tożsamościowej człowieka. Motywują one, skierowaną do
Boga, prośbę podmiotu:
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(…) proszę dodaj mi sił
abym mógł unieść ciężar
ten jaki niosę i ten jaki mnie czeka
(Miązek 2005, 86)

Nadzieję na możliwe samospełnienie przyniósł natomiast Zapis wiosenny,
uznany przez Scholza za „utwór bez trosk, bez balastu pamięci i uwolniony
od wszelkiej konieczności” (Scholz 2005a, 68):
Słoneczny majster
na dachach ostatni promień powtarza
rzeką wierzby w wiosennych skargach
Potem
Wiedeń jak ciepłe zwierzę
w światłach się wytarza i zaśnie
z Dunajem przy wargach
(Miązek 2005, 80)

Emigrant doświadczony empirią codziennego życia, mimo zwątpień i przeszkód, wahań i rozterek, szukał sposobów na przezwyciężenie obcości, by
w austriackiej ziemi realizować ideał mądrego człowieczeństwa, zanurzonego
w tradycjach polskiej ziemi i wierze chrześcijańskiej.

UWAGI KOŃCOWE
Poezję Miązka usytuować można z pewnością w kręgu liryki filozoficzno-refleksyjnej. Życie z dala od Ojczyzny, nieustanne balansowanie pomiędzy
przeszłością a teraźniejszością sprawiło, że wielokrotnie ponawiał pytania
o własną tożsamość. Nie dziwi, że utrzymanej w tonie nostalgicznym refleksji
nadał wymiar intymnego, szczerego wyznania uchodźcy i człowieka, wyznania będącego zapisem skomplikowanego obrazu świadomości emigranta
pozbawionego ojczyzny, a więc niespełnionego i niepełnego. Otwarta perspektywa historyczna i egzystencjalna pozwoliła na sięgnięcie z jednej strony
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po topikę podróży ze źródeł własnej biografii, odbywanej w symbolicznym
wymiarze wspomnienia. Z drugiej zaś umożliwiła odsłanianie strategii zamieszkiwania w miejscach obcych, które jako człowiek „stamtąd” starał się
oswoić. Twórczość Miązka uznać należy za przykład realizacji niezwykle
ważnej, wręcz fundamentalnej dla każdego emigranta problematyki kształtowania przestrzeni wolności duchowej, rozpiętej między antynomiami bycia
obcym i bycia tutejszym.
Odczuwany dyskomfort życia pomiędzy Polską a Wiedniem nie przesłonił
jednak perspektywy uniwersalnej. W tej poezji nie brak przemyśleń ogólnoludzkich o samotności, wyobcowaniu, rozterkach i zwątpieniach dnia codziennego, chorobie, przemijaniu, śmierci. Cechą istotną jest umiejętność
„okraszania” obrazów pesymistycznych nutami optymizmu, mającego swoje
korzenie w wierze w miłosierdzie Boskie. Zgodzić się zatem przyjdzie
z twierdzeniem Alicji Moskalowej, że Miązek w swej liryce wyraził
nie tylko siebie księdza, siebie naukowca, siebie literata, ale po prostu siebie człowieka. Człowieka, który jest emigrantem, a jako takiemu towarzyszą mu wszystkie
problemy związane z tą kondycją: poczucie wyobcowania, osamotnienia, szukanie
równowagi psychicznej i swego miejsca na ziemi; targają nim też różne ludzkie
wątpliwości i pytania nieobce nam wszystkim (Moskalowa 1996, 4).
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Małgorzata Gajak-Toczek
THE EMIGRANT IN A FOREIGN LAND.
THE WORKS BY BONIFACY MIĄZEK
The article aims at presenting the image of a Polish exile, forced to live far away from
his homeland. It interprets the images of exile and the ways of discovering spiritual
freedom in a foreign country. Miązek’s texts present the Romantic nostalgia for
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childhood as well as the stigma of a war trauma and attempts of settling down in a
foreign but friendly Vienna. It offers an interesting reflection on existence, which is
viewed from a universal perspective, through categories such as loneliness, vanishing, searching for one’s identity and one’s relation to God.
Keywords: contemporary literature, history of literature, Miązek, identity, Polish exile’s
fate
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„LEPIEJ JEST TWÓRCZO TĘSKNIĆ”
– O TOMIE NIEWIDZIALNY ZAPAŚNIK
GRAŻYNY ZAMBRZYCKIEJ

niedawna a / jak gdyby od zawsze krąży wokół mnie / Niewidzialny Zapaśnik” – pisze Grażyna Zambrzycka w tytułowym wierszu swego, ósmego już z kolei tomu poetyckiego,
opublikowanego w 2015 roku w koedycji Polskiego Funduszu Wydawniczego
w Kanadzie i Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”, w związku
z tym opatrzonego podwójnym miejscem wydania: Toronto–Rzeszów (Zambrzycka 2015). Niewidzialny zapaśnik, który pojawił się w dorobku artystycznym Grażyny Zambrzyckiej, poetki urodzonej w 1956 roku w Olsztynie, ale
od przeszło 30 lat mieszkającej w Vancouver w Kanadzie, po takich tomach,
jak na przykład Litery dla Safony (Olsztyn 2002), Portret z lustrem w tle (Sopot 2010) czy Bóg miodu. Notatnik jukatański (Toronto–Rzeszów 2011),
przynosi znane już z wcześniejszych zbiorków artystki tematy i inspiracje.
Zambrzycka niczym ów „Niewidzialny Zapaśnik” z wiersza krąży na kartach
swych książek poetyckich wokół wątków filozoficznych, egzystencjalnych
dylematów, antecedentnych koncepcji poetyckich, problematyki eschatologicznej, zagadnień sztuki, historii, kwestii tożsamości osobowej i kulturowej,
epistemologicznych darów podróży czy pojęcia szczęścia. Być może to jednak
określone zagadnienia „krążą” wokół autorki, dopominając się o poetycką
werbalizację? Zasugerowała to w pewnym sensie już w 2003 roku sama poetka,
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wyznając w opublikowanej na łamach „Toposu” Rzeczy dla mnie, jako poety,
najważniejszej, że:
Słowo „rzecz” jest zupełnie na miejscu. P o i e i n znaczy wykonywać, wytwarzać,
robić. A więc jest sam proces formowania wiersza – balans aktywności i poddania
się, wyostrzonej świadomości i tego, co nieświadome, co prowadzi i daje (opartą
na szaleństwie zawierzenia) pewność, że to, co powstaje domaga się zaistnienia.
Ważne jest, aby wiersz zaistniał b e z e m n i e – samodzielny, autonomiczny. To
z e w n ę t r z n e stwarzanie się wiersza jest może największym darem, pojmaniem
w ryzy własnego ja, przywróceniem właściwych proporcji. Pozbawiony „siebie”,
w wierszu-rzeczy poeta odzyskuje Całość i odnawia ze światem łączność na prawach swojej sztuki. (…) Pisząc wiersz, nie formułuję tego, co już wiem, pisząc
odkrywam (Zambrzycka 2003, 185).

Na czoło motywów rozpatrywanych w przestrzeni tekstów poetyckich
Niewidzialnego zapaśnika wysuwają się kwestie istoty piękna, losu człowieka,
zmagań z niepohamowaną przemijalnością, obrony przed paraliżującą melancholią, prób dostrzeżenia ulotnych momentów szczęścia. Jak napisał
Edward Zyman, anonsując tę książkę, „Czytelnik znajdzie w niej wiele wierszy prawdziwie pięknych, czystych poetycko, będących hymnem trudnej,
dostrzegającej wszelkie, determinujące ludzką egzystencję ograniczenia –
akceptacji i miłości” (Zyman, 2015, 2). Zambrzycka w swojej propozycji
twórczej „opowiadając jeszcze raz”, by posłużyć się parafrazą tytułu jednego
z jej wcześniejszych tomów, bynajmniej się nie powtarza. Prezentując zinterioryzowaną, niezwykle bogatą rzeczywistość świata, erudycyjnie dookreśla
myśli, polemizuje z sądami poprzedników, często z opiniami mocno utrwalonymi w tradycji kultury. Nie boi się sięgnąć nawet po „zgrane” tematy i naświetlać je ze współczesnej perspektywy, dostrzegając połyskujący w nich
skomplikowany, wielokulturowy wymiar.
Poezję Grażyny Zambrzyckiej charakteryzuje już dość dobrze rozpoznawalna wśród krytyki1 dykcja poetycka: z jednej strony jest to twórczość kla-

1

Dowodzi tego coraz większa liczba recenzji i artykułów poświęconych tej twórczości oraz
przyznana Grażynie Zambrzyckiej Nagroda Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich za lata
2007–2009.
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sycyzująca, zanurzona w starożytnych mitach, sięgająca do tradycji kultury,
nawiązująca do szerokiej działalności literackiej, prowokująca lekturę wielopłaszczyznową, wyczulona na rytm i muzyczność frazy, z drugiej rozważająca
problem współczesnego świata, próbująca wyłuskać jednostkowość istnienia
z przestrzeni uniwersalizującego czasu, balansować pomiędzy polskością,
kanadyjskością i światowością. Tom Niewidzialny zapaśnik przynosi po raz
kolejny wszystkie te elementy, ukazując je w nowej, świeżej odsłonie, a przy
tym, zdaniem Karola Wojewody, recenzenta „Nowych Książek”, „dowodnie
pokazuje, że po odejściu poetów tej miary, co Wacław Iwaniuk i Bogdan
Czaykowski, być może mamy do czynienia z najciekawszym polskim głosem
lirycznym (wyobraźnią, dykcją) w Kanadzie” (Wojewoda, 2015, 68).
Niewidzialny zapaśnik jest tomem pojedynczych, zamkniętych i dopracowanych wierszy, które nie układają się w chronologiczny cykl2. Jednakże
kompozycja zbioru nie jest przypadkowa. W pewnym sensie w tym przesiąkniętym szerokim kontekstem kulturowym tomie, pełnym aluzji do dzieł
literackich (np. Na strych, Ołówek gumka, temperówka, Do lutni), zachwytów
nad architekturą (np. Sala tronowa w Palacio Real, Prośba o sen), muzyką
(np. Stary nauczyciel, Mała Hinduska przy pianinie, Karol), malarstwem (np.
Portret), zapatrzonym w światową mitologię (np. Syzyf, Polifem, Narcyz i Echo,
Hanuman), to jednak natura (flora i fauna, co istotne, nienaznaczona tu topograficzne) jest ostatecznie najważniejszym katalizatorem myśli poetyckiej.
Konkluzja wiersza otwierającego tomik – Woliera trzech orłów – zdaje się
bowiem korespondować z wymową wiersza ostatniego – Jaśmin. Oba te teksty
stają się swoistą ramą kompozycyjną zbiorku, którego zenit dopełnia się w jego
wierszu tytułowym, w Niewidzialnym zapaśniku właśnie, oraz w utworze
Prośba o sen. Wiersze te układają się w swoistą linię przewodnią, która ujęta
w lapidarną strukturę sentencji, mogłaby brzmieć jak, niestety już chyba
niemodna, pochwała piękna istnienia w jego nieprzewidywalnym, wymagającym „twórczej tęsknoty” i umiejętności „unikania ciosów” kształcie. Wokół
tego credo gromadzone są pozostałe zagadnienia tomu, jak na przykład pochodzenie zła (np. Polifem), niepoddawanie się melancholii (np. Pod znakiem
2

W artykule ze względu na ograniczenie jego objętości zaprezentuję jedynie kilka uszczegółowionych analiz wierszy.
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Saturna), mitologizacja dziecięcej przeszłości (np. Na strych), odmiany miłości (np. Słoik moreli), fascynacja sztuką (np. Portret) czy tożsamość człowieka
w społeczeństwie wielokulturowym (np. Na rynkach). Tematy te realizowane
są tym razem w formach krótszych, lirykach o zintensyfikowanej metaforyce,
czasem wykorzystujących techniki dialogowe, paralelizm składniowy, precyzyjność stylu naukowego, pospolitość kolokwializmów, finezyjność paradoksu, moc retoryki, kunszt precyzyjnej narracji czy lapidarność i ostrość niby
reporterskiej relacji… By wymienić tu tylko kilka spośród wielu wyzyskiwanych przez autorkę technik poetyckich.
Pytanie o teleologię losu, ontologię piękna czy tęsknotę za wzniosłością i kreacją liryczną inicjuje w przestrzeni najnowszych tekstów Grażyny Zambrzyckiej widok uwięzionych w wolierze ptaków naszkicowany już w inauguracyjnym wierszu („Tym nie poszło nie poleciało! / Czemu tak a nie inaczej?” –
Woliera trzech orłów, Zambrzycka 2015, 5). „Potencjał lotu”, który drzemie
w każdym obserwowanym tu ptaku nie może być urzeczywistniony przez
żadnego z orłów. Okrutna antytetyczność niczym nieuzasadnionego, przypadkowego losu ptaków wolnych i zniewolonych („Czemu tak a nie inaczej?”) zostaje podkreślona skontrastowanymi obrazami. Z jednej strony
widzimy kołujące nad klatką orły, które stają się paradoksalnie, wbrew zasadom optyki, ale w zgodzie psychologią widzenia (patrząc z odległości, spostrzegamy całą grupę lecących ptaków, a nie poszczególne jednostki – Gdowicz 2011) „tym większe im wyżej”. Z drugiej konotujemy ograniczoną przestrzeń, której centralnym punktem jest „blaszana miska” na pokarm dla
schwytanych zwierząt („Tym pięć metrów nad głową / i blaszana miska”).
Pomiędzy podmiotem wiersza – obserwatorką – a podglądanymi ptakami
rodzi się napięcie. Młody, uwięziony w wolierze orzeł z uwagą śledzi każdy
ruch widza („Siedzi młody / czuły na każdy mój ruch / potencjał lotu”), jest
zdolny do lotu, potrafi wznieść się w powietrze, ale nie jest mu to dane. Natomiast wolny z perspektywy zwierzęcia człowiek, nawet obdarzony wykwintną wiedzą z zakresu biochemii, nie jest w stanie latać („to co ja wiem /
o ciekłym srebrze / nad skałami / każdy muskuł w nim wie lepiej”), bo ogranicza go „ciało”. Jeżeli jednak lot potraktujemy metaforycznie jako kreatywność, moc wyobraźni i postawę twórczą, to hamulcem może też być psychika. Obserwatorkę i oglądane ptaki łączy nieprawdopodobna wspólnota do-
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świadczeń. Uwięzione ptaki i człowieka zbliża jednakie poczucie izolacji,
unieruchomienie, stagnacja, niemożność ruchu, swoista impotencja działania czy monotonia („Ale moje piękne / nie tak wielkie z bliska / znam i ja //
to wyłączenie / to wstrzymywanie silników ten / straszny spokój”). „Wygłosowy” oksymoroniczny „straszny spokój” sprawia ból zarówno fizyczny, jak
i psychiczny. Być może jest jednaki dla orłów oraz człowieka, który uzurpuje
sobie władzę nad światem, a często nie potrafi przezwyciężyć własnej „małości”? Ptaki ogranicza przestrzeń, zawężone „pole”, natomiast człowieka przede wszystkim „ciało”, które nie jest w stanie wznieść się ponad swoją fizjologię. Wszak w pierwszym wersie wiersza czytamy „nie pole / ciało”…
Niezmienna jest w tym tekście tylko idea piękna. Orły choć nie mogą pofrunąć, urealnić tkwiącego w nich „potencjału lotu”, są nadal piękne. Kategoria
estetyczna staje się tu kategorią etyczną zgodnie ze starożytną zasadą kalokogatii,
utożsamiającą dobro z pięknem. Niesprawiedliwość krzywdzącego losu nie
deprecjonuje bowiem piękna i wagi samego istnienia. Zambrzycka w Niewidzialnym zapaśniku bez trwogi o zarzut banalności dowodzi bowiem, że
piękno przejawia się w całym otaczającym świecie. Ważne, aby potrafić je
dostrzec.
Prezentowane na kartach tomiku Zambrzyckiej wizerunki piękna odnoszą
się do najszerszej, wywodzącej się jeszcze ze starożytnej Grecji, jego definicji
obejmującej swym zasięgiem nie tylko piękne rzeczy, kształty, barwy, dźwięki, ale również piękne myśli i obyczaje (zob. Tatarkiewicz 1976, 137). Platońskie w swych korzeniach ujęcie kategorii piękna uwidacznia się np. w pięknie
przyjaźni („Mówią że piękno które stwarzasz / nie dorównuje pasji” – Bóg
przyjaźni, Zambrzycka 2015, 22). Ale pięknem jest tu także sztuka („Piękny /
jest portret poetki / Karoliny Coronado” (Portret, Zambrzycka 2015, 23).
Doznania estetyczne wywołują zarówno podobizna hiszpańskiej poetki, jak
i skontrastowane z nią opisy zwiedzających wystawę widzów („kobiety zachwycające / różem błękitem / złotawymi falami nagości” – Portret, Zambrzycka 2015, 23). Jednakże najczęściej zachwyt kierowany jest w stronę
przyrody. W wierszu Przedostatni dzień lata (Zambrzycka 2015, 30–31) pada
znaczące pytanie: „Czegóż ja chcę piękno od ciebie / nasycona a niespokojna?”. Ów niepokój i nasycenie wywołuje piękno przyrody doznawane zmysłowo. Uruchomiona zostaje percepcja słuchu („Huśtają się w sprzecznych
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wiatrach / narzuty nieba łąki i morza”), dotyku („Są kwiaty-dotyki trawy-muskania / pocałunki granatowo-czarne zieleni”), smaku („Kulka jarzębiny
rozgryziona / w ustach rodzi szczęście”) i wzroku („Samolocik i peregrynant
/ na złoto-niebieskim kloszu”). Piękno ma moc wpływania na myśli podmiotu tekstu, kreowania radości życia („Ty za mnie myślisz piękno / rozprowadzasz mnie jak światło po horyzont”), zagarniania w swoje szeregi wszystkie
elementy, nawet te tradycyjnie przynależne brzydocie („Na poboczu drogi /
truchło zająca w blasku było częścią ciebie”), jest dostojne i nieprzemijające
(„choć chłodne piękno / nie wypala się nigdy” – *** [Nie chcę być…], Zambrzycka 2015, 51) – podobnie jak idee zaklęte w starożytnych opowieściach.
Jedną bowiem z najbardziej rozpoznawalnych technik poetyckich zakotwiczonych w projekcie literackim Grażyny Zambrzyckiej od samego jego zarania (już od debiutanckiego tomu Wiersze i pieśni) jest animacja i reinterpretacja starożytnych mitów, archetypów, toposów i symboli głęboko zakorzenionych w zbiorowej świadomości czy Jungowskiej podświadomości. Poetka
z wielości mitologicznych historii (przede wszystkim greckich, ale też majańskich – jak to miało miejsce w Bogu miodu. Notatniku jukatańskim – czy
hinduskich) nierzadko preferuje te dość popularne. Podejmując opowieść,
starannie wybiera sytuację, która staje się ogniwem wiersza. Celem poetyckim nie jest tu tylko uwspółcześniona i uatrakcyjniona na potrzeby teraźniejszości repetycja mitologicznych treści, ale rozważenie dylematu moralnego,
który pozostaje niezmiennie aktualny, nawet jeżeli kryje się pod starożytnymi kostiumami.
Z taką taktyką liryczną mamy do czynienia na przykład w wierszu Polifem
(Zambrzycka 2015, 6)3, w którym poetka nawiązuje do najbardziej znanego
homeryckiego epizodu w dziejach tej postaci. Polifem (syn Posejdona i nimfy
Toosy) według tradycji greckiej jest „budzącym grozę olbrzymem, najdzikszym ze wszystkich cyklopów. Jest pasterzem, żywi się mlekiem i mięsem
3

Małgorzata Rygielska odczytuje ten wiersz nieco inaczej. Pisze: „W Niewidzialnym zapaśniku znajdziemy wiersze pełne iskrzącego się humoru i gier z literacką tradycją. Niekiedy
poetka sięga daleko w przeszłość, przywołując motywy znane z homeryckich opowieści. Tak
dzieje się np. w utworze Polifem, w którym tytułowy bohater, zupełnie nie przeczuwając
grożącego niebezpieczeństwa, zwraca się do Odysa tymi słowami: »A ciebie zjem na ostatku«”.
(Rygielska 2015).
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swych owiec, mieszka w jaskini. Umie rozpalić ogień, ale mięso jada surowe”
(Grimal 1987, 293–294). Zambrzycka ukazuje, w zgodzie z mitologią Greków, Polifema jako groźnego kanibala. Antropofagia Polifema znana jest
mitologii tylko z opowieści o przybyciu do jego domu zmierzającego do Itaki
Odyseusza i jego dwunastu towarzyszy. Animując sytuację dramatycznego
uwięzienia przez Polifema Odyseusza i innych podróżników w pieczarze na
Sycylii, poetka przede wszystkim rozważa możliwość „uleczenia” bestii, która
żywiła się ludzkim mięsem, doszukuje się przyczyn „nieludzkiego” zachowania potwora. Zastanawia się nad istotą zła, pytając podobnie jak choćby Tadeusz Różewicz i Czesław Miłosz „unde malum”4?
Wiersz rozpoczyna, brzmiąca jak żart, ale mająca źródło w mitologii, przerażająca deklaracja Polifema, który z sympatii do Odyseusza obiecuje mu, że
pożre go „u siebie”, lekceważąc „staromodny obyczaj” (zapewne staropolskie
przysłowie „gość w dom, Bóg w dom”) dopiero „na ostatku”. Dobrze znany finał tej mitologicznej opowieści (tu inkrustowanej polskimi tradycjami),
w którym Odyseusz wyłupił cyklopowi jedyne oko i przywiązawszy się wraz
z pozostałymi przy życiu towarzyszami do brzuchów wypuszczanych przez
„gospodarza” z jaskini baranów, przechytrzył okaleczonego i rozwścieczonego Polifema, Zambrzycka opisuje krótkimi, urwanymi, niedokończonymi
frazami:
Wtedy wyłupił
ten brzdąc ten Odys ten Nikt
i dobiegł do niego na morzu
ryk
(Zambrzycka 2015, 6)

Autorka Wieńca, odwołując się do wiedzy czytelnika, zakłada wspólnotę
kulturową, która nie wymaga szczegółowej renarracji opowieści. Stroniąc od
dydaktyzmu, zwraca uwagę na ważną kwestię moralną. W wierszu Polifem
„kanibalizm (hiszp. caribal – trawestacja nazwy mieszkańców Wysp Antyl-

4

Myślę tu o polemicznych wierszach Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza jednako zatytułowanych Unde malum.
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skich na Morzu Karaibskim), antropofagia (z gr. ludożerstwo) – zwyczaj zjadania ciała ludzkiego u plemion pierwotnych, dla przejęcia cech zabitego lub
dla ochrony przed szkodliwym działaniem nieboszczyka” (Bielicki, red.,
1976, 211) traktowany jest w wierszu jak choroba. Mitologiczny Polifem raczej nie zjadł uwięzionych w pieczarze ludzi celem zaspokojenia głodu, jest to
jednostkowy incydent w jego historii. Być może przeczuwał, że człowiek,
który przedstawił mu się jako Nikt jest w rzeczywistości Odysem, za sprawą
którego zgodnie z przepowiednią ma stracić wzrok? Wówczas jego kanibalizm miałby znamiona gestu magicznego, mającego na celu ochronę przed
spełnieniem proroctwa? Zambrzycka koncentruje się jednak na etycznym
wymiarze antropofagii mitycznego olbrzyma, wskazuje źródło jego patologii
i możliwość terapii:
(…) Bóg
Ciebie Polifemie nie uleczy
tylko morze bo z morza
twoja nieludzkość
z morza wyschłego na wiór
Z morza w którym żyją bestie
z morza które siebie zjada
z morza z którego wyfruwa w górę miłość
(Zambrzycka 2015, 6)

Zarzewie „nieludzkości” Polifema tkwi w morzu, które stało się swoim
własnym przeciwieństwem, „wyschło na wiór”, w morzu pełnym „bestii”,
w morzu, które „siebie zjada”. To samo morze jest jednak także zalążkiem
„miłości”, która ma moc uleczenia potwora. Ojcem Polifema był bóg morza
Posejdon, który został w dzieciństwie pożarty przez swojego ojca Kronosa,
obawiającego się, że utraci władzę na rzecz syna (Zamarovsky 2006, 383).
Czyżby źródło „nieludzkości” i remedium na nią tkwiło niejako w nas samych (dziedziczność) lub w naszych pradziejach? A może pochodzenie zła
„tonie” w niezwykle bogatej i niejednoznacznej symbolice morza? Może zło
jest częścią świata, zakotwiczoną w nim od samego zarania, wplecioną w cykliczność życia i śmierci? Zambrzycka zdaje się tu wpisywać w słynną pole-
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mikę Miłosza z Różewiczem na temat pochodzenia zła, dopowiadając niejako trzecią możliwość: zarówno w człowieku, jak i w naturze tkwią jednako
zalążki dobra i zła.
Losy Odysa i Polifema sprzęgają się w tym wierszu już na zawsze za sprawą
słowa mającego niejako moc performatywu. Podróżnik przepowiada boską
klęskę w odniesieniu do terapii olbrzyma. Ten z kolei przeklina szczęśliwego,
oswobodzonego Odysa, sprowadzając na niego gniew Posejdona. Między
bohaterami tej historii, dzięki posiłkowi (Polifem pożera przyjaciół Odysa,
Odys piecze „zdobyczne barany” należące do potwora) i osobistemu spotkaniu zachodzi wzajemna interakcja. Gest ten wpisuje z jednej strony proces
jedzenia w strefę symboliczną, z drugiej ma znamiona rytualnej antropofagii
czy nekrofagii, o której Bogusław Skowronek pisał, że „Zjadanie odpowiednich organów [nieprzyjaciół – B.Sz.-R.] stawało się (…) symboliczną formą
unieszkodliwiania lub też przejmowania sił i energii wroga” (Skowronek
2012, 288). Niemniej jednak „nieludzkość” (ludożerstwo Polifema, okrucieństwo Odysa), gniew, zemsta i przekleństwo losu mieszają się tu z chęcią powrotu do normalności („ryk” Polifema i wędrówka do domu Odyseusza),
podobnie jak starożytne mity przeplatają się z egzemplifikowaną, wciąż aktualną, niewiadomą genezą zła i dobra.
Natomiast ciekawym wierszem, w którym krzyżują się animacja starożytnych mitów i intertekstualny dialog z tradycją literacką – kolejna technika
charakterystyczna dla poezji Grażyny Zambrzyckiej – jest Syzyf5 (Zambrzycka 2015, 9–10). Utwór ten wkomponowuje polemikę z koncepcją filozoficzną
Alberta Camusa w opowieść rodem z greckiego mitu o władcy Koryntu.
I właśnie o polemikę z popularną interpretacją tego mitu tu idzie. Podmiot
wiersza Zambrzyckiej nie podziela do końca poglądu Camusa, twierdzącego
w słynnym eseju zatytułowanym Mit Syzyfa, że:
Syzyf jest bohaterem absurdalnym tak przez swoje pasje, jak i udręki. Za pogardę
dla bogów, nienawiść śmierci i umiłowanie życia zapłacił niewypowiedzianą mę-

5

Małgorzata Rygielska tak pisze o tym wierszu: „Poetka przekonuje, że sposób postrzegania
świata i ludzi, a także naszej osobistej drogi życiowej jest kwestią wyboru. Być może wybór ten
wymaga nawet większej odwagi niż poddanie się dyktatowi gotowych wzorów. W związku
z tym Zambrzycka inaczej niż Albert Camus interpretuje mit o Syzyfie” (Rygielska 2015).
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ką: całe istnienie skupione w wysiłku, którego nic nie skończy. (…) W każdej
z owych chwil, kiedy ze szczytu idzie ku kryjówkom bogów, jest ponad swoim
losem. Jest silniejszy niż jego kamień. (…) Jeśli ten mit jest tragiczny, to dlatego, że
bohater jest świadomy. (…) Jasność widzenia, która powinna mu być udręką, to
jednocześnie jego zwycięstwo. (…) Aby wypełnić ludzkie serce, wystarczy walka
prowadząca ku szczytom. Trzeba wyobrazić sobie Syzyfa szczęśliwym (Camus
2001, 108–110).

Camusowska interpretacja mitu Syzyfa w perspektywie filozofii egzystencjalnej zakłada uniwersalizm absurdalnego losu ludzkiego. Według tej koncepcji Syzyf jest człowiekiem wolnym, szczęśliwym w swoim cierpieniu, choć
pozbawionym jakiejkolwiek nadziei i, co najważniejsze, świadomym swojego
przeznaczenia. Poczucie radości daje mu samo dążenie do celu, który nigdy
nie może zostać osiągnięty. Syzyf samotnie, z pogardą wobec absurdalności
swego losu, z determinacją zmierza do celu, pomimo świadomości porażki.
Zambrzycka nie traktuje doli Syzyfa jako uniwersalnej metafory ludzkiego
losu („Nie użalam się nad Syzyfem / jego biogram / nie aż tak uniwersalny”),
choć nie neguje oczywistości finału jego bytu. Wizerunek Syzyfa jest w jej
wierszu ukonkretniony, piętnujący osobnicze cechy króla Koryntu („Chciwiec dorobkiewicz / męski brutal – rwał się / z Hadesu bić żonę”). W takim
ujęciu bezustanna konieczność wtaczania pod górę głazu, który niezmiennie
spada, to nie absurdalny los, którego uświadomienie sobie daje poczucie sensu w bezsensie, ale słuszna „odpłata”. Podmiot wiersza Zambrzyckiej dostrzega
śmieszność Syzyfa, który „Uwierzył / w swój heroizm / że tak właśnie trzeba: //
Pchać”. Nieumiejętność zdystansowania się wobec swojego wyboru staje się
ubezwłasnowolniającym i upokarzającym kieratem („Pchać // Jak żuk kulę
gnojnika pod słońce / jak makler buty po parkiecie”). Człowiek Zambrzyckiej
nie jest bowiem samotny w swoim trudzie podążania przez życie, choćby delikatną ulgę w cierpieniu może przynieść mu najdrobniejszy gest dobroci metaforyzowany w obrazie przysiadającego nad spadającym Syzyfem motyla:
Motyl
Przysiada nad nim zrzuca
leciutkie brzemię pyłu
oddycha z ulgą
(Zambrzycka 2015, 9–10)
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Polemika Zambrzyckiej z Camusem nie jest negacją totalną. Diabeł tkwi tu
jednak w szczegółach. Choć autorka Portretu z lustrem w tle nie kwestionuje
powtarzalności generalnego schematu życia ludzkiego (narodziny – egzystencja – śmierć), nie akceptuje jednak zgody na całkowitą alienację, bezwarunkowe cierpienie bez dostrzegania urody samego istnienia oraz ślepą determinację.
Tradycja literacka jest też silnie wyzyskiwanym kontekstem w kolejnym
wierszu zatytułowanym Na strych (Zambrzycka 2015, 8). W utworze tym
wyprawa w głąb pamięci do epoki dzieciństwa zainspirowana zostaje wejściem w przestrzeń poddasza. W poezji Grażyny Zambrzyckiej zarówno
współczesna rzeczywistość, jak i przeszłość postrzegana jest często przez
pryzmat znaków kultury, spełniających funkcję obiektywizującą i uniwersalizującą. Pospolita czynność – wchodzenie, „wstępowanie” na strych zagina się
w umyśle bohaterki wiersza ze sceną zaczerpniętą z Fausta Goethego. Tytułowy bohater utworu jednego z najważniejszych poetów klasyki weimarskiej
w części drugiej pierwszego aktu dramatu z polecenia Mefistofelesa zapada
się pod ziemię, aby spotkać się z potężnymi boginkami starożytności – Matkami, dzięki którym być może uda mu się wywołać postać Heleny Trojańskiej. Zambrzycka, wyraźnie nawiązując do wielkiego niemieckiego dzieła,
znacząco przeistacza jednak scenę tego dramatu, który staje się w świadomości odbiorców czytelnym i wieloznacznym kontekstem. Katabaza Fausta
zmierzającego do podziemi, do Matek, w celu odnalezienia trójnogu mającego moc ucieleśnienia przeszłości, przeobraża się u Zambrzyckiej w anabazę
bohaterki wiersza, wstępującej na strych po „kociołek czarodziejski”, w którym „wybiela się” przeszłość:
Jak przy wejściu
w głąb do Matek
z Mefistofelesa drwiąc
nie po trójnóg
lecz kociołek czarodziejski
nie schodzę lecz wstępuję
Na błękitny strych
w dzieciństwo
(Zambrzycka 2015, 8)
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Wyraźne asocjacje faustowskie i teatralizacja gestu cofania się pamięci do
czasu dzieciństwa („nie schodzę lecz wstępuję”) mają z jednej strony uwznioślić ten moment, z drugiej jednak uchronić go przed banalnością. Konwencja
zdaje się tu być tarczą zarówno przed sztampowością i nostalgicznością tematu, jak i przed surowością trywialnej reguły głoszącej, że nie sposób dotrzeć do prawdy dzieciństwa. Choć być może takim przebłyskiem owej
prawdy staje się realizacja poetycka, bo przecież Gaston Bachelard w Poetyce
marzenia dowodził istnienia
w ludzkiej duszy trwałego ośrodka dzieciństwa, pewnego niezmiennego, ale zawsze żywego dzieciństwa, dzieciństwa poza historią, ukrytego przed innymi, przebranego w historyjki, kiedy się o nim opowiada, ale którego realny byt ogranicza
się do momentów iluminacji – to znaczy do momentów istnienia poetyckiego
(Bachelard 1998, 115).

Nawracanie pamięci przyjmuje w wierszu Grażyny Zambrzyckiej symboliczny i metafizyczny wertykalny kierunek – w górę: „Na błękitny strych /
w dzieciństwo”. Towarzyszy mu szyderczy śmiech z upadłego anioła („z Mefistofelesa drwiąc”), który zgodnie z tekstem dramatu Goethego „wiecznie zła
pragnąc, wiecznie czyni dobro”. Dom, jego strych i piwnica są przestrzenią
magiczną, o której Gaston Bachelard pisał tak:
Dom to archetyp syntetyczny, archetyp, który podległ ewolucji. W jego piwnicy
mieści się jaskinia, na poddaszu – gniazdo, dom ma swe korzenie i koronę. (…)
Dom oniryczny w całej swojej pełni, z piwnicą – korzeniami, z gniazdem na dachu stanowi jeden ze schematów wertykalnych ludzkiej psychiki. (…) Cóż to za
muzeum marzeń – rupieciarnia na strychu! Tam różne starocie raz na zawsze
zdobywają sobie miejsce w sercu dziecka. (…) Dzięki strychowi dom urasta
wzwyż, uczestniczy w powietrznym życiu gniazd. Poprzez strych dom współżyje
z wiatrem (Bachelard 1975, 308–309, 313).

Zambrzycka charakteryzuje strych w podobny sposób, konsekwentnie wykorzystując metaforyczność opozycji przestrzeni na dole („w głąb”, „Swąd
kotłowni”) i na górze („wstępuję”, „strych”, „wyfruwamy”), konotującą stereotypowy obraz zwiewnego nieba („błękitny strych”, „prześcieradła pachną
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wiatrem”) i zatęchłego, zadymionego piekła („swąd kotłowni tu nie sięga”).
Wstąpienie w tę niebiańską przestrzeń strychu inicjuje moment „tajnego
rozpogodzenia”, chwilę radości powrotu do dzieciństwa, której „nie pojmie
za smutny rozum”. Dwuznaczność słowa „Matki”, czyli rodzicielki i przerażające boginie starożytności rodem z dramatu Goethego, uczytelnia scenę, która delikatną aluzyjnością ewokowanego obrazu odnosi się zapewne też do
słynnego Przygotowania z Kordiana Juliusza Słowackiego. „Matki” jako powierniczki najintymniejszych tajemnic, świadkowie najdzikszych irytacji
niejako jak czarownice odrestaurowują wspomnienia („Matki znają / złe sekrety synów furie córek / piorą je bez przerwy w magicznych kociołkach”).
Dzięki takim zabiegom niczym towarzysze Piotrusia Pana bohatera popularnej powieści dla dzieci „przez lufcik wyfruwamy / wybieleni do dzieciństwa”.
Asocjacje teatralne oraz aluzje literackie (Faust Goethego, Kordian Słowackiego, Przygody Piotrusia Pana Barriego) czy mitologiczne („furie córek”,
„achillesowe piętki”) mają tu oswoić czy w pewnym sensie uniewinnić
i usprawiedliwić przeszłość. Dzieciństwo oglądane z perspektywy dorosłego,
z punktu widzenia „nie za smutnego rozumu”, zawsze będzie przecież „wybielone”, wyidealizowane. Dystans i konwencja są bowiem erudycyjnym gestem obronnym przed zracjonalizowaną i uświadomioną przecież demitologizacją dzieciństwa, czasu czy może bezczasu, w którym już zawsze „Rajstopek achillesowe piętki // one [Matki] cerują cerują”.
Inspiracją wierszy Grażyny Zambrzyckiej bywa także światowa architektura. Podróżowanie, tak częsty i wieloznaczny motyw tej poezji (zob.
Jakubowska-Ożóg 2014, 161–182 oraz Szałasta-Rogowska 2009, 183–199),
skutkuje szerokim spektrum kontemplowanych zabytków. I tak, przepych
i ponadczasowość sali tronowej Pałacu Królewskiego w Madrycie, gloryfikowane w litanijnych wezwaniach metaforycznie, punktujących detale rokokowo-klasycystycznej aranżacji wnętrza („Enchanté salo tronowa / delicjo / piękno / rzeko iluzji / gaju aksamitu / plafonie / w cumulusach nimf ”),
aktywizują zadumę nad przemijalnością zwiedzającej obiekt bohaterki tekstu („Ta chwilowa / kobieta w głębi / to ja” – Sala tronowa w Palacio Real,
Zambrzycka 2015, 35). W wierszu Prośba o sen (Zambrzycka 2015, 17–18),
w którym pada jedna z najważniejszych deklaracji tomu: „Lepiej jest twórczo
tęsknić”, uroda i dostojeństwo dwunastowiecznej kambodżańskiej świątyni
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Angkor Wat wywołując zachwyt, prowokuje jednak rozważania o nieprzystawalności człowieczej wizji do nawet najefektowniejszej jej realizacji.
Próba dotarcia do źródeł ludzkiego geniuszu, podziw dla świata, przez który się peregrynuje, doprowadza do konkluzji, w której „twórcza” tęsknota
nie jest zjawiskiem negatywnym, a wręcz koniecznym do duchowego rozwoju człowieka:
Lepiej jest twórczo tęsknić
ale wędrowanie
jest początkiem
jeszcze większej tęsknoty
(Zambrzycka 2015, 17–18)

Łaknienie koncepcyjnego myślenia, kreacyjności, tęsknota za wiedzą, poznaniem, poszukiwanie piękna mogą być zaspokojone, a może raczej przygłuszone czy zneutralizowane tylko na jakiś czas działaniem – wędrówką,
która jednak poprzez obfitość doznań, epistemologię doświadczenia, wachlarz nieodkrytych wcześniej wiadomości, rozszerzając horyzonty naszego
świata, prowokuje „jeszcze większą tęsknotę”. Tęsknotę za duchowością/transcendencją? I tak koło się zamyka, ale to nigdy niespełnione dopełnienie daje poczucie szczęścia i dotknięcia istoty człowieczeństwa. Bo, jak
pisał Anselm Grün:
Człowiek to jego tęsknoty. Tęsknota jest naprawdę najszczerszą cechą ludzkiego
charakteru (…). Porusza nasze serca, czy tego chcemy, czy nie. Gdy człowiek
tęskni dotyka swego wnętrza. (…) Według świętego Augustyna, w każdej tęsknocie żywe jest pragnienie doskonałości, Absolutu. Jest ona jednocześnie szczerym
przyznaniem się, że człowiek, taki, jaki jest, nie dotarł jeszcze do celu, że świat
ciągle się rozwija, że to co właściwe, znajduje się przed nim (Grün 2004, 60).

W tej poezji bowiem umiejętność i potrzeba „twórczego tęsknienia”, ruch
myśli, podróżowanie w czasie i przestrzeni, w głąb siebie i świata są wartościami rudymentarnymi, waloryzowanymi nadzwyczaj pozytywnie.
Peregrynacją jest też tu samo życie, metaforyzowane w tytułowym liryku
omawianego tomu jako walka z „Niewidzialnym Zapaśnikiem”. Osaczenie
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przez ową postać ewokującą skojarzenia z losem, Bogiem, uświadamianą
sobie coraz wyraźniej ostatecznością6 jest aprioryczne. Zapasy, czyli znany
już ze starożytności sport walki, w którym mierzy się ze sobą dwu zawodników, stosując szczegółowo określone chwyty, pseudonimuje bezustanne
i nieodwołalne zmaganie człowieka z przeciwnościami losu („Jakkolwiek się
nie zwinę / nie uniknę ciosu”). Pomiędzy „ciosami”, a może raczej „chwytami”, czyli doświadczeniami, życiowymi próbami, możliwe jest „rozwiązywanie równań”. Zarówno tych „z wielokrotną niewiadomą”, w których pojawia się wiele zmiennych, jak i tych jeszcze trudniejszych, bo „rozgwieżdżon[ych], z Π”. Precyzyjny język matematyki oraz metafora zmagań
sportowych, odnosząc się do nieokiełznanego żywiołu ludzkiego losu, sugerują nie tyle, że można tę entropię jakoś uporządkować lub łudzić się, że zawodnicy należą do tej samej kategorii „wagowej”, ale pokazują możliwość
iluminacji, momentu olśnienia „celnością trafienia”, który delikatnie implikując słynną kantowską maksymę („te rozgwieżdżone”), dowodzi piękna istnienia pomimo ciosów.
Afirmowane piękno bytu, które pojawiło się już w „nagłosowym” wierszu
tego tomiku Woliera trzech orłów (Zambrzycka 2015, 5), znajduje dopełnienie w broniącym przed paraliżującą melancholią zachwycie nad urodą
życia i świata z utworu Jaśmin (Zambrzycka 2015, 55–56), który zamyka całą
książkę:
Stanąć pod krzewem jaśminu
po deszczu w niemilknącej woni
bez odurzeń które w sercach
skraplają się w truciznę a potem
śnić sny niedostępne zabawne
O talerzu zupy jaśminowej –
modlitwę czaru zachwytu
najpieszczotliwsze z imion
boga – istnienia
(Zambrzycka 2015, 55–56).

6

Właśnie tak interpretuje tę postać Karol Wojewoda, zob. Wojewoda 2015, 68.
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Może właśnie tak trzeba, mierząc się z odurzeniami, „które w sercach /
skraplają się w truciznę” jednak nieustannie „śnić (…) modlitwę czaru zachwytu” (Zambrzycka 2015, 55–56)?
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Bożena Szałasta-Rogowska
“IT IS BETTER TO MISS CREATIVELY.”
GRAŻYNA ZAMBRZYCKA’S NIEWIDZIALNY ZAPAŚNIK [INVISIBLE WRESTLER]
The article author interprets the poems from the latest volume by Grażyna Zambrzycka – a Polish poet living in Vancouver, Canada. She notices mythological, intertextual and philosophical motifs in Zambrzycka’s works. The article proves that Zambrzycka’s poetry still reveals admiration and acceptance for the world with its joyful
and painful aspects as well as the need for artistic creativity.
Keywords: Niewidzialny zapaśnik, Grażyna Zambrzycka, mithology, philosophy
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W

ydawałoby się, że podjęcie wskazanego w tytule niniejszego artykułu tematu to wyważanie otwartych drzwi. Doświadczenie autora mówi jednak inaczej. Najpierw należy więc ustalić, czego
właściwie i przed czym zamierzam bronić. Zadanie to nie jest proste z tej
przyczyny, że pod terminem recepcja literacka we współczesnym literaturoznawstwie rozumiane są czasem dość różne – jeśli nie pojęcia, to zapewne –
ujęcia (zob. streszczenie problematyki w: Jarmuszkiewicz 2014, 15–32; Papadima 2015).

1.
Jako badacz polsko-serbskich związków literackich (o sporym już stażu),
zwłaszcza w dziedzinie badań empirycznych, zajmę się – pro domo mea
oczywiście – recepcją literacką, sposobem odbioru literatury w sensie
„przedjaussowskim”. Chodzi bowiem o produktywną ongiś praktykę badawczą w dziedzinie komparatystyki literackiej, kiedy to bezkarnie wędrowało się
poza tekst, a nawet literaturę, w poszukiwaniu faktów pomocnych w odtworzeniu kontekstu dzieła literackiego lub ich szeregu – a więc o praktykę
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z pierwszej połowy ubiegłego stulecia, znaną zwłaszcza w postaci wpływologii pozytywistycznej. Zwalczano wówczas koncepcję autentyzmu rodzimych
procesów literackich i szukano źródeł oraz bodźców poza obszarami literatur
narodowych i ich tradycji. Toteż badania nad odbiorem literatur obcych
w poszczególnych środowiskach narodowych kwitły i mnożyły się, a badacze
dochodzili czasem do zaskakujących wniosków i odkrywali nieraz fakty o trwałej wartości. Tekst literacki i jego przekład badano wówczas prawie wyłącznie
za pomocą metody krytyki filologicznej, a zgłębienie kontekstu (historycznego, politycznego, społecznego, biograficznego etc.) często było ostatecznym
celem dociekań.
Wraz z przesunięciem się zainteresowań badawczych z kontekstu na tekst,
z literatury rozumianej jako „muzeum” na literaturę jako „bibliotekę” (zob.
Papadima 2015, 135), z literatury na „literackość” – a więc z pojawieniem się
paradygmatów takich jak formalizm i strukturalizm, które walczyły o immanentyzm w literaturoznawstwie – wspomniane badania porównawcze stawały
się powoli niemodne, z czasem niegodne nawet miana literaturoznawstwa.
W drugiej połowie XX wieku, jak wiadomo, została spopularyzowana propozycja metodologiczna znana jako estetyka recepcji Hansa Roberta Jaussa i jego
zwolenników. Była ona w gruncie rzeczy opozycją wobec immanentyzmu i objawem dążeń do rekontekstualizacji tekstu w badaniach literackich (por. Papadima 2015, 134). Wydawało się, że dzięki wyodrębnieniu kategorii czytelnika
(odbiorcy, użytkownika) oraz procesu lektury jako różnorako uwarunkowanej
konkretyzacji sensu dzieła literackiego badania nad odbiorem literatur obcych
odzyskają utraconą godność, a wraz z nimi także wypróbowana komparatystyka
literacka. Do tego jednak nie doszło. Bez względu na flirt estetyki recepcji
z hermeneutyką, semiotyką lub antropologią kultury nie zrodziła ona jednak
jednolitego paradygmatu w zakresie literaturoznawstwa. Już w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego wieku zaczęła ustępować na rzecz innych kierunków postmodernistycznej humanistyki, które literaturze per se przypatrują się z coraz to
większej odległości (zob. Буняк 2016). Literature comparée – jak dowodził
w swoim czasie znany serbski teoretyk literatury – została całkowicie zastąpiona
przez rozmaite praktyki kulturoznawcze (zob. Eror 2005, 2006a, 2006b). Wyjątek
stanowi – i to tylko do pewnego stopnia – koncepcja intertekstualności, którą
także należy rozpatrywać jako symptom owych dążeń rekontekstualizacyjnych.
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2.
Niniejsza próba apologii recepcji w nieco zawężonym rozumieniu procesu
odbioru literatury obcej, dotyczy zatem usprawiedliwienia oraz możliwego
wskrzeszenia tych badań w szeroko pojmowanym ujęciu kulturoznawczym.
Wydaje się bowiem, że w dyskursie antropologii kulturowej tak rozumiana
recepcja może odzyskać swoje „prawa obywatelskie”.
Recepcja, o której mowa1, poza aksjomatyczną triadą autor – dzieło –
czytelnik, zakłada jeszcze dwa nie mniej ważne ogniwa: tłumacz i przekład2.
Zatem łańcuch w takim wypadku wygląda następująco: autor – dzieło –
tłumacz – przekład – czytelnik.
Dzieło napisane w obcym języku zaczyna bowiem nowe życie – całkiem
zresztą odmienne od życia w rodzimym środowisku – dopiero po naturalizacji. Naturalizacja jest więc warunkiem koniecznym do uruchomienia delikatnych mechanizmów zakładających odbiór krytyczny i interpretację przekładu, jego oddziaływanie w nowym środowisku – wielopłaszczyznowy obieg
czytelniczy i wreszcie nawiązania literackie, czyli uaktywnienie w procesie
wymiany intertekstualnej w obrębie literatury narodowej.
Owszem, kategoria tłumacza w instrumentarium pojęciowym estetyki recepcji należy również do kategorii odbiorcy. Jest to czytelnik zaawansowany,
szczególnie wyspecjalizowany, w pewnym sensie emisariusz swojej kultury
narodowej w misji sondowania kultury obcej. Jako czytelnik-fachowiec, poprzez lekturę, wybiera poszczególne dzieła do prezentacji swoim współziomkom, angażując w procesie konkretyzacji dostępną mu encyklopedię kulturalną, dotyczącą kultury zarówno obcej, jak i rodzimej. Swojego wyboru

1

Próby nakreślenia podstawowych założeń teoretycznych własnych badań empirycznych
podjąłem się w: Буњак 1998.
2
Literatura obca może oddziaływać na proces literacki w określonym środowisku również
bezpośrednio, omijając przekład, ale dotyczy to przede wszystkim dzieł docierających z metropolii kulturowych – wielkich literatur – i zakres tego oddziaływania jest na ogół elitarny,
a więc ograniczony. O bezpośrednim odbiorze dzieł literackich w języku obcym zob. m.in.
Karolak 1999.
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translatorskiego dokonuje, porównując zasób wiedzy o kulturze rodzimej
wirtualnego czytelnika własnego środowiska, odgadując jego horyzont oczekiwań i zdolność do akceptacji poszczególnych wymiarów dzieła obcego
autora w kategoriach własnego doświadczenia czytelniczego (własna encyklopedia kulturalna, rodzima tradycja literacka, ukształtowana aksjologia,
gust etc.).
W praktyce jednak bardzo często (o ile nie najczęściej) wybór dokonany
przez tłumacza wydaje się z góry chybiony. Autor dzieła, dzięki cudzemu
głosowi, komunikuje czasem zupełnie co innego, niż zamierzał, apeluje niekiedy w pustkę albo do horyzontu oczekiwań obcego czytelnika trafiają tylko
drugorzędne warstwy zaprojektowanego sensu. Tłumacz jest pod tym względem zarówno interpretatorem, jak i dezinterpretatorem dzieła obcego autora.
Jeśli chodzi o naturalizację dzieła literatury obcej za pomocą przekładu na
język kultury docelowej, to rezultatem jest tekst wtórny, nie tyle adoptowany,
ile adaptowany w tym czy innym stopniu według uwarunkowań kultury odbierającej, narodowej tradycji literackiej, hierarchii aksjologicznej etc. Zatem
w stosunku do oryginału przekład zawsze traci pod względem formy, treści,
sensu, symboliki, walorów stylistycznych, ale również zyskuje – właśnie
w procesie adaptacji3.
Pod warunkiem, że czytelnikowi w nowym środowisku umożliwia automatyzację lektury – to znaczy, że pomimo udostępniania znaczenia denotatywnego dostarcza również odpowiednie znaczenie konotatywne – przekład
staje się częścią procesu literackiego i zdobywa miejsce w historii literatury
naturalizującej.

3.
Pozwolę sobie zilustrować te uwagi dwoma przykładami z obszernego materiału serbskiej recepcji literatury polskiej.
3

Szczególnie ciekawym przypadkiem jest poeta tłumaczący wiersze autorów obcych. Zob.
Топић, Буњак 2001.
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Kiedy w 1885 roku po raz pierwszy przełożono na język serbski Latarnika
Henryka Sienkiewicza, czytelnik serbski, poza drobnymi wzmiankami z drugiej ręki, niewiele mógł wiedzieć o Panu Tadeuszu, nie mówiąc już o doświadczeniu lektury kultowego poematu polskiego romantyzmu, występującego w noweli niemalże w roli bohatera literackiego, a zapewne jako deus ex
machina. Dopiero w stulecie swej pierwszej paryskiej publikacji Pan Tadeusz
ukazał się po serbsku – w skrócie i prozą. Biorąc pod uwagę fakt, że na obszarze byłego serbsko-chorwackiego obszaru językowego przez niemalże
półtora stulecia funkcjonował wspólny obieg czytelniczy, czytelnik serbski
teoretycznie mógł czytać Pana Tadeusza w efektownym chorwackim przekładzie poetyckim Tomo Mareticia, ale po raz pierwszy, kilka lat po publikacji
Latarnika, bo dopiero w roku 1893. A więc czy warto mówić o pełnej automatyzacji lektury pierwszego przekładu noweli Sienkiewicza? Czytelnik serbski
mógł, co prawda, wówczas dowiedzieć się czegoś o Panu Tadeuszu z samego
Latarnika dzięki cytowanym fragmentom, ale daleko poza jego horyzontem
została treść kulturowo-antropologiczna, a zatem i „sokół w noweli”. Biedny
stary Polak, emigrant, czyta w języku ojczystym jakąś zajmującą książkę,
budzącą w nim nostalgię, przez co nie zapala latarni i traci idealną posadę…
I tyle. Książką tą dla pierwszych czytelników serbskich mógł być spokojnie
nawet Murdelio Kaczkowskiego, jak w wypadku pierwowzoru bohatera Sienkiewiczowskiego. Jest to przykład mniej czy więcej dostępnego znaczenia
denotatywnego, natomiast wykluczonego znaczenia konotatywnego.
Nieznajomość tekstu Pana Tadeusza nie dowodzi jednak, że serbski czytelnik w latach 80. XIX wieku nie spotykał się z nazwiskiem wielkiego romantyka, wręcz przeciwnie. Adam Mickiewicz był dla niego – już przez niejedno
pokolenie – swoistą ikoną kultury: słynny polski poeta romantyczny, który
z uznaniem wyrażał się o serbskiej poezji ludowej i promował ją w swoich
paryskich wykładach…4. Co prawda Mickiewicz znany był też ze starego,
półwiecznego prawie przekładu Ody do młodości, co pewien czas wznawianego, oraz z kilku liryków. Na początku lat 70. ukazało się zaś jego pierwsze
obszerniejsze dzieło w przekładzie serbskim: Konrad Wallenrod (1871). Tłu4

Większą część serbskiej bibliografii dzieł Mickiewicza stanowią przekłady poszczególnych wykładów paryskich.
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macz Danilo Medić, dość zdolny poeta minor, dokonał całkiem ciekawej
naturalizacji: użył wiersza i stylistyki serbskiej epiki ludowej – podstawowy
jedenastozgłoskowiec (5 + 6) w powieści poetyckiej Mickiewicza przekształcił w „junacki” dziesięciozgłoskowiec asymetryczny, z kolei heksametr Powieści Wajdeloty na metrum tzw. bugarštic – a więc sfolkloryzował utwór. Jest to
z kolei przykład adaptacji – wręcz swoistego kamuflażu literackiego.

4.
Przekład to tekst kontaktowy, wytwór dążenia tekstu źródłowego do przekraczania granic kultur narodowych i pod tym względem we współczesnym
przekładoznawstwie słusznie traktuje się go jako fakt cross-kulturowy (zob.
Brzostowska-Tereszkiewicz 2004). Jest to zatem ciekawy materiał dla porównawczych studiów kulturoznawczych.
Wróćmy na chwilę do Sienkiewicza nowelisty, który dostarczy nam najprostszego i zarazem najjaskrawszego przykładu. Na początku słynnego Jamioła, znanego od lat 90. XIX wieku do drugiej wojny światowej, w co najmniej pięciu serbskich przekładach, znajduje się takie zdanie: „Z innych
świec, dopiero co pogaszonych, snuły się pasemka dymu, napełniając miejsce
za stallami czysto kościelnym zapachem wosku”. Z pięciu tłumaczy tylko
dwóch poradziło sobie z „miejscem za stallami” – chorwacki pisarz mieszkający i publikujący wśród Serbów – Pavao Rakoš oraz Lazar Knežević, jeden
z pierwszych studentów języka polskiego na Uniwersytecie Belgradzkim.
Reszta chybiła. Nie chodzi tu (tylko) o nieznajomość słowa, ale raczej o niemożliwość identyfikacji „miejsca za stallami”, tj. denotowania sytuacji utworu.
Zasadniczą bowiem różnicą w relacjach polsko-serbskich jest przynależność
Polaków do Pax Slavia Romana, a Serbów do Pax Slavia Orthodoxa. Chodzi
tu zatem o brak orientacji tłumaczy serbskich, ukształtowanych w tradycjach
kultury prawosławnej, w elementarnej topografii kościoła rzymskokatolickiego. Nie dziwi więc, że Rakoš, Chorwat i katolik, wiedział, co to jest. Początkujący wówczas Knežević, latorośl filologicznej szkoły przekładu, sięgnął
zapewne po radę swojego profesora Radovana Košuticia. W przypadku ba-
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nalnego zamieszania cross-kulturowego, mamy przykład dezautomatyzacji
lektury tekstu źródłowego u trzech tłumaczy, którzy z kolei o automatyzację
lektury swoich czytelników zadbali bądź opuszczając fragment zdania (symplifikacja), bądź popuszczając wodze fantazji (amplifikacja).

5.
Na proces recepcji literatury obcej można spojrzeć także z pozycji studiów
„drugości” (alterity studies) (por. Cudak 2010, 382). Dla kogo mianowicie jest
ważniejsza recepcja przełożonych dzieł literackich – dla literatury-nadawcy
czy dla literatury-odbiorcy?
Badaczowi literatury-nadawcy odbiór dzieł literatury ojczystej za granicą
odpowiada na pytania: „Jak nas tam widzą?”. Dla niego jest to lustro „drugiego”, nieco może przymglone lub zaćmione, w którym odbija się obraz wartości „swojego”.
W programowym szkicu, zmierzającym również ku poprawie stanu badań
recepcyjnych, Recepcja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej?
Romuald Cudak deklaruje: „rozumienie recepcji zawężam do sposobów
przyjmowania literatury przez czytelników, zaś samo przyjęcie utożsamiam
z odczytywaniem (interpretowaniem) literatury” (Cudak 2010, 379), wprowadzając jako kluczowe dla swojej propozycji pojęcia interpretacji oraz wspólnot interpretacyjnych. Autor szkicu występuje jako zwolennik integralizmu
w projekcie tak ujętych badań:
Zróżnicowanie lektur trzeba również widzieć w kategoriach podziału na interpretacje powstałe w obszarze języka i kultury danego tekstu literackiego (lektury
krajowe) i na te, które powstają poza tym obszarem (odczytania zagraniczne).
Wreszcie istotnym elementem w poprawionej wersji recepcji staje się przekonanie,
że teksty literackie funkcjonują w wielu równoprawnych dyskursach lekturowych.
(…) Obszar obserwacji obejmuje zatem recepcje „literackie” i recepcje „kulturowe” z uwzględnieniem „kulturowych” i „literackich” recepcji zagranicznych.
Przedmiotem opisu i badawczych manipulacji winna być recepcja rozumiana jako
„globalna” lektura tekstu (Cudak 2010, 379–380).
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Natomiast do czego badaczowi literatury-odbiorcy może być przydatna recepcja literatury obcej? Pod warunkiem, że posiada on mniej lub więcej
określony zasób wiedzy o literaturze i kulturze nadawcy, owa literatura może
wskazać mu niektóre właściwości „swojego” procesu literackiego, słabo widoczne, bez uświadomienia sobie jakości odbioru dzieła lub szeregu dzieł literatury-nadawcy. Znów mamy do czynienia z „drugim”, z lustrem, ale w tym wypadku koniecznie skrzywionym, przybierającym bowiem właściwości „swojego”.
I właśnie miara deformacji tego lustra może świadczyć o poszukiwanej specyficzności rodzimego procesu literackiego.
Otóż fakt recepcji jest niewątpliwie ważny dla wiedzy o obu literaturach,
ale w wypadku literatury-odbiorcy występuje czasem w roli instrumentu
badawczego sui generis, ponieważ może stanowić korektę w ocenie jej własnych tendencji rozwojowych.
Na kolejne pytanie: „Czego można się dowiedzieć lub domyślić na temat literatury serbskiej na podstawie procesu serbskiej recepcji literatury polskiej?” postaram się odpowiedzieć, odwołując się do garstki przykładów.
Literatura polska dwóch epok formatywnych – romantyzmu i Młodej Polski
– zdradza jaskrawe paradoksy w „lustrze” serbskim. Recepcja polskich romantyków w literaturze serbskiej tej epoki jest raczej skromna. Była już mowa o tym, że o Mickiewiczu wiedziano dość dużo, ale ówczesny czytelnik
serbski nie mógł zweryfikować zasadności nadania poecie miana „wielkiego”
w procesie własnej lektury – z wyjątkiem Ody do młodości. Wraz z końcem
romantyzmu serbskiego zaczęły napływać przekłady – Konrada Wallenroda
(1871) oraz Grażyny (1876, osobno 1886). Dopiero w latach 80. ukazał się
(jedyny!) przekład z pierwszego tomu Poezji – Kurhanek Maryli. O Dziadach
kowieńsko-wileńskich, co dopiero o drezdeńskich lub o Panu Tadeuszu, nie
było mowy. Dziady są do dziś Serbom nieznane, o treści Pana Tadeusza, jak
już wspomniałem, dowiedzieli się dopiero w okresie międzywojennym, kiedy
to zaczęły ukazywać się również (notabene nieudolne) przekłady Sonetów.
Słowackiego i Krasińskiego tłumaczono u Serbów już poza epoką romantyzmu, a więc jako klasykę. Pierwszy doczekał się jednego tylko pokaźnego
przekładu – tragedii Mindowe, król litewski, wydanej osobno w 1885 r. Poza
tym opublikowano tylko dwa wiersze i poemat Ojciec zadżumionych (1913).
Brak natomiast głośnych powieści poetyckich, poematów, Kordiana, drama-
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tów z bajecznych dziejów Polski – słowem najbardziej charakterystycznych
utworów poety. Jeśli chodzi o twórczość Krasińskiego, było jeszcze gorzej –
jeden wiersz, jedna scena z Nie-Boskiej komedii (1928), całość utworu dopiero w 1975 r. Takie zaś tytuły jak Psalmy przyszłości lub Irydion przemilczano.
Ktoś wywnioskowałby może tyle, że tłumacze serbscy w przypadku dzieł
polskich romantyków wybierali linię najmniejszego oporu, bo tłumaczenie
wierszem obszernych utworów, jak wiadomo, nie jest rzeczą łatwą. Jest w tym
może odrobina prawdy. Ale zauważmy, że szczupła bibliografia przekładów,
zwłaszcza jeśli chodzi o okres romantyzmu serbskiego, odpowiada jakby
charakterowi samej epoki: są to czasy serbskich walk emancypacyjnych w dziedzinie zarówno politycznej, jak i kulturowej, literatura rodzima okazywała
więc pewne cechy hermetyzmu, szukała bowiem natchnienia w dwóch powstaniach z początku XIX wieku, poddając się przy tym dominacji nowo
odkrytego dziedzictwa ludowej poezji jako wartości niemalże absolutnej. Nie
mogło być tu miejsca ani dla „choroby wieku” czy „ksiąg zbójeckich”, ani dla
mesjanistycznej refleksji lub mistycznej historiozofii szczytowych osiągnięć
romantyzmu polskiego. Natomiast serbskiemu etosowi i mitologii walk hajduckich i powstańczych przeciw Turkom – innymi słowy horyzontowi oczekiwań ówczesnego serbskiego czytelnika – odpowiadał ktoś inny. W epoce
romantyzmu serbskiego sporą popularnością cieszyły się utwory Michała
Czajkowskiego. Można się doliczyć aż piętnastu pozycji, przeważnie z Powieści kozackich, ale była to również powieść naddunajska Kirdżali – drukowana
w odcinkach i osobno. Wybór dzieł do przekładu i późniejszego obiegu czytelniczego w dużej, o ile nie decydującej, mierze dyktował zatem charakter
romantyzmu serbskiego. Dla badacza literatury serbskiej tego okresu, szczególnie komparatysty, może to być wskazówka, że romantyzm serbski, bez
względu na wspólny kult wolności i ludowości, różnił się zasadniczo od
romantyzmu środkowoeuropejskiego zarówno pod względem ideologii, jak
i typologii.
Jednym z najczęściej przekładanych i najchętniej wydawanych autorów
epoki młodopolskiej wśród Serbów był Stanisław Przybyszewski. Dużo też
pisano na jego temat, kilku autorów nieśmiało próbowało nawet go naśladować, ale krytyka zawzięcie tropiła ślady polsko-niemieckiego satanisty i skazywała winowajców na infamię. To świadczy o wielokrotnie surowszym i sku-

164

CZĘŚĆ I. LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE

teczniejszym reżimie „dezynfekcji prądów europejskich” w literaturze serbskiego modernizmu – przede wszystkim w postaci czołowego krytyka Jovana
Skerlicia (zob. Bunjak 1991, 1993). Serbskie losy Przybyszewskiego wymownie świadczą o tym, że charakter modernizmu serbskiego zdradza zasadnicze
rozbieżności w stosunku do odpowiednich procesów w literaturach środkowoeuropejskich.
Teatr serbski okresu modernizmu, bez względu na zapowiedzi, nie zdobył
się na inscenizację żadnego dramatu Przybyszewskiego. Wydawałoby się, że
w takim razie serbskie sceny mogły być otwarte dla reprezentanta odmiennego stanowiska w dramatopisarstwie młodopolskim – Stanisława Wyspiańskiego. Natomiast – o ile mi wiadomo – nazwisko Wyspiańskiego znalazło się
na afiszach teatralnych w Serbii tylko raz: zespół Teatru Starego wystawił Noc
listopadową w reżyserii Andrzeja Wajdy w ramach występów gościnnych
w belgradzkim Jugosłowiańskim Teatrze Dramatycznym w 1979 roku –
oczywiście po polsku. O Wyspiańskim pisano kilkakrotnie w artykułach dotyczących dramatu młodopolskiego na początku XX wieku oraz w okresie
międzywojennym, natomiast jego utwory, z uwagi na przepełnienie mitologią
kultury polskiej (zresztą nie tylko polskiej), musiały być zbyt dużym wyzwaniem dla potencjalnych serbskich tłumaczy – z tego powodu mogły wydawać
się nieprzetłumaczalne, a wreszcie niezrozumiałe dla serbskiej widowni.
Charakterystyczny jest fakt, że w okresie prawie osiemdziesięcioletnim,
w latach 1864–1941, na scenach serbskich grano wyłącznie komedie polskich
autorów i wyłącznie te o wymowie uniwersalnej, tzn. bez przywołań polskich
kodów kulturowych (por. Буњак 2015). To z kolei mogłoby naprowadzić na
wniosek o konserwatyzmie ówczesnej serbskiej publiczności teatralnej i zawężeniu jej horyzontu.
* * *

Dla bardziej wiarygodnego rozeznania w całokształcie serbskiego wizerunku literatury polskiej, łącznie z pierwszą połową XX wieku, trzeba wziąć
pod uwagę również rozległy odbiór prozy polskiego pozytywizmu, jak też
pisarzy młodopolskich i międzywojennych zachowujących narrację w kon-
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wencji realistycznej, przede wszystkim takich jak Reymont lub Żeromski.
Jednak mimo wszystko kluczowymi słowami do opisania tego wizerunku są:
uproszczenie, retuszowanie, orientacja na tematykę ogólnoludzką, restrykcyjny wybór mitów kultury narodowej. Jedyny wyjątek pod tym względem
stanowić może twórczość Sienkiewicza, który niemalże przez pół wieku był
najpopularniejszym pisarzem polskim na obszarze Serbii. Na ogół jednak
wizerunek ten składa się z autorów i utworów sprawdzonych; czas na śmielszy eksperyment z horyzontem serbskiej publiczności literackiej ma nastąpić
dopiero w drugiej połowie XX wieku.
* * *

Jakkolwiek niniejsza próba apologii badań nad tak rozumianą recepcją literatury obcej nie dopięła zamierzonego celu, mam nadzieję, że chociaż
zwróciła uwagę na możliwości ich metodologicznego dozbrojenia, sugerując
tym samym, iż niekoniecznie muszą być one kwestią przeszłości. Tym bardziej, że zawsze z natury rzeczy były one i inter-, i transdyscyplinarne.
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P

ierwszymi tłumaczeniami z literatury polskiej na angielski były fragmenty historii Marcina Kromera O pochodzeniu i czynach Polaków
(1555) pod tytułem A Notable Example of God’s Vengeance uppon
Murdering a King (1560) i traktat Stanisława Hozjusza, czołowego przedstawiciela kontrreformacji, pt. A most excellent treatise of the begynnyng of heresyes (1565), który doczekał się licznych wydań. Dzieło Wawrzyńca Goślickiego De optime senatore (1568), przedstawiające sztukę rządzenia, rolę senatu
i wizerunek wzorowego męża stanu, ukazało się w czterech londyńskich wydaniach (1598, 1607, 1660 i 1733). Tłumaczenia tekstów tych czołowych
przedstawicieli renesansowej historiografii i myśli ustawodawczej odegrały
ważną rolę w rozwoju teorii politycznej.
Jeszcze większą sławą w Europie cieszyły się liryki i traktaty poetyckie Macieja
Sarbiewskiego, nowołacińskiego poety doby baroku. Utwory tego „Horacjusza
Sarmackiego”, a przede wszystkim jego ody, epody i epigramaty pt. Lyrocorum libri IV (1634), doczekały się ponad 30 edycji w XVII i XVIII wieku,
zarówno w oryginale, jak i w licznych tłumaczeniach oraz parafrazach i miały głęboki wpływ na wielu angielskich poetów.
Na następne tłumaczenia polskiej prozy trzeba było czekać do XIX stulecia. Po eseju Jędrzeja Śniadeckiego On the Literary and Scientific Labor of
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Copernicus, Father of Modern Astronomy (1823) ukazały się dwie książki Juliana Ursyna Niemcewicza i dwa romanse historyczne Aleksandra Bronikowskiego. Następnymi przekładami były Revelations of Siberia Ewy Felińskiej
oraz dwa tłumaczenia bajronicznej historii miłości i namiętności pióra Michała Czajkowskiego (Sadyka Paszy) pt. Kirdżali. W ślad za nimi ukazały się
książki z gatunku prozy pamiętnikarskiej, na przykład My Escape from Siberia Rufina Potrowskiego, A Flight from Siberia Wacława Sieroszewskiego,
Memoirs Adama Czartoryskiego i Ten Years in Cossack Slavery or Black Russia Adolfa Jabłońskiego. Literaturę powieściową dla młodzieży reprezentował
The Journal of Françoise Krasińska, Great Grandmother of Victor Emanuel
Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, który doczekał się do roku 1930 aż
siedemnastu wydań, oraz Fairy Tales of the Slav Peasants and Herdsmen
Aleksandra Chodźki.
W roku 1828 wydano w Londynie pierwszą antologię literatury polskiej pod
tytułem Wybór poezyi polskiey. Specimens of the Polish Poets, poświęconą pisarzom od renesansu do oświecenia. Jej redaktorem i tłumaczem był John
Bowring, słynny poliglota, któremu pomagał Krystian Lach Szyrma, profesor
Uniwersytetu Warszawskiego, pułkownik w powstaniu listopadowym i tłumacz
Mickiewicza, Felińskiej i Czajkowskiego. W latach 1833–1855 ukazało się sześć
przekładów dzieł Mickiewicza na angielski (cztery z nich to tłumaczenia Konrada Wallenroda), a w 1836 roku tłumaczenie Marii Antoniego Malczewskiego.
Pierwszą pozycją z literatury polskiej w Ameryce Północnej było tłumaczenie Nie-boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, które ukazało się w Filadelfii w 1875 roku. Pięć następnych książek to przekłady historycznych powieści Ignacego Kraszewskiego, wydawanych zarówno w Nowym Jorku, jak
i w Londynie. Niespodziewanie w latach 1890–1900 dochodzi do prawdziwego wysypu przekładów powieści Henryka Sienkiewicza – na rynkach amerykańskich i angielskich ukazuje się około 45 tytułów. W ciągu półtora roku od
ukazania się Quo vadis w przekładzie Jeremiasza Curtina (w bostońskiej firmie Little, Brown and Company w roku 1896) sprzedano 600 tysięcy egzemplarzy powieści. Ten sukces wydawniczy spowodował olbrzymi wzrost zainteresowania innymi książkami Sienkiewicza. Nie mniej niż 34 amerykańskich wydawców i 44 tłumaczy walczyło w różnych okresach o pokaźne zyski, wprowadzając na rynek nowe przekłady.
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Osobną rolę w recepcji powieści Sienkiewicza odegrał teatr i film. 9 kwietnia 1900 roku wystawiono po raz pierwszy w Nowym Jorku dwie sztuki
oparte na Quo vadis, a następnie jedna wersja, której realizatorem był Fred
Whitney, grana była w Bostonie przez sześć tygodni, a potem w Londynie
w Adelphi Theatre i w kilku nowojorskich teatrach. Wkrótce po adaptacjach
scenicznych Quo vadis pojawiło się na srebrnym ekranie. Pierwsza niema
wersja powstała we francuskiej wytwórni Pathé Frères w Paryżu w 1901 roku.
Włoska epopeja Quo vadis? w reżyserii Enrico Guazzoniego, trwająca 120
minut, stała się pierwszym filmem pełnometrażowym, który zyskał olbrzymie powodzenie. Po pokazach w Paryżu i Londynie film pojawił się w 1913
roku w Nowym Jorku, a następnie był przedstawiany przez 22 kina objazdowe na terenie całych Stanów Zjednoczonych i Kanady; zarobił 150 tysięcy
dolarów, przyczyniając się do rozwoju amerykańskiej kinematografii oraz
kina jako popularnej formy sztuki. Jednakże prawdziwym ukoronowaniem
kariery Quo vadis na ekranie była hollywoodzka superprodukcja z 1951 roku.
Reżyserem filmu był Melvyn LeRoy, w rolach głównych wystąpili Robert
Taylor, Deborah Kerr, Leo Glenn i Peter Ustinov, zaś w rolach statystek Elizabeth Taylor i Sophia Loren. Film kosztował producenta, Metro-Goldwyn-Mayer, ponad siedem milionów dolarów i był największą i najdroższą produkcją filmową tamtych czasów. Komercyjny sukces filmu, który szacowano
na 25 milionów dolarów, zainspirował wytwórnie filmowe do produkcji
spektakularnych filmów historycznych oraz do rozwoju nowatorskich
technik filmowych. Co najważniejsze, po wielkim sukcesie, jaki odniosła
książka, Sienkiewiczowska opowieść o początkach chrześcijaństwa i jego
zwycięstwie nad zdeprawowanym Rzymem Nerona przykuła uwagę amerykańskiej i światowej publiczności, tym razem na dużym ekranie, w olśniewającym technikolorze.
Pod koniec XIX wieku ukazują się przekłady dwóch powieści Elizy
Orzeszkowej (1898 i 1899) oraz po jednej Stanisława Przybyszewskiego, Marii Rodziewiczówny i Tomasza Teodora Jeża. W sumie do roku 1900 na rynku anglo-amerykańskim ukazało się 69 pozycji książkowych, co stanowi 8%
tłumaczeń w okresie od 1560 do 2010 roku.
W drugim okresie, od 1901 do 1945 roku, ukazały się 124 książki polskich
autorów oraz 13 antologii. Stanowi to 16% wszystkich przekładów. Prym
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dalej wiódł Sienkiewicz (19 tytułów), a po nim Władysław Reymont, drugi
polski noblista (11 tytułów). Następne miejsce zajmował Ferdynand Ossendowski, autor 10 popularnych książek.
W okresie tym tłumacze skupili uwagę na twórczości klasyków romantyzmu. Ukazują się przekłady Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego (po 6)
oraz Zygmunta Krasińskiego (3), Aleksandra Fredry i Józefa Kraszewskiego
(po 2). Po raz pierwszy ukazują się tłumaczenia poezji Jana Kochanowskiego
(3) oraz najwybitniejszych pisarzy okresu pozytywizmu: Elizy Orzeszkowej,
Bolesława Prusa (po 4) i Marii Konopnickiej (2). Ostatnią grupę tworzą pisarze młodopolscy: Stanisław Przybyszewski (3), Stanisław Wyspiański i Stefan
Żeromski (po 2), a po nich w dwudziestoleciu międzywojennym i w czasie II
wojny światowej: Zofia Kossak-Szczucka (5), Ksawery Pruszyński, Aleksander Janta-Połczyński i Arkady Fiedler (po 3) oraz Zofia Nałkowska, Maria
Kuncewiczowa, Janusz Meissner i Melchior Wańkowicz (po 2).
Pozostałe tłumaczenia, około 633 pozycji, czyli 76% wszystkich przekładów, ukazały się w druku pomiędzy 1946 a 2010 rokiem. Widać z tego wyraźnie, że gros przekładów na język angielski dokonane zostało w ciągu
ostatnich 65 lat. Wiąże się to z rozwojem polonistyki w Ameryce Północnej –
na amerykańskich, kanadyjskich (a także angielskich) uniwersytetach przybywa polonistów, rośnie liczba uczelni z zajęciami z języka polskiego (przeszło 100 w Stanach Zjednoczonych i 9 w Kanadzie w 2006 roku) oraz tłumaczy. Znaczenie polonistyki amerykańskiej wzrasta także dzięki osiągnięciom
polskich poetów, prozaików i dramaturgów. Podnosi się również rola Polski
na arenie międzynarodowej, od przeszło 25 lat już wolnego kraju.
I tak w powojennym przedziale czasowym można dokonać generalnego
podziału między tłumaczeniami autorów nieżyjących w chwili zakończenia
wojny i tych, nazwijmy ich współczesnymi, których twórczość przypadła
głównie na lata po 1945 roku. W pierwszej kategorii przewodzi Adam
Mickiewicz (18 pozycji), a potem Cyprian Norwid (15), Stanisław Ignacy
Witkiewicz (12), Bruno Schulz (11), Juliusz Słowacki (10), Henryk Sienkiewicz (8), Jan Kochanowski, Mikołaj Kopernik i Bolesław Prus (po 7), Janusz
Korczak i Stanisław Wyspiański (po 5), Aleksander Fredro i Jan Potocki (po
4) oraz Krzysztof K. Baczyński, Maria Konopnicka i Stefan Żeromski (po 3).
W sumie w tej kategorii znalazły się 132 pozycje.
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Wśród najczęściej tłumaczonych autorów współczesnych na pierwszym
miejscu znalazł się Czesław Miłosz z 26 książkami, przed Tadeuszem Różewiczem (20), Stanisławem Lemem (18), Zbigniewem Herbertem (17) i Sławomirem Mrożkiem (14). Po nich uplasowali się Witold Gombrowicz (12), Wisława
Szymborska (11), Adam Zagajewski (9), Karol Wojtyła (8), Kazimierz Brandys
i Ryszard Kapuściński (po 7) oraz Jerzy Andrzejewski, Arkady Fiedler, Janusz
Głowacki, Paweł Huelle, Tadeusz Konwicki, Ewa Lipska i Leopold Tyrmand
(po 6). Ogólna liczba tłumaczeń w tej kategorii wynosi 287 tytułów. Dochodzi
do tego wiele antologii. W sumie 180 polskich pisarzy, poetów i dramaturgów
(w tym 30 kobiet) znalazło tłumaczy i wydawców. W ogólnym rankingu 20
autorów tłumaczonych najczęściej na angielski prym wiedzie Sienkiewicz z 64
książkami. Następnie, na miejscu drugim, znajduje się Mickiewicz (30 pozycji), na trzecim Miłosz (26), czwartym Różewicz (20), piątym Lem (18), szóstym Herbert (17), siódme dzielą Norwid i Słowacki (16), na dziewiątym uplasował się Mrożek (14), na dziesiątym Gombrowicz i Witkacy (12) a następnie
Prus, Reymont, Schulz i Szymborska (11). Pozostali autorzy mieszczący się
w dwudziestce najczęściej przekładanych polskich autorów to: Kochanowski
i Ossendowski (10), Kossak-Szczucka i Zagajewski (9) oraz Orzeszkowa i Wojtyła (8). Tak więc wśród autorów z największą liczbą przekładów znajdują się
tylko, oprócz Kochanowskiego, pisarze XIX i XX wieku. Wśród pozostałych
autorów najczęściej tłumaczeni są także pisarze współcześni.
Można więc uznać, że ogólny obraz polskiej literatury lat powojennych
w Ameryce Północnej i w Anglii jest w miarę zadowalający. Dzięki wieloletnim wysiłkom licznej grupy pisarzy i naukowców książki polskich autorów
docierają stosunkowo szybko do bibliotek i czytelników. Doniosłą rolę w tym
procesie odgrywają tłumacze, którzy zdobyli fachowe przygotowanie w uniwersyteckich programach poświęconych praktyce i teorii translatologii. Należy także dodać, iż to właśnie dzięki ich pracy i kontaktom teksty polskich
pisarzy docierają do wydawców, a następnie ukazują się w druku. Rozpoczęła
się dyskusja nad koniecznością stworzenia krajowego kanonu rekomendacyjnego dla potrzeb tłumaczy, powstało też kilka antologii w języku angielskim, które taki kanon już postulują.
Gorzej jest natomiast z tłumaczeniami utworów z wcześniejszych epok.
W konsekwencji anglo-amerykańscy czytelnicy postrzegają literaturę polską
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jako rozwiniętą nie wcześniej niż w okresie romantyzmu i porównują ją do
literatury rosyjskiej, poczynając od dzieł Mickiewicza i Puszkina. Aby
przedstawić pełniejszy obraz rodzimej literatury i kultury, konieczne jest
dokonanie licznych przekładów z literatury średniowiecznej i renesansowej.
Wymienić tu należy kroniki Galla Anonima, Wincentego Kadłubka i innych
dziejopisarzy, poezji religijnej i legend, a także poezji świeckiej. Brakuje
przekładów Mikołaja Reja, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Łukasza
Górnickiego i Wawrzyńca Goślickiego, a także Fraszek i Pieśni Jana Kochanowskiego.
Słabo reprezentowana jest poezja barokowa, szczególnie takich pisarzy jak
Maciej Sarbiewski, Szymon Starowolski, Jan Andrzej Morsztyn, Wacław Potocki, Adam Naruszewicz. Z literatury polskiego oświecenia należałoby przełożyć utwory Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Ignacego Krasickiego oraz
Franciszka Karpińskiego i Franciszka Kniaźnina.
Wśród romantyków na większą uwagę zasługują Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. W gronie twórców przełomu wieków należne miejsce powinni zająć Maria Konopnicka, Stanisław Wyspiański, Jan Kasprowicz; silniej
należałoby także zaznaczyć pozycję Leopolda Staffa. Na wznowienia i nowe
przekłady zasługują również Józef Kraszewski, Eliza Orzeszkowa i Władysław Reymont.
Odrębną grupę autorów słabo znanych lub prawie zupełnie nieobecnych
w anglosaskim świecie stanowią pisarze skazani na zapomnienie w czasie
istnienia Polski Ludowej oraz po 1989 roku. Należą do nich m.in. Kazimierz
Wierzyński, Jan Lechoń, Beata Obertyńska (W domu niewoli, Ziarnka piasku,
wiersze), Stanisław Baliński (wiersze, felietony, opowiadania), Józef Łobodowski (Rozmowa z ojczyzną, wiersze), Wacław Iwaniuk (poezje), Tadeusz
Sułkowski (Tarcza, Dom złoty) i Wojciech Bąk (Modlitewnik, Syn ziemi). Na
tłumaczenia czekają również inni autorzy, m.in. Gustaw Herling-Grudziński
(Dziennik pisany nocą), Jarosław Marek Rymkiewicz (Rozmowy polskie latem
roku 1983, Kinderszenen, wiersze), Jacek Trznadel (Hańba domowa), Bronisław Wildstein (Dolina nicości, Czas niedokonany), Andrzej Nowak (Dzieje
Polski), Jan Polkowski (Ślady krwi, wiersze), Przemysław Dakowicz (Afazja
polska, wiersze), Wojciech Wencel (wiersze) i wielu innych.
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W

ciągu ostatnich lat można zauważyć we Włoszech znaczące ożywienie działalności polonistycznej. Świadczy o tym m.in. powstanie strony pl.it. Rassegna italiana di argomenti polacchi (pl.it.
Włoski przegląd polskich tematów), zainicjowanie kilku nowych serii wydawniczych poświęconych szeroko pojętej problematyce polonistycznej oraz
utworzenie Włoskiego Stowarzyszenia Polonistów. Z jednej strony mamy
zatem sygnały niewątpliwie pokrzepiające, a z drugiej, niestety, sytuacja nie
przedstawia się najlepiej: stopniowo zmniejsza się liczba pracowników naukowych oraz lektorów języka polskiego i zagrożona jest przyszłość niektórych placówek polonistycznych. Warto przy tym zastanowić się nad przyczynami tych zjawisk i nad zmianami, które nastąpiły i następują.
Włoska polonistyka uniwersytecka, która powstała w okresie międzywojennym (nie wspominając działalności Akademii Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie w Bolonii z wykładami prowadzonymi w latach 1880–1882 przez
Teofila Lenartowicza), wzmocniła się znacznie pod koniec lat 60. XX w. dzięki
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reformie uniwersyteckiej, poszerzającej zakres oferty dydaktycznej. O ile przed
wojną język polski obecny był tylko na kilku uczelniach, w tym w Rzymie,
Turynie i Neapolu, obecnie jest wykładany na 13 uniwersytetach: w Bari,
Bolonii, Florencji, Genui, Mediolanie, Neapolu, Padwie, Rzymie (Uniwersytety
La Sapienza i Tor Vergata), Turynie, Udine, Wenecji. W większości przypadków są to jednak polonistyki jednoosobowe lub dwuosobowe – profesor plus
lektor, w dodatku nie jest wymagane, aby obie osoby były zatrudnione na
czas nieokreślony. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że na jednej z tych
uczelni nie ma ani jednego polonisty na etacie, na innych wykładowcy są
zatrudnieni na kontraktach rocznych i to nieraz z bardzo niskimi wynagrodzeniami, a czasem wręcz żenująco niskimi. Ponadto na kilku uczelniach, ze
względu na małą liczbę pracowników naukowych, ogranicza się nabór na
studia polonistyczne i prowadzi wyłącznie studia licencjackie. Są to zatem
tendencje odwrotne w stosunku do tych sprzed pół wieku, zamiast poszerzania oferty studiów – redukuje się zakres przedmiotów.
Dominującą przyczyną tych ograniczających decyzji są kwestie ekonomiczne, a przecież problemy finansowe szczególnie boleśnie odbijają się na
niszowych filologiach z małą liczbą studentów. W większości placówek faktycznie liczba studentów języka polskiego jest niewielka, ale nawet gdyby
trochę wzrosła, nie zmieniłoby to w istotny sposób statusu języka polskiego
w porównaniu z takimi językami, jak angielski czy hiszpański.
Godnym uwagi zjawiskiem odnotowanym w ostatnim dziesięcioleciu i świadczącym o energii włoskich polonistów jest, jak wspomniałam na wstępie,
wzrost liczby publikacji, przekładów i artykułów o profilu polonistycznym.
Pragnę skupić się na ostatnim aspekcie.
Przez długie lata jedyną pozycją wydawniczą w języku włoskim poświęconą
nauce polskiej była wielce zasłużona seria Conferenze Rzymskiej Stacji i Biblioteki Polskiej Akademii Nauk, powstała w 1957 r. Drukowano w niej wybrane odczyty i wykłady wygłaszane gościnnie w Stacji. Oczywiście, książki
lub artykuły polonistyczne ukazywały się i nadal ukazują się w różnych wydawnictwach i czasopismach, ale nie były to serie czy periodyki poświęcone
szeroko pojętej polonistyce lub polskiej humanistyce.
Jeśli chodzi o czasopisma, w miarę porównywalnym precedensem na terenie Włoch było wydawanie zaraz po drugiej wojnie światowej przez oddział
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Kultury i Prasy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – obok szeregu czasopism po polsku – czasopisma po włosku (na wysokim poziomie)
poświęconego polskiej kulturze i przeznaczonego dla włoskiej inteligencji.
Redakcję powierzono Włodzimierzowi Sznarbachowskiemu, który zasugerował znamienny tytuł „Iridion”. Poeta, przebywający we Włoszech od 1939
r., znający język włoski i mający tu szereg kontaktów, zdołał zebrać wokół
pisma znakomitych autorów, polskich i włoskich badaczy, pisarzy, artystów,
takich jak Giovanni Maver, Marina Bersano Begey, Enrico Damiani, Lidia
Croce, Mateusz Glinski, Gustaw Herling-Grudziński, Józef Jarema. Po Sznarbachowskim redaktorem został były lektor języka włoskiego w Warszawie,
Carlo Verdiani, po wojnie profesor na uniwersytecie we Florencji (Sznarbachowski 1997, 287–302).
„Iridion” stanowił całkowite novum w dziejach polskiego czasopiśmiennictwa we Włoszech. Wcześniejsze czasopisma były także związane z obecnością
na terenie Italii polskich jednostek wojskowych: „Dekada Legionowa” wydawana w Mantui przy Legionach Dąbrowskiego oraz „Żołnierz Polski we
Włoszech” wydawany po pierwszej wojnie światowej w Piemoncie dla byłych
więźniów austriackich, ochotników Armii Polskiej we Włoszech (Jaworska
2007, 161–171). Były to jednak pisma na użytek wewnętrzny, podczas gdy
„Iridion” stawiał sobie ambitny cel przybliżenia Polski Włochom w tak trudnym okresie jej historii. Temu samemu celowi służyły publikacje wydawane
po włosku przez 2. Korpus (Jaworska 1991, 84–99). Pismo istniało do wyjazdu Korpusu, a do 1947 r. we Włoszech funkcjonował jeszcze Instytut Literacki, powstały z rozkazu dowódcy 2. Korpusu, powierzony Jerzemu Giedroyciowi (nie sposób nie wspomnieć, że to we Włoszech ukazał się pierwszy
numer „Kultury”). Było to już pismo przeznaczone nie dla żołnierzy, ale dla
polskiej emigracji niepodległościowej.
W latach 1946–1953 Biuro prasowe Ambasady PRL wydawało magazyn
„Polonia d’oggi”, zastąpiony w latach 1953–1971 zeszytami „Conoscersi” wydawanymi przez Associazione Italiana per i Rapporti Culturali con la Polonia, ale były to czasopisma dla szerokiej publiczności o dość nierównym poziomie. Wysoki poziom naukowy prezentowało pismo „Antemurale” (1954–
1985), poświęcone zwłaszcza historii i kulturze Polski przedrozbiorowej,
redagowane głównie przez ks. Waleriana Meysztowicza, ale także poszcze-
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gólne roczniki opracowywane były przez Henryka Paszkiewicza, Karolinę
Lanckorońską, Marię Danilewicz-Zielińską1.
Zmiany, które nastąpiły w 1989 r., przyczyniły się do bliższej współpracy
włoskich ośrodków polonistycznych z Ambasadą przy Kwirynale i znacznie
wpłynęły na ożywienie działalności nie tylko polonistyk, ale również środowisk polonijnych. Powstał wówczas Związek Polaków we Włoszech, z biuletynem „Polonia Włoska” wydawanym przez Fundację margrabiny Umiastowskiej, na łamach którego ukazują się też teksty włoskich polonistów2.
Dzięki wsparciu ambasady historyk Paolo Morawski założył rocznik online
„poloniaeuropae” (http://www.poloniaeuropae.it), poświęcony głównie problematyce historycznej (drugiej wojnie światowej), politycznej, społecznej
oraz sprawom włosko-polskim. Jego trzy numery ukazały się w latach 2010–
2012, w tym dwa poświęcone drugiej wojnie światowej, zawierające obok
interesujących tekstów cenny dział przekładów. Paolo Morawski prowadził
także od 2009 do 2014 roku blog Polonia mon amour (http://www.polonia-mon-amour.eu).
Warto zaznaczyć, że stworzono też blog Polonicult (www.polonicult.com)
z inicjatywy kilku studentów i absolwentów, głównie z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie, mający w redakcji absolwentów z różnych włoskich polonistyk. Nowy blog, poświęcony polskim pisarkom, stworzyła też turyńska absolwentka Barbara Delfino (https://scrittricinpolonia.wordpress.com). Działania te świadczą o witalności młodego środowiska polonistycznego.
Z punktu widzenia ściśle polonistycznego, bardzo ważnym wydarzeniem
było powstanie w 2007 roku rocznika pl.it. z inicjatywy Luigiego Marinelliego,
który zaprosił do współpracy Paola Morawskiego, a od drugiego numeru

1

Nie jest to miejsce, aby pogłębiać wiedzę o dziejach polskiego czasopiśmiennictwa we
Włoszech, trzeba jednak zaznaczyć, że po wojnie w Rzymie wydawano też biuletyny dla
emigracji i dla duchowieństwa. Wydawano również publikacje kościelne i naukowe po polsku oraz polską wersję „L’Osservatore Romano”.
2
Biuletyn jest dostępny online: http://polonia-wloska.org/archiwum-biuletynu. Fundacja
Umiastowska, która wcześniej przede wszystkim wspierała niezależne środowiska twórcze
i naukowe w Polsce, udzielając stypendiów na pobyt we Włoszech i wysyłając książki do
Polski, rozpoczęła w 2000 r. działalność wydawniczą z serią Testimonianze / Świadectwa,
poświęconą historii Polaków we Włoszech.
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również Marinę Ciccarini. Także i w tym wypadku fundusze zapewniła Ambasada RP. Cechą charakterystyczną pisma była chęć przybliżenia kultury
polskiej nie tylko studentom, ale i wszelkim wykształconym czytelnikom.
Rocznik miał różne działy: „Kultura literacka”, „Tłumaczenia i lektury”, „Język i styl”, „Języki artystyczne”, „Historia i społeczeństwo”, „Włochy – Polska”,
„Miejsca”, „Profile” (nekrologi), „Recenzje”, „Autorecenzje”, „W poszukiwaniu wydawcy”, „Wydarzenia”, „Głosem i okiem autorów”. A zatem pismo ma
profil niewyłącznie literaturoznawczy czy językoznawczy, ale obejmujący szeroko pojętą humanistykę, otwartą na sztuki wizualne, grafikę, teatr, malarstwo,
kinematografię. Obok tekstów włoskich specjalistów, rocznik zamieszczał przekłady prac polskich naukowców. Wśród autorów pierwszego numeru widnieją
takie nazwiska, jak: Graciotti, Janion, Marinelli, Nowicka-Jeżowa, Borowski,
Głowiński, Miodunka, Ciccarini, Axer, Morawski, Herling i inni. Szeroki horyzont podejmowanych zagadnień pozwala eksponować bogactwo kultury polskiej w różnych dziedzinach humanistyki, nieraz z perspektywy interdyscyplinarnej i komparatystycznej, poświęcenie poszczególnych numerów wybranym
zagadnieniom zapewnia spójność tomu w ujęciu monograficznym.
Warto przytoczyć tematy poszczególnych tomów. Pierwszy (liczący 591
stron) był zatytułowany La Polonia tra identità nazionale e appartenenza europea (Polska między tożsamością narodową i europejską przynależnością).
Tytuł przywołuje tekst twórcy włoskiej polonistyki, Giovanniego Mavera,
Valori universali e valori particolari nella letteratura polacca i na tę pracę powoływała się też druga mistrzyni studiów polonistycznych we Włoszech,
Marina Bersano Begey w wykładzie inauguracyjnym na Uniwersytecie w Turynie. Ponad 80 lat później okazuje się, że temat ten nadal pozostaje kluczowy dla włoskich polonistów.
Następne tomy skupiają się na dwóch okresach najnowszej historii Polski:
drugi numer, z 2008 roku, poświęcony jest Polsce lat 1939–1989 (okres ten
określono jako „czwarty rozbiór”) i liczy 924 strony, trzeci z 2009 roku pod
hasłem wywoławczym „Nasza Polska” przedstawia 20 lat wolności (815
stron). Zawartość tych numerów jest dostępna na stronie internetowej:
http://www.plit-aip.com/pl.html.
Po wydaniu trzech numerów nastąpiła przerwa w ukazywaniu się rocznika. Do reaktywacji i uzyskania dotacji z Ambasady niezbędna okazała się
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rejestracja formalna podmiotu wydającego rocznik. Spowodowało to stworzenie Włoskiego Stowarzyszenia Polonistów (Associazione Italiana Polonisti). Założycielami stowarzyszenia są trzej redaktorzy naczelni „pl.it” oraz
sekretarz redakcji Alessandro Amenta. Marina Ciccarini przyjęła tymczasową prezesurę Stowarzyszenia, a obecnie funkcję tę pełni Krystyna Jaworska.
Powstanie Stowarzyszenia przyczyniło się do zacieśnienia współpracy pomiędzy włoskimi polonistykami. Praktycznie wszyscy włoscy poloniści uniwersyteccy zapisali się do stowarzyszenia, ponadto przyjęto doń także kilku
młodych badaczy niezwiązanych z uczelniami.
Na zebraniach AIP wszczęto dyskusję na temat profilu nowej serii czasopisma. Zastanawiano się, czy nadal ma to być włoski rocznik o sprawach polskich, to znaczy pismo nie tylko i nie tyle czysto naukowe, ile propagujące na
wysokim poziomie wiedzę o kulturze i historii Polski (to, co po włosku nazywa się „di alta divulgazione”), czy też winno się zmienić w czasopismo
akademickie. Stanowiska były rozbieżne, jednak w końcu większość członków wypowiedziała się za profilem naukowym. Marina Ciccarini podjęła się
funkcji redaktora naczelnego. Zdecydowano, że skład redakcji może ulegać
zmianie w zależności od tematu numeru.
Nowa seria „pl.it” została zainaugurowana w 2013 r. i jest dostępna wyłącznie online (http://www.plit-aip.com/pl.html), zachowując kolejność numeracji, a zatem numer z 2013 r. jest numerem czwartym i stanowi poniekąd
pomost między starą i nową serią. Postanowiono również połączyć, w miarę
możliwości, roczne walne zebranie Stowarzyszenia z konferencją, której organizacja jest możliwa dzięki wsparciu Instytutu Polskiego w Rzymie. Życzliwość ówczesnego dyrektora Instytutu, Pawła Stasikowskiego, pozwoliła
zachować ten tryb postępowania przy kolejnych walnych zebraniach. Pierwsza konferencja w 2013 roku była przy tym okazją, aby złożyć hołd mistrzom
włoskiej polonistyki. Odbyła się ona w rzymskiej stacji Polskiej Akademii
Nauk, która wydała też akta konferencji jako 129 tom serii Conferenze (dzięki
gościnności dyrektora Stacji Piotra Salwy).
W czwartym numerze „pl.it” postanowiono wydać wybór tekstów nieżyjących już mistrzów włoskiej polonistyki (są to: Attilio Begey, Cristina Agosti
Garosci, Giovanni Maver, Enrico Damiani, Carlo Verdiani, Marina Bersano
Begey, Ryszard Kazimierz Lewański, Riccardo Picchio, Angelo Maria Ripelli-
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no, Bruno Meriggi, Wojciech Jekiel – którego pamięci numer był poświęcony,
Angiolo Danti, Pietro Marchesani, Andrzej Litwornia) z krótkimi wprowadzeniami lub wspomnieniami.
Następny numer „pl.it”, w opracowaniu Luki Bernardiego, miał także
charakter monograficzny i był poświęcony Janowi Karskiemu. Znalazły się
w nim głównie referaty z zorganizowanej przez Bernardiego mediolańskiej
konferencji o Kurierze z Warszawy. Kolejny numer, koordynowany przez
Marinę Ciccarini i Giovannę Brogi Bercoff, poświęcony pamięci Hanny
Dziechczyńskiej, nie ma charakteru monograficznego i odzwierciedla już
w pełni dokonaną zmianę profilu pisma na czysto akademicki. Obok redakcji, obecnie składającej się z: Alessandra Amenty, Luki Bernardiniego,
Giovanny Brogi Bercoff, Andrei Ceccherelliego, Mariny Ciccarini, Grzegorza
Franczaka, Krystyny Jaworskiej, Ireny Putki, Laury Quercioli Mincer, Emiliana Ranocchiego, Giovanny Tomassucci, „pl.it” szczyci się międzynarodową
radą naukową, w skład której zgodzili się wejść Małgorzata Czermińska, Rolf
Fieguth, Lucyna Gebert, Sante Graciotti, Elżbieta Jamrozik, Roman Krzywy,
Luigi Marinelli, Władysław Miodunka, Jadwiga Miszalska, Sergej Nikolaev,
Joanna Niżyńska, Stanisław Obirek, Antony Polonsky, Anton Maria Raffo,
Piotr Salwa i Nina Taylor. Czasopismo korzysta z double blind peer review
i ma podział na artykuły, notatki i dyskusje oraz recenzje. Artykuły opatrzone są abstraktami i słowami-kluczami. Czytelnikami docelowymi nie są już
po prostu wykształceni Włosi zainteresowani kulturą polską, ale koledzy po
fachu. Rocznik „pl.it” publikuje teksty polonistów, ale już nie tylko włoskich i polskich i niekoniecznie po włosku, ale również po polsku lub po
angielsku – ważne by były to prace oryginalne; nie publikuje się tłumaczeń
tekstów już wydrukowanych (jak to bywało w pierwszej serii „pl.it”, w której
właśnie przekłady kluczowych prac polskich humanistów stanowiły ważny
element rocznika). Nadal wszak występują czasami przekłady polskich tekstów literackich, dotąd nieprzetłumaczonych na włoski, o ile są wyraźnie
związane z omawianą tematyką, jak w przypadku numerów poświęconych
Karskiemu i, ostatnio, futuryzmowi.
Redakcja przewiduje też w przyszłości przeplatanie numerów monograficznych numerami bez określonego tematu, aby dać szansę wyeksponowania
szerszego zakresu zagadnień. Czasopismo zachowało najwyższą ocenę we
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włoskiej ministerialnej skali pism akademickich, którą posiadała już pierwsza seria, a to było głównym celem dokonanych zmian. Niewątpliwie pierwsza i druga seria „pl.it”, mimo że redagowane są częściowo przez te same osoby, to całkiem inne pisma, o innym profilu. Pismo skierowane jest już nie do
włoskiej inteligencji, ale do polonistów.
Nim powrócę do tego tematu, pragnę zasygnalizować kilka innych ważnych przedsięwzięć wydawniczych zainicjowanych we Włoszech. Pierwsze,
to seria Laboratorio est/ovest, wydawana przez Lithos, pod dyrekcją Luigiego
Marinellego. Jak sam tytuł wskazuje, chodzi nie tylko o polonistykę, ale o punkt
styku między wschodnią i zachodnią Europą. Słowo laboratorium podkreśla
eksperymentalny, warsztatowy charakter serii, przedstawiający ostanie osiągnięcia oraz przekłady – jak widać z dotychczas wydanych tytułów – głównie
rzymskich polonistów. Ukazały się tu „Il libro degli eventi”. Calendario di
storia e cultura polacca („Księga wydarzeń”. Kalendarium historii i kultury
polskiej) Andrei De Camillis i Łukasza Kurembskiego, zbiór esejów samego
Marinellego Tra Oriente e Occidente Slavo. Russa e Polonia (Między wschodnią i zachodnią Słowiańszczyzną. Rosja i Polska), Laury Quercioli Mincer
Patrie dei superstiti. Letteratura ebraica del dopoguerra in Italia e in Polonia
(Ojczyzny ocalonych. Powojenna literatura żydowska we Włoszech i w Polsce),
a ostatnio Lorenza Costantina monografia o polskich teoriach przekładu
Necessità e poetica. Profilo della traduttologia polacca contemporanea (Konieczność i poetyka. Zarys współczesnego polskiego przekładoznawstwa). Z tłumaczeń z kolei wydano przekład wyboru wierszy Aleksandra Wata Lume
oscuro (Ciemne zwierciadło) dokonany przez Luigiego Marinellego, pracę
Edwarda Balcerzana i Bogusławy Latawiec Il tempo raddoppiato (Czas podwojony) w opracowaniu Andrei Ceccherellego i Lorenza Costantina, dalej w opracowaniu Laury Quercioli Mincer La vittoria (Zwycięstwo) Henryka Grynberga
oraz Madre, Patria (Utwór o Matce i Ojczyźnie) Bożeny Keff.
Mówiąc o przekładach, warto zaznaczyć, że w tym samym roku, w którym
powstał „pl.it”, badaczka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i Uniwersytetu w Genui, Anna Czajka, założyła, dzięki uzyskanemu grantowi, serię wydawniczą pod tytułem „Biblioteca di cultura polacca” poświęconą
przekładom klasyków współczesnej humanistycznej myśli polskiej. Pod tym
względem kieruje się ideą pierwszej serii „pl.it”, mając na celu przybliżenie
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Włochom zarówno najwybitniejszych, jak i mniej znanych osiągnięć polskich myślicieli z dziedziny filozofii, socjologii i teorii sztuki. Pierwszy tom,
wydany w 2007 r. w wydawnictwie Diabasis, to znakomita książka Antoniny
Kłoskowskiej Alle radici delle culture nazionali (Kultury narodowe u korzeni).
Tom, z wprowadzeniem Zygmunta Baumana oraz listem Karla Dedeciusa,
zawiera pod koniec bardzo pożyteczny słowniczek polskich autorów cytowanych w dziele oraz oczywiście indeks. We wstępie Anna Czajka sygnalizuje,
że przewiduje wydanie kolejnych tomów, których autorami byliby Jan Białostocki, Stanisław Ossowski, Maria Ossowska, Stefan Czarnowski, Stanisław
Brzozowski. Nastąpiła jednak długa przerwa, dłuższa niż w wypadku „pl.it”.
Drugi tom ujrzał światło dzienne dopiero w ubiegłym roku w innym wydawnictwie (Mimesis) i zawiera mało znane eseje Jana Białostockiego, zebrane
pod tytułem Il cavaliere polacco. Obecnie w trakcie przekładu są prace Brzozowskiego z filozofii kultury, Ossowskiej z etyki oraz Władysława Stróżewskiego z estetyki.
W 2013 r. otrzymałam od wydawnictwa Aracne, specjalizującego się w wydawaniu prac uniwersyteckich, propozycję stworzenia serii polonistycznej.
W komitecie naukowym znaleźli się Marina Ciccarini, Andrea Ceccherelli,
Guido Franzinetti, Paolo Morawski, Irena Putka, Mikołaj Sokołowski. Jak
dotąd ukazały się trzy monografie o literaturze polskiej XX w., pierwsza poświęcona zagadnieniom związanym ze współczesną powieścią: Dario Prola,
Mito e rappresentazione della città nella letteratura polacca (Mit i obraz miasta w literaturze polskiej), druga pamiętnikom oraz wspomnieniom: Laura
Quercioli Mincer, La prigione era la mia casa. Carceri e istituzioni totali nella
letteratura polacca (Więzienie było moim domem. Więzienia i instytucje
karne w literaturze polskiej), a trzecia poezji: Alessandro Amenta, Le parole e il
silenzio. La poesia di Zuzanna Ginczanka e Krystyna Krahelska (Słowa i cisza.
Poezja Zuzanny Ginczanki i Krystyny Krahelskiej). Czwarty tom powstaje.
Wydawnictwo Aracne działa na podstawie print on demand i e-booku, co
pozwala znacznie zredukować koszty wydania książek, a jednocześnie zwiększa zasięg potencjalnych czytelników.
Oczywiście włoscy poloniści drukują swe prace także (i głównie) w innych
czasopismach naukowych i w innych wydawnictwach, w zależności od charakteru pracy, jednak obecność polonistycznego czasopisma oraz poloni-
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stycznych serii wydawniczych podkreśla niewątpliwie dążenia do stałego
podnoszenia poziomu naukowego włoskiej polonistyki działającej we Włoszech, ale nie tylko dla Włochów.
Powracam do pytania, dla kogo piszemy. Wydaje się, że piszemy coraz częściej dla nas samych, dla własnego środowiska, co wymusza coraz większa
presja powiększania dorobku naukowego i chęć stwarzania możliwości publikacji także dla naszych zdolnych „nowo upieczonych” doktorów. Tracimy
przy tym nieco na kontakcie z szerszym kręgiem czytelniczym wśród niespecjalistów. Jednocześnie jednak niewątpliwie jest to także szersze otwarcie na
świat: naszymi adresatami obecnie są po prostu poloniści z różnych części
świata i nie tylko poloniści sensu stricte. Ostatnio do serii Polonica wpłynęła
propozycja wydania akt polsko-włoskiej konferencji zorganizowanej przez
znaną polską uczelnię, co również jest świadectwem zacierania granic narodowych polonistyk.
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The paper deals with certain interesting and probably unexpected phenomena
concerning Polish studies in Italy, linked with the present situation at universities: the
creations of several academic editorial series and the profile change of pl.it review.
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culture to Italian intellectuals and readers interested in Polish culture, not only to
scholars; however, it currently is a purely academic periodical.
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P

oczątek romantyzmu – zwany niegdyś „walką romantyków z klasykami”, dziś określany najczęściej mianem „przełomu romantycznego”1 –
to jeden z ciekawszych epizodów w dziejach literatury polskiej. Postrzegany jest zwykle jako czas kompleksowych przekształceń ówczesnego
„układu literackiego”2. Dokonujące się wtedy transformacje objęły cały kompleks wyobrażeń o literaturze, a także samą literaturę oraz towarzyszącą jej
infrastrukturę. Nowe koncepcje formowały się w gorących polemikach, toczonych pod znakiem intensywnej recepcji zagranicznej twórczości literac1

Pojęcie pierwsze było używane przez dziesięciolecia, głównie w XIX wieku i I połowie
XX wieku (Stanisz 2010b), czego wyrazem jest opiniotwórcza antologia Walka romantyków
z klasykami, wydana w serii Biblioteka Narodowa (Kawyn 1960). Kategoria „przełomu romantycznego” przyjęła się w ostatnich dekadach ubiegłego wieku (Dopart 1992, 9–37; Żbikowski 1998).
2
Pojęcie „układu literackiego” rozumiem za P. Czaplińskim jako „współistnienie trzech
obszarów: zasobu poetyk, mitów towarzyszących literaturze oraz infrastruktury” (Czapliński
2007, 7).
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kiej oraz myśli estetycznej, a także w wyniku rosnącego zainteresowania „poezją gminną” i słowiańską dawnością. Przemiana obowiązujących poetyk
była efektem wzrostu popularności nowych lub odnowionych gatunków literackich (dumy, ballady, powieści poetyckiej czy sonetu) oraz radykalnego
odświeżenia języka poetyckiego. Z kolei głęboka ewolucja infrastruktury
dokonała się m.in. za sprawą intensywnej aktywności pisarzy-debiutantów,
w wyniku uformowania się nowych grup twórczych, a także w efekcie rozwoju czasopiśmiennictwa3. Trudno się zatem dziwić, że początki romantyzmu
mają w polskiej historiografii literackiej nie byle jaki status i obszerną bibliografię.
Pojęcie „przełomu romantycznego” stało się również swoistym wzorcem
przemian literackich, wedle którego opisuje się rozwój rodzimego piśmiennictwa na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. Wzorzec ten opiera się na
przekonaniu o konfrontacyjnym charakterze wymiany prądowej: uwypukla
znaczenie literackich „odmarszów” i „zmian warty”, podkreśla wagę pokoleniowych polemik i dyskusji programowych, akcentuje gwałtowność i nieodwracalność zachodzących wtedy procesów. Tak ukształtowany obraz „międzyepoki” na styku oświecenia i romantyzmu oddziałuje nie tylko na profesjonalną historię literatury, ale odciska też trwały ślad na potocznej
wyobraźni historycznoliterackiej. Mówiąc najkrócej: za jego sprawą zarówno
polscy badacze, jak i czytelnicy zostali wyposażeni w narzędzia do ujmowania dziejów literatury polskiej w kategoriach nieustającego ciągu przełomów
pokoleniowych i politycznych przewrotów.
Osobliwe to zjawisko, zważywszy że w krajach Europy, które uchodzą za
ojczyznę ruchu romantycznego (mam na myśli głównie Anglię i Niemcy),
jego narodziny opisuje się nieco inaczej4. Oprócz oczywistych różnic czasowych (romantyzm narodził się około 1800 roku, a więc dwie dekady wcze3

Dodam jeszcze, że wielu uczonych twierdzi nie bez racji, że właśnie wtedy rodziła się
w Polsce nowoczesność (Janion 2000, 5–32; Bielik-Robson 2004; Jauss 2004, 21–59; Nycz
2004, 5–18; Bielik-Robson 2008).
4
W niniejszej rekonstrukcji opieram się m.in. na pracach: E.C. Masona (Mason 1959),
E. Behlera (Behler 1992), L. Pikulika (Pikulik 2000) i T. Namowicza (Namowicz 2000b),
a także na monografii zbiorowej Propyläen Geschichte der Literatur, Bd. IV: Aufklärung und
Romantik 1700–1830 (Wischer, Hrsg., 1988).
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śniej niż w Polsce) w większym stopniu dochodzi tam do głosu idea procesualności (a nie przełomowości) przemian literackich, silniej podkreśla się znaczenie niekonfliktowej koegzystencji (zamiast pokoleniowej konfrontacji)
konkretnych grup artystycznych, rzadziej natomiast sprzęga się obraz literackich przemian z doraźnym kontekstem konkretnych wydarzeń politycznych.
Badacze zainteresowani początkami romantyzmu w Europie mają zatem
do czynienia przynajmniej z dwoma różnymi wyobrażeniami o tym zjawisku:
pierwszy opiera się na modelu ewolucyjnym i procesualnym, zaś drugi – na
modelu binarnym i konfrontacyjnym (Grob 2007, 251). Modele te, w oczywisty sposób odmienne, chyba tylko dlatego nie wchodzą ze sobą w zbyt
ostre konflikty, że w europejskich narracjach historycznoliterackich ciągle
dominuje perspektywa narodowa, która wyraźnie odgranicza dzieje literatur
krajowych od równoległych przemian zagranicznego piśmiennictwa artystycznego. Z kolei próby napisania historii literatury z perspektywy ogólnoeuropejskiej nie są, jak dotąd, wystarczająco obszerne i szczegółowe, by w polu
ich obserwacji mogły znaleźć się podobne zdarzenia literackie5.
Są jednak takie przestrzenie badań historycznoliterackich nad romantyzmem, w których te dwie tradycje muszą się ze sobą spotkać. Dzieje się tak
wówczas, gdy przedmiotem badań stają się różnego rodzaju przypadki pograniczne, które wymagają konfrontacji różnych punktów widzenia. Z taką
sytuacją mamy na przykład do czynienia w niemieckojęzycznych opracowaniach historycznoliterackich poświęconych początkom romantyzmu polskiego.
Ich autorzy (najczęściej badacze niemieccy: germaniści, komparatyści i slawiści, ale także germaniści polscy) podejmują wybrane wątki związane z dziejami literatury w naszym kraju, ale adresują swoje prace głównie do odbiorców niemieckiego kręgu językowego. Oznacza to, że w jakiś sposób muszą
uwzględnić tamtejsze wyobrażenia o ewolucji układu literackiego.
W niniejszym studium zastanowię się zatem, jak niemieckojęzyczni historycy
romantyzmu polskiego radzą sobie z tą sytuacją. Ukażę, który z wymienionych modeli wybierają do opisu początków polskiego romantyzmu. Prześledzę, czy używają kategorii wypracowanych w ramach polskiej historiografii
5

Dobrym tego przykładem jest praca zbiorowa pt. Literatura Europy. Historia literatury
europejskiej (Benoit-Dusausoy, Fontaine, red. 2009, 525–598).
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literackiej, czy też odwrotnie – pozostają wierni własnej tradycji badawczej.
Spróbuję też odpowiedzieć na pytanie, co z tego wynika dla wizji procesu
historycznoliterackiego w pierwszych dekadach XIX wieku6.
Dwoistość tradycji, do których odwołują się niemieccy badacze początków
polskiego romantyzmu, widać wyraźnie w stosowanej przez nich terminologii. Na określenie stosunku polskich romantyków do oświecenia posługują
się zwykle takimi terminami, jak: „der romantische Umbruch” (‘przełom’)
(Namowicz 2000a, 50) lub „der romantische Durchbruch” (‘przełom’) (Surowska 1983, 174–192; Kopij 2000b, 83), „der klassisch-romantische Streit”
(‘spór klasyczno-romantyczny’), „der klassisch-romantische Konflikt” (‘konflikt’) albo „der klassisch-romantische Kampf ” (‘walka’) (Kopij 2011b, 84,
95), z rzadka tylko pozostając przy bardziej neutralnych określeniach, jak
„der Anfang” (‘początek’) (Grob 2007, 250). Tymczasem stosunek romantyków niemieckich do oświeceniowych poprzedników ujmowany jest za pomocą zupełnie innych pojęć. Są wśród nich takie określenia, jak: „klassisch-romantische Literaturtheorie” (‘klasyczno-romantyczna teoria literatury’)
(Behler 1992, 44), „die Geburt” (‘narodziny’) (Pikulik 2000, 15)7, „der Antagonismus” (‘antagonizm’) (Behler 1992, 43) czy „die Auseinandersetzung”
(‘dyskusja’/‘spór’/‘rozprawa’, ‘roztrząsanie czegoś’, ‘sytuowanie się wobec czegoś, polemiczne i aprobatywne’) (Stockinger 2003; Pikulik 2000, 20–21)8.
Dobrze oddaje tę praktykę następująca wypowiedź Lothara Pikulika:
Ukształtowani głównie w szkole oświecenia przedstawiciele wczesnego romantyzmu odnoszą się krytycznie do niego, częściowo pozostając w gwałtownej opozy-

6

Mam świadomość przyczynkowości tego zagadnienia oraz wybiórczości zebranego materiału, ale żywię przekonanie, że zaproponowany tu tryb mikroanalizy pozwoli zastanowić
się nad sposobem problematyzowania pojedynczych zdarzeń literackich i wpisywania ich
w szerszy kontekst przemian piśmiennictwa artystycznego.
7
L. Pikulik opatruje odnośny rozdział swojej książki wymownym, nietzscheańskim tytułem: Die Geburt der Romantik aus dem Geist des 18. Jahrhunderts (Narodziny romantyzmu
z ducha XVIII wieku) (Pikulik 2000, 15).
8
Zdaniem większości badaczy wczesny romantyzm w Niemczech kształtował swoją tożsamość w procesie podejmowania i przekształcania (także polemicznego) idei „klasyki weimarskiej” oraz filozofii pokantowskiej, ale bez typowego dla polskiej sytuacji buntu pokoleniowego (Behler 1992, 30–60; Namowicz 2000b, XXXVI–XLVIII).
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cji wobec wartości oświeceniowych, niektórzy z nich kontynuują jednak założenia
oświecenia, rozwijają, a nawet radykalizują je, przekraczając w ten sposób granice
tego nurtu9 (Pikulik 2000, 20–21).

Przytoczona terminologia nie pozostawia wątpliwości. W niemieckiej historii literatury mamy do czynienia z dwoma konkurencyjnymi sposobami
problematyzowania początków romantyzmu: jeden dotyczy sytuacji w Niemczech, a drugi – w Polsce. Jednak obecność tych tradycji w niemieckich opisach polskiego „przełomu romantycznego” nie rozkłada się równomiernie,
lecz pozwala się sprowadzić do trzech różnych tendencji.
Pierwsza polega na całkowitym zignorowaniu dziejów literatury romantycznej w Polsce lub też na pominięciu narodzin romantyzmu jako problemu
historycznoliterackiego. Nie jest to sytuacja rzadka, jakkolwiek uznalibyśmy
ją za zadziwiającą, zwłaszcza w kontekście prac stawiających problem jedności
romantyzmu europejskiego (Wellek 1979) czy też w obliczu postulatów utworzenia europejskiej historii literatury (Benoit-Dusausoy, Fontaine, red., 2009).
Taki właśnie tryb opisu przyjęła Monika Schmitz-Emans w książce
Einfürung in die Literatur der Romantik (Schmitz-Emans 2007), gdzie po
prostu nie ma nawet lakonicznych informacji na temat literatury polskiego
romantyzmu (podobnie jak nie ma ani słowa o innych literaturach słowiańskich, oprócz rosyjskiej). Najpierw autorka przedstawiła typologiczną charakterystykę najważniejszych założeń światopoglądowych i estetycznych tego
nurtu (głównie w jego wydaniu niemieckim), a następnie – w rozdziale Gesamteuropäische Perspektiven – zaprezentowała ruch romantyczny w Anglii,
Francji, Hiszpanii, Włoszech, na półwyspie skandynawskim, w Rosji, a nawet
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Schmitz-Emans 2007, 140–149).
Z podobną sytuacją mamy do czynienia w studium Gerharta Hoffmeistra
Deutsche und europäische Romantik, zamieszczonym w wieloautorskim podręczniku akademickim Romantik-Handbuch (Hoffmeister 2003). Autor ten
wprawdzie uwzględnił polski (i rosyjski) wariant romantyzmu (myląc przy
okazji wiele faktów i rezygnując z periodyzacji10), ale nie wspomniał o oko-

9

Wszystkie przekłady w niniejszym studium – M.S.
Por. na ten temat Stanisz 2010a, 311–315.

10
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licznościach uformowania się tego nurtu. Co ciekawe, polski romantyzm
potraktował jako efekt przemożnego wpływu literatury niemieckiej, który
polskim twórcom nie pozostawił niemal żadnego marginesu swobody
(Hoffmeister 2003, 131–165).
Takie podejście wydaje się reprezentatywne dla wielu niemieckich autorów
publikujących prace o „europejskim” romantyzmie. Poświadcza ono brak
głębszego zainteresowania dziejami literatury w Europie Środkowej (co widać już na poziomie koncepcji ogólnej), a dominację niemieckiego (i angielskiego) romantyzmu wyprowadza z ich pierwszeństwa chronologicznego,
częściowo zaś z milcząco akceptowanego stereotypu wyższości Zachodu Europy nad jej Wschodem. W rezultacie powstaje wprawdzie dość spójny opis
podstaw filozoficznych i estetycznych literatury romantycznej w Europie
(głównie Zachodniej), ale zaraz po nim narracja rozpada się na referowane
oddzielnie i luźno ze sobą powiązane fragmenty poświęcone literaturom
narodowym.
Druga tendencja polega na interpretowaniu wczesnego romantyzmu w Polsce jako efektu jednostronnego wpływu niemieckiej literatury i myśli estetycznej. Z tej postawy wynika obyczaj poszukiwana zależności genetycznych
między literaturą tych dwóch krajów. Zwykle przybiera on postać badań
podporządkowanych starej kategorii wpływu literackiego lub nowszej idei
transferu międzykulturowego. Tę tendencję, co znamienne, reprezentują
głównie polscy germaniści.
Oto trzy przykłady. W taki sposób postępuje Witold Kośny, który w rozprawach Adam Mickiewicz und Gottfied August Bürger (Kośny 2000) oraz Die
polnischen Übersetzungen von G.A. Bürgers „Lenore” vor der Erscheinung der
Ballade „Ucieczka” von A. Mickiewicz (Kośny 1997) skupił się na oddziaływaniu
twórczości autora ballady Lenora na młodego Adama Mickiewicza (a pośrednio także na całe środowisko polskich autorów ballad). W pierwszym
z wymienionych artykułów Kośny sformułował tezę, że „moment narodzin
polskiej ballady romantycznej” (Kośny 2000, 70) był nierozerwalnie związany
z recepcją Lenory Bürgera (oraz jej rosyjskiej przeróbki pt. Swietłana Wasilija
Żukowskiego). Zadecydował o tym pewien wieczór roku 1818, kiedy to kilku
wileńskich studentów, w tym Mickiewicz, przedzierzgnęło się w entuzjastów
nowego gatunku poetyckiego pod wpływem lektury Swietłany. Kilka lat póź-
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niej, za sprawą Mickiewiczowskich Ballad i romansów, moda romantyczna
nabrała pełnego impetu rozwojowego, definitywnie unieważniając popularne
konwencje sentymentalnej dumy i wprowadzając na ich miejsce wzorce niemieckie.
Zbliżony sposób argumentacji przyjął Tadeusz Namowicz w rozprawie
Adam Mickiewicz’s „Vorwort” zu den „Balladen und Romanzen” und die deutsche Literatur um 1800 (Namowicz 2000a). Wychodząc z trafnego założenia,
że we współczesnej mickiewiczologii niedoceniony jest wpływ europejskiego
kontekstu metaliterackiego11, autor ten ukazał poglądy estetyczne młodego
Mickiewicza na tle niemieckiego dyskursu poetologicznego przełomu XVIII
i XIX wieku. Tak więc, do dawnych obserwacji skupionych głównie na wpływie Johanna Georga Sulzera, Alexandra Gottlieba Baumgartena, Johanna
Augusta Eberharda, Joachima Johanna Eschenburga, a także Johanna Wolfganga Goethego i Friedricha Schillera, uczony dołożył bardzo istotną tezę
o przemożnym oddziaływaniu na młodego Adama Mickiewicza koncepcji
Johanna Gottfrieda Herdera oraz Augusta Wilhelma Schlegla, zwłaszcza jego
wykładów wiedeńskich (Über dramatische Kunst und Literatur), opublikowanych w latach 1809–1811 (Namowicz 2000a, 58–63). Namowicz zaakcentował też koncepcję pierwszeństwa Mickiewicza w procesie przyswajania literatury niemieckiej przez polskich romantyków.
Ideę transferu kulturowego do opisu początków polskiego romantyzmu
zastosowała natomiast Marta Kopij w swojej książce Über Imitation zur Kreation. Zur Geschichte des deutsch-polnischen romantischen Kulturtransfers
(Kopij 2011b). Zdaniem autorki transfer ów odbywał się tylko w jedną stronę
i oznaczał przepływ idei literackich i estetycznych z Niemiec do Polski (stąd
termin „die asymmetrische Beziehung”; Kopij 2011b, 25). Posługując się nowoczesnymi kategoriami socjologii literatury, Kopij pozostała zarazem wierna tradycyjnym badaniom genetycznym: swój wywód podporządkowała
bowiem argumentacji, zgodnie z którą polscy romantycy czerpali najważniejsze inspiracje z kultury niemieckiej, naśladując ją niemal we wszystkim – nie

11

Zdaniem T. Namowicza po 1945 roku zostały właściwie zaniechane badania nad wpływem europejskich myślicieli i pisarzy na twórczość Mickiewicza, a tym samym na cały wczesny romantyzm w Polsce (Namowicz 2000a, 51–52).
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była to jednak bierna imitacja, lecz elastyczne i pełne inwencji przetwarzanie
niemieckich wzorców, które pozwoliło stworzyć własną odmianę literatury
romantycznej:
Mimo że kultura polska czerpała z niemieckiej, nie była ona ani bierna, ani tym
bardziej naśladowcza. Polscy romantycy wiedzieli, jak przekształcić płynące
z Zachodu impulsy we własne pomysły, a także jak twórczo przepracować i przeformułować przejęte stamtąd idee (Kopij 2011b, 221).

Jak widzimy, w przytoczonych wyżej pracach dominuje przekonanie o centralnej i decydującej pozycji kultury niemieckiej dla ukształtowania się romantyzmu w Polsce. Rodzimy przełom romantyczny przedstawiany jest tu
głównie jako proces jednokierunkowego oddziaływania niemieckich pisarzy
na ich młodszych o pokolenie sąsiadów. Mimo pozornych filiacji z popularnymi dziś badaniami intertekstualnymi skłonny byłbym twierdzić, że ta strategia stanowi pochodną dawnych badań „wpływologicznych”, gdyż jej podstawę
tworzy jasno artykułowana teza o nierównorzędności kultur uczestniczących
w tym procesie. Dodałbym jeszcze na marginesie, że w przywołanych wyżej
pracach został silnie zaakcentowany momentalny aspekt przemian literackich
– rok 1822 jednoznacznie wytycza tam początki romantyzmu w Polsce12.
Właśnie takimi założeniami można tłumaczyć sprzeciw wobec traktowania młodego Mickiewicza jako równorzędnego uczestnika europejskich debat o literaturze (Namowicz 2000a, 53). „Innowacyjna” poetyka polskiego
romantyka, dowodził Tadeusz Namowicz, mogła się ukształtować jedynie
pod wpływem niemieckiej myśli metaliterackiej. Zdaniem uczonego Mickiewicz był bowiem pod koniec drugiej dekady XIX wieku na tyle młodym i nieukształtowanym twórcą, że musiał się od kogoś nauczyć, jak po nowemu
rozumieć literaturę (Namowicz stwierdził autorytatywnie: „zważywszy na
młody wiek [Mickiewicza – M.S.] i prowincjonalną atmosferę Wilna nie mogło się to dokonać w inny sposób”; Namowicz 2000a, 66). Swój wywód badacz konkluduje następująco:

12

Jak stwierdza Namowicz, wydane w 1822 r. Poezje Mickiewicza „zawierały pierwsze
ważne oznaki »przełomu romantycznego«” (Namowicz 2000a, 50).
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Tak radykalny krok był możliwy na początku XIX wieku w Polsce tylko pod
wpływem niemieckiej literatury, najpierw jako konsekwencja rewolucji literackiej
okresu burzy i naporu, a następnie jako twórcze przemyślenie idei niemieckiego
romantyzmu, pochodzących zarówno z kręgu jenajskiego, jak i heidelberskiego
(Namowicz 2000a, 65).

Siła wyłożonej wyżej koncepcji wpływu bierze się z trafnych (i niejednokrotnie odkrywczych) analiz porównawczych, które wykazują nieznane
wcześniej podobieństwa i zależności myślowe polskich romantyków od ich
niemieckich poprzedników. Słabość tego podejścia wynika natomiast z jego
jednostronności. Wymienieni badacze pomijają bowiem fakt, że w procesie
kształtowania się estetyki wczesnoromantycznej w Polsce ważną rolę odegrały
nie tylko inspiracje płynące z zagranicy (zresztą wcale nie wyłącznie z Niemiec; także z Anglii, Francji, Rosji oraz innych krajów słowiańskich), ale
również fakt twórczego nawiązania do polskiej tradycji literackiej poprzednich epok czy też impulsy płynące z odkrywanej wówczas kultury ludowej.
W ramach podejścia skupionego na wpływach niemieckich niektóre ważne
zjawiska literackie musiały więc zostać zmarginalizowane (dla przykładu,
twórczość Mickiewicza zaczyna się tam od fazy romantycznej; nie istnieją
w dorobku tego poety teksty powstałe pod znakiem klasycyzmu czy sentymentalizmu; nie ma też miejsca na refleksję o kompleksowości i wielokierunkowości oddziaływania różnorodnych wpływów oraz inspiracji).
Trzecia tendencja w niemieckich badaniach nad początkami polskiego
romantyzmu polega na wykorzystaniu procesualnego modelu przekształceń
ówczesnego układu literackiego. Można ją zaobserwować m.in. w studium
Thomasa Groba Romantische Phantasie, die Phantastik der Ballade und die
Frage nach dem „Anfang” der polnischen Romantik (Grob 2007). Autor ten
spojrzał na zagadnienie przełomu romantycznego inaczej niż poprzedni badacze polskiej ballady (Surowska 1983; Kośny 2000), którzy skupiali się na
konkretnych związkach genetycznych i raczej unikali pytań o reguły ewolucji
literackiej w tym czasie. Grob skoncentrował się wprawdzie na dość często
podejmowanym zagadnieniu, czyli na dziejach ballady, sztandarowego gatunku
polskiej poezji wczesnego romantyzmu, ale ukazał jej przemiany w kategoriach „paradoksalnej symbiozy” (Grob 2007, 271) starych (sentymentalnych)
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i nowych (romantycznych) tendencji literackich. W ujęciu badacza forma
balladowa – ze swej istoty niebędąca ani tradycyjnym gatunkiem klasycystycznym, ani całkiem oryginalną formą romantyczną, lecz właśnie czymś
pośrednim – dawała możliwość nowej ekspresji światopoglądowej i artystycznej bez przekreślania tradycji. Polski wczesny romantyzm wybrał taką
formę literacką po to, by zademonstrować podstawy nowego światoodczucia,
ale zarazem by nie naruszyć poczucia ciągłości rozwoju literackiego (Grob
2007, 269). Konkluzją wywodu badacza jest więc teza o ewolucyjności przemian literackich na styku oświecenia i romantyzmu w Polsce.
Wydaje mi się, że w ramy charakteryzowanej tendencji można również
wpisać książkę Rolfa Fiegutha Verzweigungen. Zyklische und assoziative Kompositionsformen bei Adam Mickiewicz (1798–1855) (Fieguth 1998, przekład
polski: Fieguth 2002). Zagadnienie początków polskiego romantyzmu nie
stało się w niej wprawdzie przedmiotem bezpośredniego zainteresowania, ale
metoda interpretowania powstałych wówczas utworów (wyczulona na przemiany form literackich oraz na filiacje z europejską tradycją) daje podstawy
do takiej kwalifikacji. Również w tej pracy dochodzi do głosu idea powolnego, procesualnego kształtowania się wczesnoromantycznej poetyki w Polsce.
Na podstawie tego skrótowego przeglądu można pokusić się o wysunięcie
kilku wniosków. Pierwszy jest taki, że o przyjmowanych przez badaczy koncepcjach literaturoznawczych w znacznym stopniu decyduje ich przynależność instytucjonalna. Oto bowiem germaniści interesują się śladami niemieckimi, komparatyści tworzą typologiczne ujęcia „ogólnoeuropejskie”
(które de facto ograniczają się do perspektywy zachodnioeuropejskiej), a zagraniczni slawiści starają się łączyć różnorodne tradycje badawcze. Trwałość
tego stanu rzeczy niewątpliwie zasługuje na uwagę.
Po wtóre, problem przełomu romantycznego w Polsce widziany z punktu
widzenia niemieckiej historiografii literackiej wydaje się zagadnieniem marginalnym i mało istotnym. Jednak ci badacze, którzy zwracają uwagę na
przebieg i dynamikę polskiego romantyzmu, podlegają oddziaływaniu dwóch
modeli opisu, z których każdy ma swoje wady i zalety. Przyjęcie koncepcji
„przełomu” pozwala wyakcentować rolę zagranicznych inspiracji, ale też
ukazuje narodziny polskiego romantyzmu jako zjawisko dość egzotyczne,
bo podporządkowane całkiem innym zasadom niż narodziny romantyzmu
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w Niemczech. Z kolei opowiedzenie się za perspektywą ewolucyjną wydaje
się bardziej adekwatne wobec założeń przyjętych w niemieckiej historii literatury, ale w istotnych punktach deformuje model dominujący w obrębie
polskiej narracji. Każda z przedstawionych strategii akcentuje jedne aspekty
ówczesnych przemian, pomija zaś lub marginalizuje inne. Nie pozostaje to
bez wpływu na obraz ewolucji literackiej w tym czasie. Pominięcie kategorii
przełomu romantycznego oznacza bowiem usunięcie archetypu wymiany
międzypokoleniowej, aktywowanego wielokrotnie w bardzo różnych momentach refleksji o dziejach literatury polskiej.
Referowane tu zagadnienie może być dobrym przykładem tego, jakie problemy stoją przed historykami literatury. Uświadamia też, jak wiele jeszcze
brakuje do stworzenia historii literatury europejskiej, która nie byłaby wybiórczą składanką dziejów poszczególnych literatur narodowych.
Nie chciałbym jednak poprzestać na tej pesymistycznej konkluzji. Dodałbym więc, że spojrzenie na początki polskiego romantyzmu oczyma badaczy
zanurzonych w innej kulturze literackiej pozwala na nabranie dystansu wobec własnych wyobrażeń, a przede wszystkim uczy podejrzliwości wobec
tego, co wydaje się oczywiste.
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Marek Stanisz
THE BEGINNINGS OF POLISH ROMANTICISM PRESENTED
IN GERMAN CRITICAL STUDIES IN RECENT YEARS
The article aim is to present the way the beginning of Polish Romanticism (1818–
1830, so-called ‘Romantic turn’) is presented by German critical publications appearing in recent years. The article author analyses the narration on Polish Romanticism
within German conceptions of Polish literary development and European Romanticism evolution and examines the categories that determine such narrations. It leads
to a conclusion that the beginnings of Polish Romanticism are presented in two
different ways. German scholars focus either on the influence (cultural transfer) of
German literature and aesthetic doctrine or on a more complex model explaining
the functioning of early Romantic tendencies in Poland (which includes various foreign inspirations, the existence of Polish literary tradition and the interest in folk
culture). However, many German syntheses of European Romanticism do not refer
to Polish literature at all.
Keywords: Polish romanticism, reception of Polish literature, Romantic turn
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C

hciałabym, aby ten artykuł był uzupełnieniem mojego wystąpienia na
VI Światowym Kongresie Polonistów i – jako tekst już przeznaczony
do publikacji – symbolicznym gestem związanym z dwukrotną wizytą w Bułgarii w 2016 roku jednego z najbardziej znaczących współczesnych
poetów, przedstawiciela pokolenia 1968, Adama Zagajewskiego. Pierwsza
wizyta odbyła się tuż przed kongresem, w połowie maja, w związku z promocją nowo wydanego zbioru poetyckiego Невидима ръка. Избрани стихове
(Ręka niewidzialna. Wiersze wybrane), przetłumaczonego przez Sylwię Borisową (znaną m.in. z przekładów tekstów Olgi Tokarczuk, Czesława Miłosza,
Sławomira Mrożka, Jarosława Iwaszkiewicza) (Загаевски 2016). Wiersze
Zagajewskiego były czytane podczas majowej „Nocy literatury”. Wspomniałam o tym wydaniu i tej wizycie podczas swojego wystąpienia na kongresie,
nie wiedząc jeszcze, że kilka miesięcy później obędzie się druga wizyta Zagajewskiego w Bułgarii. W grudniu 2016 roku poeta brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Literackim w Sofii.
Jeśli ujmiemy je łącznie, przytoczone fakty mogą być rozpatrywane jako
przykład głównych elementów recepcji. Mamy tu więc: uznanego i nagra-
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dzanego wielokrotnie autora, tworzącego od wielu lat; przeszłość i współczesność; przekład i wydanie książkowe (a także oddzielne publikacje w mediach); znaną tłumaczkę, która dokonała świadomego i jasno uzasadnionego
wyboru autora; decydującą rolę instytucji (Instytut Polski w Sofii, bułgarskie
Wydawnictwo Poezji „ДA”) w zakresie tego wydania, realizacji wizyty i popularyzacji wydarzenia; mamy także uwagę mediów. Wizyty poety dopełniły,
wzmocniły i ugruntowały pozycję Adama Zagajewskiego w Bułgarii.
Sam poeta zaczął być rozpoznawalny na bułgarskiej scenie literackiej w 1997
roku, kiedy opublikowano cykle jego wierszy w prasie – w wyborze i przekładzie Borisowej1. Zarysowany w ten sposób, poprzez działania translatorskie, portret twórczy Zagajewskiego jest wciąż aktualny – przedstawia nie
tylko samego autora i jego przesłanie, ale też szersze konteksty jego poezji
(polskie i międzynarodowe) oraz last but not least znaczenie tej twórczości
dla bułgarskiego czytelnika.
Dlaczego właśnie Adam? – odpowiada na pytanie o wybór autora tłumaczka
Sylwia Borisowa w maju 2016 r. – Ze względu na silne pragnienie i straszną ciekawość życia obiektów i świata, cudów życia, obrazowania, muzyki. Ze względu na
gromką ciszę w jego poezji, podlegającą często epifanii. Twórczość Zagajewskiego
jest świadectwem siły uznania, wsparcia, zachwytu nad całym światem – a to
zawsze jest trudniejsze niż protest, krytyka, ironia2 (Борисова, Цанкова 2016).

Warto dodać, że Zagajewski jest kolejnym (po Miłoszu, Kapuścińskim,
Lemie, Herbercie) znaczącym polskim autorem urodzonym na pograniczu
(Lwów, 1945), pokazującym, jak ważne są te „strefy przejściowe” kultur, ponieważ polityka najczęściej dzieli, a kultura łączy. W wywiadzie przeprowadzonym przez Julię Vladimirową (i opublikowanym w grudniu 2016 roku)
wspominano zarówno o miejscu urodzenia poety, jak i o niedawnym dramacie politycznym Ukrainy. Ale ważniejsze w kontekście obecnych wydarzeń
1

Sylwia Borisowa świadomie wybiera autorów i tłumaczone dzieła; w przypadku Zagajewskiego np. wielokrotnie publikowała cykle wierszy w takich czasopismach jak: „Демократичен
преглед” („Przegląd Demokratyczny”) 1997, №34; „Европа 2001” („Europa 2001”) 2006,
№5; „Пламък” („Płomień”) 2008, № 5–6.
2
Wszystkie cytaty z krytyki i publicystyki przeł. Andrzej Nowosad.
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w całej Europie wydają się uwagi dotyczące samej granicy i jej rozumienia,
które bywa przecież przyczyną konfliktów na gruncie ideologicznym i politycznym (np. tendencja do „wzmacniania granic” versus idea „Europy bez
granic”). Większa część wywiadu poświęcona jednak była roli poezji w społeczeństwie oraz relacji sztuki i polityki. „Mam wątpliwości co do świata
postpolitycznego. Myślę, że polityka zawraca” – powiedział Zagajewski. –
„W wielu społeczeństwach europejskich istnieje rzeczywisty strach przed
populizmem politycznym” (Загаевски, Владимирова 2016).
W 2016 roku, oprócz Adama Zagajewskiego, Bułgarię odwiedzili z okazji
wydania swoich książek inni polscy pisarze: Piotr Paziński, laureat Europejskiej Nagrody Literackiej (Pensjonat – Пансионът, przeł. Wasyl Welczew),
Kaja Malanowska (Drobne szaleństwa dnia codziennego – Дребните
шемети на всекидневието, przeł. Maria Grigorowa) oraz Janusz Rudnicki
(Śmierć czeskiego psa – Смъртта на чешкото куче, przeł. Prawda Spasowa), jeden z gości Wiosennych Targów Książki. Pojawiła się również Krystyna Dąbrowska z okazji festiwalu poetyckiego „Poezja w metrze”. Nie mógł
przyjechać Karol Modzelewski, którego nagrodzoną „Nike” książkę Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca (Да яхнем кобилата на
историята. Откровения на един препатил конник, przeł. Mira Kostowa)
przedstawiono w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literackiego w Ruse,
zorganizowanego przez wydawnictwo Elias Canetti.
W 2016 roku nie tylko dwukrotnie gościliśmy Zagajewskiego, ale i wydaliśmy dwa polskie numery „Литературен вестник” („Gazety Literackiej”),
pierwszy poświęcono współczesnej literaturze polskiej (red. Amelia Liczewa), drugi zaś Jerzemu Giedroyciowi oraz paryskiej „Kulturze” (red. Radostina Petrowa3). Jednym z najważniejszych organizatorów imprez polonistycznych była też prof. dr hab. Kalina Bachnewa, która rozpoczęła otwarty
cykl wywiadów o literaturze polskiej pod tytułem Literatura polska – znana
i nieznana. To jednak nie wszystkie wydarzenia – obchodzono także rok
Sienkiewicza. Autor Trylogii jest polskim powieściopisarzem o największej
recepcji przekładowej i wydawniczej w Bułgarii, a otwarte czytanie jego tek3

Radostina Petrowa jest mistrzynią wywiadów z autorami i jedną z inicjatorek Dyskusyjnego Klubu Książek z siedzibą w Instytucie Polskim w Sofii.
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stów, zorganizowane we współpracy z Instytutem Polskim i Uniwersytetem
Sofijskim w wielkiej sofijskiej księgarni Greenwich Book Center, cieszyło się
dużym zainteresowaniem.
Ta pobieżnie przedstawiona i niepełna kronika wydarzeń 2016 roku pokazuje, jak intensywna jest recepcja literatury polskiej w Bułgarii, zarówno
w stolicy kraju, jak i w ośrodkach uniwersyteckich, takich jak Płowdiw, Wielkie Tyrnowo, Ruse. Widać, jak ważne są nie tylko działania instytucjonalne,
ale również zaangażowanie ludzi – tłumaczy, badaczy, krytyków, organizatorów wydarzeń kulturalnych, czytelników.

PIERWSZE PIĘTNASTOLECIE XXI WIEKU
– GŁÓWNE CZYNNIKI I KRYTERIA RECEPCJI
W dalszej części tekstu spróbuję ukazać panoramę dłuższego okresu, co
w większym stopniu wymaga koncepcyjnej organizacji empirycznego materiału oraz wskazania cech charakterystycznych i głównych tendencji. Postaram się przedstawić, jak wyglądała recepcja literatury polskiej w Bułgarii
w pierwszym piętnastoleciu XXI wieku. Spróbuję pokazać, w jakich kontekstach i według jakich kryteriów czytelnik bułgarski odbiera literaturę polską,
jak przyjmuje jej osiągnięcia; z czym wiąże się kryterium jej światowości;
jakie są główne czynniki organizujące recepcję; którzy polscy pisarze są
obiektem najbardziej całościowych i wielotomowych projektów recepcji; jak
są przedstawione osiągnięcia literatury polskiej na poziomie genologicznym;
co przedstawiają projekty antologiczne; jakie związki, dialogi i kontakty rozwijają się w procesie różnych typów recepcji. Biorę pod uwagę to, że w procesie odbioru ważny jest sposób, w jaki polskość wrasta w światowość bez utraty swojej historyczno-kulturowej specyfiki.
Warto zastanowić się, jak bułgarska recepcja przyjmuje polskość i jakie
tworzy wyobrażenia na jej temat. Oczywiście, odbicie recepcyjne jest zależnie
od sytuacji historyczno-kulturowej dwóch literatur (przyjmującej i przyjmowanej), ich struktur, wzajemnych kontaktów oraz dialogu międzykulturowe-
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go. W pierwszym okresie oficjalnej recepcji literatura polska była dla bułgarskiego odbiorcy literaturą wysoką, europejską i zarazem bliską, słowiańską –
wskazywała w jego mniemaniu duchowy kierunek ludzkości, wyróżniała się
wyraźnie ze względu na sytuację historyczno-kulturową, w jakiej się rozwijała4.
Wielkie zmiany społeczne i ideowe ostatnich dekad XX wieku pozostały
ważnymi zagadnieniami także w pierwszym piętnastoleciu XXI stulecia –
zarówno w Polsce, jak i w Bułgarii. Ta swoista wspólnota doświadczeń otworzyła drzwi, przez które literatura polska weszła w bułgarską rzeczywistość,
wzbogacając ją. Zainteresowanie twórczością polskich autorów było więc
kontynuowane, zgodnie zresztą z tendencjami z lat wcześniejszych (zarówno
lat 80. i 90., jak i z okresu powojennego). Należałoby jednak rozważyć, jakie
czynniki organizowały aktywność recepcyjną w okresie 2000–2015.
Przyjrzymy się najpierw czynnikom, jeżeli można to tak nazwać, okazjonalnym, ukazującym światowość literatury polskiej i aktywizującym jej recepcję
nie tylko w Bułgarii. Do takich czynników należą: międzynarodowe i polskie
nagrody literackie (w tym za całokształt twórczości)5; rocznice i wydarzenia
innego typu (festiwale, benefisy itp.) związane z osobą i działalnością twórców (prezentacje książek; spotkania autorskie; wywiady; dyskusje); lata jubileuszowe (w ramach których polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego organizuje różnego typu wydarzenia oraz akcje promujące
dzieła wybranego autora); śmierć twórców (i związane z nią obrzędy pogrzebowe, wydania utworów zebranych, wydarzenia upamiętniające autora
itp.); przystawalność do masowych gustów czytelnika (np. pisanie krymina-

4

O wskazanych wymiarach recepcji piszę w innym artykule – zob. Grigorowa 2014, 11–25.
Do nagród wywierających wpływ na przekłady, wydania i badania można zaliczyć Nagrodę Nobla (co jest oczywistością) a także szereg innych, nieraz dość nowych nagród, jak
np.: Nagroda Jerozolimska, Nagroda Literacka Centralnej Europy „Angelus”, Międzynarodowa Nagroda Neustadt, Nagroda Vilenica (przyznawana pisarzom z szeroko pojętej Europy
Środkowej), Nagroda Poetycka im. Horsta Bienka (przyznawana przez Bawarską Akademię
Sztuki w Monachium). Wśród polskich nagród warto wymienić: Nike, Paszport „Polityki”,
Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, Nagrodę Literacką im. Władysława Reymonta, Nagrodę
Wydawców i Księgarzy Polskich i in. W wielu przypadkach autorzy przyciągający uwagę
szerokiego gremium odbiorców są zdobywcami kilku nagród albo nominacji (jak na przykład Czesław Miłosz, Adam Zagajewski, Olga Tokarczuk czy Andrzej Stasiuk).
5
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łów czy fantasy). Wszystkie te czynniki tworzą uniwersalny system wspierający recepcję literatury, co jest zresztą charakterystyczne dla wielu państw
świata.
Kolejną grupę czynników można by nazwać wewnętrznymi – są to przede
wszystkim inicjatywy powstające w krajach kultury odbiorczej i to właśnie
one łączą się ściślej z lokalnym programem recepcyjnym, tworzonym przez
tłumaczy, badaczy, instytucje6, wspólnoty, środowiska, wydawnictwa i prasę7.
Choć oczywiście czynniki wewnętrzne łączą się z okazjonalnymi, należy je
osobno poddać analizie, ponieważ dzięki takiemu spojrzeniu „w oderwaniu”
oraz zastosowaniu metod komparatystycznych można scharakteryzować
lokalną specyfikę recepcji. Do wewnętrznych czynników recepcyjnych możemy zaliczyć m.in.: osobiste zainteresowanie tłumacza przekładanym autorem; kontakt z autorem (także na gruncie prywatnym); dążenie do ukazania
wyczerpującego obrazu danej twórczości i/lub literatury krajowej (zarówno
poprzez przekłady, jak i na polu badań literackich), tworzenie projektów
mających na celu uzupełnienie luk w historii recepcyjnej; potrzeba projektów
antologicznych; prezentacja rozwoju gatunków literackich; wskazanie, w jaki
sposób funkcjonuje najnowsza literatura polska (co odkrywa, w czym jest
nowatorska, czy polscy autorzy eksperymentują i w jaki sposób itp.).
Wymienione wyżej kryteria są próbą systemowego ujęcia głównych cech
recepcji oraz fenomenu światowości literatury polskiej. Czynników wpływających na odbiór literatury obcej jest wiele, a system ich powiązań może wydawać się skomplikowany. Moim zdaniem nie wolno zapominać o chyba
najważniejszym czynniku, mianowicie o kryterium twórcy, który jest „no6

Ważną rolę odgrywa Instytut Polski w Sofii, dzięki którego pomocy finansowej urzeczywistnia się wiele publikacji, przyjazdów twórców, wieczorów autorskich, akcji promujących
daną twórczość itd. Ogromną pomoc zawdzięczamy także Instytutowi Książki w Polsce,
który dofinansowuje przekłady literatury polskiej na świecie.
7
Do wiodących czasopism należą: „Литературен вестник” („Gazeta Literacka”)
i „Култура” („Kultura”), „Пламък” („Płomień”) i „Панорама” („Panorama”); ważne są
także almanachy, jak np.: „Света гора” („Święta Góra”) czy „Проглас” („Progłas”)
i „Славянски диалози” („Dialogi Słowiańskie”, wydawane przez uniwersytety w Plowdiwie
i Wielkim Tyrnowie). „Gazeta Literacka” ma świetną tradycję corocznego wydawania polskich numerów we współpracy z Instytutem Polskim w Sofii i polonistami w kraju.
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śnikiem” przyznawanych mu nagród, znaczeń nadawanych jego dziełom,
znajomości i kontaktów z ludźmi kultury i polityki itd.
Silnym czynnikiem wpływającym na recepcję są gościnne wizyty pisarzy
i krytyków. W pierwszym piętnastoleciu XXI wieku Bułgarię odwiedzili: Ewa
Lipska, Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk, Krzysztof Varga, Janusz Wiśniewski, Marek Bieńczyk, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Tomasz Różycki.
Spotkanie z autorem, rzecz jasna, jest wydarzeniem wielkiej rangi, ale nie
mniej ważna od oprawy wydarzenia jest obecność twórcy – kontakt ze słowem,
ideami, osobą. Czesław Miłosz za życia nigdy nie odwiedził Bułgarii, ale wielokrotnie „przebywał” tu poprzez swoje książki i jest stale obecny w naszym
kraju dzięki tłumaczeniom Wery Dejanowej i innych dobrych tłumaczy, a na
jego recepcję wpłynęło całe grono intelektualistów. To samo można powiedzieć o Herbercie, także tłumaczonym przez wspomnianą Dejanową oraz
przez Dimitrynę Lau-Bukowską. Mimo że nie odwiedził on naszego kraju,
z łatwością można w jego eseistyce odnaleźć bułgarskie motywy (w eseju
O albigensach, inkwizytorach i trubadurach).
W ramach badań nad wewnętrznymi czynnikami recepcji przeprowadziłam
ankietę wśród tłumaczy literatury polskiej. Pytałam między innymi o najważniejszy dla danej osoby moment w kontakcie/korespondencji z przekładanym autorem; Dejanowa odpowiedziała: „Parafrazowałabym Brodskiego:
»Piszemy (tłumaczymy), żeby się podobać cieniom«. Tak było i ze mną –
kontaktu bezpośredniego z Herbertem i Miłoszem nie nawiązałam, moje
kontakty z nimi były i są mocne, ale transcendentne – zarówno wtedy, gdy
byli żywi, jak też i teraz”8. O ważności czynników wewnętrznych świadczą
także wypowiedzi innych ankietowanych tłumaczy, myślę, że warto je tutaj
przywołać. Sylwia Borisowa stwierdziła:
Zawsze bardzo mi zależało na kontakcie z tłumaczonym autorem. Chyba każdemu koledze zresztą. Oczywiście najpierw dla ewentualnego wyjaśnienia trudnych
miejsc w tekście. Nierzadko taki kontakt doprowadzał do spotkania na terenie
Polski. Tak było z p. Adamem Zagajewskim, p. Olgą Tokarczuk, p. Ryszardem

8

Wyniki ankiety nie były jeszcze publikowane w całości, znajdują się w archiwum domowym autorki artykułu – przyp. red.
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Nyczem… Natomiast p. Pawła Huellego poznałam dopiero w Sofii, kiedy przyjechał na promocję swojej książki pt. Mercedes Benz. Z listów do Hrabala – odbyłam
z nim arcyciekawe rozmowy na jej temat. Bardzo sympatycznie mi się pracowało
również z p. Adamem Michnikiem przy przygotowaniu dwóch zbiorów jego esejów. Ale chyba najbardziej do tej pory sobie cenię kontakty z śp. wielkim Jarosławem Iwaszkiewiczem. To był mój pierwszy przekład książkowy z literatury polskiej w odległym już 1978 roku i jestem dumna, że udało mi się włączyć do już
gotowego zbioru esejów książkę pt. Petersburg, która była niemile widziana
w ówczesnym ZSRR ze względu na bardzo osobiste spojrzenie wielkiego pisarza
na innych wielkich pisarzy [w tym rosyjskich – przyp. red.]. P. Iwaszkiewicz był
mile zaskoczony moim sukcesem, bo cenił Petersburg.

Kamen Rikew także wspominał osobiste kontakty z autorami i ich bliskimi:
Komunikacja mailowa z p. Anną Barańczak, żoną Poety, która przekazała mi
reakcję i zgodę pana Stanisława na moją prośbę o publikację jego wierszy w bułgarskim czasopiśmie (sierpień 2011 r.). Był to moment całkowicie niezwiązany
z pracą nad tłumaczeniem, ale za to bardzo miły.
Jeżeli chodzi o tłumaczenie literatury naukowej, szczególnie wysoko cenię swoją korespondencję z prof. Edwardem Możejkiem od 2001 r. do dnia dzisiejszego.
W trakcie tłumaczenia jego książki Realizm socjalistyczny (2009–2010 r.) pan
profesor był wzorowym czytelnikiem i korektorem, ale nad wszystko oceniam
ciepły towarzyski kontakt. Pomimo różnicy wieku i życiowych doświadczeń,
profesor Możejko należy do moich bliskich przyjaciół. Nie zapomnę, jak w 2011 r.,
przyjeżdżając z Kanady do Polski, zaskoczył mnie nieoczekiwaną wizytą na uniwersytecie w Lublinie.

NAJWAŻNIEJSZE PORTRETY
I PROJEKTY WIELOTOMOWE
Światowość literatury polskiej może się Bułgarom – którzy nie mają jeszcze swojego noblisty – kojarzyć w znacznym stopniu z liczbą literackich Nagród Nobla. Oczywiście ze wszystkich czterech polskich noblistów w dziedzinie literatury, ostatni dwaj laureaci tej prestiżowej nagrody, czyli Czesław
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Miłosz i Wisława Szymborska, byli częściej prezentowani w omawianym
okresie niż poprzedni polscy nobliści. Do kryteriów zewnętrznych recepcji
Miłosza9 należy również dodać, oprócz nagród: znaczenie przypisywane dysydenckiej pozycji pisarza; jego niesamowitą biografię naznaczoną wielokulturowością i pogranicznością miejsc, w których się wychował i w których
dorastał; przynależność do obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, do której, choć dyskusyjnie, należy też Bułgaria. Silny wpływ na recepcję twórczości
Miłosza miała też śmierć pisarza, a także setna rocznica jego urodzin. Jednak,
jak się wydaje, najważniejszy w tym przypadku był czynnik wewnętrzny,
mianowicie wielość omówień, analiz i interpretacji twórczości Miłosza oraz
spotkań i dyskusji mu poświęconych, w których brali udział nasi wielcy tłumacze i badacze literatury10. Jako przedmowy do wydań książkowych publikowano wartościowe teksty krytycznoliterackie Dariusza Pawelca, Andrzeja
Franaszka (który dwa razy gościł w Bułgarii), Jana Błońskiego, przetłumaczono i przedstawiono książkę Miłosz i Brodski – dwa pola magnetyczne Ireny
Grudzińskiej-Gross (Милош и Бродски – магнитното поле, 2015, przeł.
Bogdan Gliszew), która również odwiedziła w tym czasie Bułgarię.
Początki recepcji twórczości Wisławy Szymborskiej w Bułgarii datuje się
na lata 80. ubiegłego stulecia (od wydania zbioru Obmyślam świat w przekładzie Blagi Dimitrowej), jednak zainteresowanie tą twórczością wzrosło
znacznie dopiero po przyznaniu poetce literackiego Nobla – wówczas dwa
nowe zbiory wydała Iskra Likomanowa. Z kolei po śmierci pisarki zdecydowano się jej poświęcić numer „Литературен вестник” („Gazety Literackiej”), w którym opublikowano wiersze z tomu Wystarczy w tłumaczeniu
Wery Dejanowej. Warto zwrócić uwagę na kontakt, bliskość i przyjaźń mię-

9

O czym pisałyśmy z Kaliną Bahnewą w dwóch tekstach opublikowanych w poświęconym bułgarskiej polonistyce „Postscriptum Polonistycznym” – zob. Bachnewa 2013, 163–
177; Grigorowa 2013, 177–191.
10
Sylwia Borisowa, Katja Mitowa, Wera Dejanowa, Kamen Rikew, Iwan Wylew, Galina
Belinska. Najwięcej prac noblisty przetłumaczyła Wera Dejanowa, która nazywała go – podobnie jak Jan Błoński – „moim Miłoszem”. Z dzieł Miłosza przetłumaczono m.in.: Zniewolony umysł, Pieska przydrożnego, Dolinę Issy, Rodzinną Europę, Rok myśliwego, Na brzegu
rzeki i To, a w związku ze stuleciem jego urodzin wydano po raz drugi jubileuszową serię
utworów w wydawnictwie Bałkany.
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dzy wielką bułgarską tłumaczką, pisarką i poetką Blagą Dimitrową i Wisławą
Szymborską (która odwiedziła Bułgarię w 1954 r., a ostatnie jej spotkanie
z Dimitrową odbyło się w Krakowie w 1977 r.)11. Ciekawostką jest, że Szymborska, nie znając języka bułgarskiego, przetłumaczyła wiersze Dimitrowej,
oczywiście z pomocą samej autorki. Wśród tekstów krytycznoliterackich o poezji Szymborskiej tłumaczono prace Edwarda Balcerzana, Anny Węgrzyniak,
Danuty Opackiej-Walasek, przełożono także wywiad z Krystyną i Stefanem
Chwinami.
Zasługą tylko jednej tłumaczki – Blagovesty Lingorskiej – jest wielotomowy cykl (11 przetłumaczonych książek) przekładów dzieł Ryszarda Kapuścińskiego (uhonorowanego zresztą doktoratem honoris causa Uniwersytetu Sofijskiego). Cykl ten zapoczątkowano w 1990 roku wydaniem tłumaczeń Cesarza
i Szachinszacha, prace cały czas trwały, a sam projekt był też kontynuowany
w nowym tysiącleciu, np. w roku 2016 zostały wydane w jednym tomie Autoportret reportera, Rwący nurt historii i Ten Inny. Teksty Kapuścińskiego, ze
względu na ich wartości literackie i poznawcze, umieszczono nawet w programach nauczania studiów dziennikarskich. W 2015 roku ukazał się numer
wspomnianej już tutaj wielokrotnie „Gazety Literackiej” poświęcony polskiemu reportażowi – na jego łamach, obok Kapuścińskiego, pojawili się
również Hanna Kral, Kazimierz Nowak, Mariusz Szczygieł, Jacek Hugo-Bader, Wojciech Tochman, Wojciech Jagielski, Jacek Antczak i inni.
Wielotomowy jest też projekt wydań przekładów dzieł12 Olgi Tokarczuk,
która w listopadzie 2014 roku odwiedziła Bułgarię, aby wziąć udział w spotkaniach promujących tłumaczenie jej książki Prowadź swój pług przez kości

11

Kontakt ten zasługuje na głębsze badanie. Pisały o tym krótko biografki Joanna Szczęsna i Anna Bikont, a także Adriana Kovacheva. Obecnie ten twórczy sojusz jest obiektem
pracy komparatystycznej doktorantki Weroniki Szwedek na Uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie.
12
Wśród przetłumaczonych książek Olgi Tokarczuk znajdują się: Prawek i inne czasy
(przeł. Georgi Krystew, 2008), Dom dzienny, dom nocny (przeł. Sylwia Borisowa, 2005),
Ostatnie historie (przeł. Mira Kostowa, 2008), Bieguni (przeł. Sylwia Borisowa, 2009), zbiór
Muzyka na wielu bębenkach (przeł. Kristina Simeonowa, 2006), Prowadź swój plug przez
kości umarłych (przeł. Sylwia Borisowa, 2014). Obecnie Sylwia Borisowa pracuje nad przekładem Ksiąg Jakubowych.
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umarłych. Na spotkaniu z pisarką były obecne nie tylko jej główna tłumaczka
Sylwia Borisowa i dziennikarka Sylwia Czolewa, ale także – często porównywany z nią – bułgarski pisarz Georgi Gospodinow, którego z polską autorką
łączy stały i ciepły kontakt oraz wymiana doświadczeń twórczych. Gospodinow określa Tokarczuk w bardzo interesujący sposób:
człowiek, który ma prawie mistyczny stosunek do pisania, a zarazem zdrowy
i profesjonalny. Prowadziliśmy z nią rozmowy o śnie i pisaniu, o śnie jako źródle
idei (…). Zapamiętałem jedno z jej ćwiczeń – jak ważnie jest uchwycenie chwili
przebudzenia, żeby złapać sen i przenieść go do notatnika. (…) To wszystko jest
obecnie w jej książkach. Najważniejsze, co zostaje we mnie po każdej lekturze jej
książki, niezależnie od tematu, to jej głos (Господинов 2014, 5).

W prozie Olgi Tokarczuk, Jerzego Pilcha, Wojciecha Kuczoka, Pawła Huellego Gospodinow widzi z kolei „tłumaczenie lokalnej historii na język uniwersalny, ogólnokulturowy, bez utraty intymności” (Господинов 2002, 4).
Zdecydowanie wzrosła liczba przetłumaczonych utworów Andrzeja
Stasiuka, który razem z Krzysztofem Vargą13 odwiedził Bułgarię w 2013 roku.
W omawianym okresie wyszło w sumie pięć książek Stasiuka: Jadąc do Babadag (По пътя за Бабадаг, 2010, przeł. Diljana Denczewa), Opowieści galicyjskie (Галицийски истории, 2010, przeł. D. Denczewa), Biały kruk i Dziewięć
(Белият гарван и Девет, 2013, przeł. Iskra Angelowa), Taksim (Таксим,
2014, przeł. I. Angelowa, Milena Milewa). Ponadto na uwagę zasługuje
przedstawienie sylwetki i twórczości Stasiuka w czasopiśmie „Лик” („Lik”,
2002, nr 5) przez Klimenta Trenkowa.
Znacząco rozwija się recepcja twórczości Jerzego Pilcha, którego pierwszą
przetłumaczoną na bułgarski książką była wyróżniona nagrodą Nike Pod
mocnym aniołem (При силния ангел, 2003, przeł. Julian Bożkow). Opublikowano też świetną recenzję pióra tłumacza, który zapoznał czytelników
z autorem i dziełem, a także opowiedział o najciekawszych stronach przekładu: odesłaniach biblijnych i politycznych, leksyce slangowej, problematyce

13

W 2014 r. ukazała się także książka Krzysztofa Vargi Gulasz z turula (Гулаш с турул)
w przekładzie M. Milewej.
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medycznej (Божков 2003, 5). W 2014 roku pojawiły się dwie nowe książki
Pilcha Narty Ojca Świętego (Ските на светия отец, przeł. Kamen Rikew)
i Miasto utrapienia (Град печален, przeł. Sylwia Borisowa).
Ciekawym przedsięwzięciem translatorskim i wydawniczym było tłumaczenie dzieł Janusza Korczaka: ponowna publikacja jego tekstów pedagogicznych
(przeł. Prawda Spasowa i Błagowesta Lingorska), wydanie powieści Król Maciuś I (Крал Матиаш Първи, przeł. Plamena Bazhenowa), a także biografii
Korczaka napisanej przez Joannę Olczak-Ronikier (przeł. Olga Genchewa).
W zakresie poezji i eseistyki polskiej w Bułgarii niezmiennym zainteresowaniem cieszy się twórczość Zbigniewa Herberta. Dejanowa, znana tłumaczka Miłosza, poświęciła autorowi Pana Cogito równie dużo uwagi, tłumacząc
jego eseje i wiersze – w roku 2000 ukazał się zbiór 100 wierszy (100 стихотворения) razem z tomem esejów Barbarzyńca w ogrodzie (Варварин в градината), a w 2008 wydano tom Martwa natura z wędzidłem (Натюрморт
с юзда) też w jej przekładzie. Cykl Herberta o Panu Cogito pojawił się w tłumaczeniu innej znakomitej tłumaczki, Dimitriny Lau-Bukowskiej w 2001 roku.
Dopiero pod koniec XX wieku wydano tłumaczenia wierszy Ewy Lipskiej,
w XXI wieku ukazały się dwa jej zbiory: Pomarańcza Newtona i inne wiersze
(Портокалът на Нютон и други стихове, 2011) oraz Droga Pani Szubert
(Скъпа госпожо Шуберт…, 2015, przedstawiony bułgarskiej publiczności
w czasie spotkania z autorką), oba w przekładzie Dejanowej. Równie znaczące miejsce recepcyjne ma Tadeusz Różewicz, które twórczość przedstawiono
w czterech zbiorowych książkach po 2000 r., a w 2003 r. wydano tom jego
wierszy w tłumaczeniu Zdrawka Kisjowego. Ukazały się również: tom wybranej poezji i prozy Jana Twardowskiego (2017, przeł. Dimitrina Łau-Bukowska), Ryszarda Krynickiego (2011, przeł. Wera Deanowa), nowy zbiór
wierszy Haliny Poświatowskiej (2010, przeł. Łyczezar Seljaszki, pierwszy tom
z poezją i prozą wydano w 1997 r. w tłumaczeniu Kisjowa i Łau-Bukowskiej),
tom poezji Juliana Tuwima i Agnieszki Osieckiej (przeł. Antoaneta Popowa).
Wiek XXI przyniósł Bułgarom nowe odkrycie postaci Jana Pawła II. Przyczyniła się do tego jego wizyta apostolska w Bułgarii w maju 2002 r., podczas
święta św. Cyryla i św. Metodego. Poezję papieża przełożył najpierw Parwan
Stefanow, a jego teksty teologiczne były wcześniej tłumaczone i wydawane
w latach 90. XX w. Wielki sukces odniósł wydany w 2005 r. zbiór wierszy
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Jana Pawła II tłumaczony przez Lau-Bukowską. Osobistą znajomością z papieżem mogli się poszczycić wielcy bułgarscy poloniści: Bojan Biolczew i Panajot Karagiozow, zajmujący się także jego twórczością.
Projekty antologiczne skupiły się przede wszystkim na poezji, dramacie i baśni. W badanym okresie wydano trzy antologie poezji współczesnej (pierwsza w 2006 r., dwie kolejne w 2015 r.). 400 wierszy autorstwa 60 poetów zawiera Antologia nowej poezji polskiej (Антология на новата полска поезия,
2006, red. i przeł. Boris Dankow). Najnowszą poezję polską przedstawiono
w dwujęzycznej antologii pod tytułem Miłość nie jest tym słowem / Любов не
е думата (2015, red. Wera Dejanowa), zawierającej 100 wierszy 25 poetów
debiutujących po 1989 r. Wiersze zostały przełożone przez tłumaczy reprezentujących różne pokolenia oraz pochodzących z różnych środowisk. Do
koncepcji jednego tłumacza wrócono w antologii poezji polskiej w przekładzie
pisarza, poety i dramaturga Pyrwana Stefanowa (Полска поезия в превод на
Първан Стефанов, 2015).
Najnowsze i najpopularniejsze dramaty Anny Burzyńskiej, Magdaleny Fertacz, Doroty Masłowskiej, Joanny Owsianko, Andrzeja Saramonowicza, Andrzeja Stasiuka, Michała Walczaka, Krzysztofa Bizia oraz Ingmara Vilquista
przedstawia antologia Współczesny dramat Polski (Съвременна полска
драма, 2008, red. Sylwia Borisowa) z przedmową Przemysława Czaplińskiego
pt. Argonauci kapitalizmu, ukazującą problematykę i poetykę najnowszej
polskiej dramaturgii, inspirowanej życiem współczesnego człowieka. W 2015
roku ukazała się antologia najnowszych polskich dramatów dla dzieci z przedmową Zbigniewa Rudzińskiego, zawierająca siedem sztuk autorstwa Izabeli
Degurskiej, Macieja Wojtyszki, Marty Guśniowskiej, Maliny Prześlugi, Liliany Bardiewskiej, Iwony Kusiak i Cezarego Żołyńskiego.
Dzięki antologii bajki polskiej wydanej w 2009 r. (przeł. Prawda Spasowa)
jako autorzy twórczości skierowanej do dzieci ponownie odkrywani są Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Józef Kraszewski czy Bolesław Leśmian. Warto wymienić także autobiograficzną książkę Wandy
Smochowskiej-Petrowej, związaną ze światem bajek – Wanda w krainie cudów (Ванда в страната на чудесата, 2010). Można dojść do konkluzji, że
problematyka dziecięca i literatura dla dzieci zajmowały ważne miejsce w recepcji literatury polskiej w Bułgarii.
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Na uwagę z całą pewnością zasługuje antologiczny projekt prozy feministycznej pod kierownictwem Magdy Karabelowej i Anny Nasiłowskiej. W jego
ramach został wydany dwujęzyczny tom Opisać kobietę / Да опишеш жена
(2010), podczas prezentacji którego w Bułgarii obecna była autorka Konika,
szabelki. Magda Karabelowa przetłumaczyła także książkę Anny Nasiłowskiej
Czteroletnia filozofka (Четиригодишната философка, 2014).
Na tle zainteresowania współczesnością odnotować można kilka gestów kompensacyjnych. Wśród nich są dwie staropolskie antologie pod redakcją Rikewa,
który jest jednocześnie autorem doktoratu o polskiej literaturze barokowej, są to:
Żubr, wydra i paw (Зубър, видра и паун, 2008) oraz Dwa żubry i muza (Два
зубъра и муза, 2014). Jako znak wierności tradycji wielkich romantyków polskich można odczytywać ponowne wydanie liryki miłosnej Adama Mickiewicza
(Любовна лирика, 2007, w nowym przekładzie poety i tłumacza Iwana Wylewa). Nie maleje zainteresowanie klasyką powieściową Henryka Sienkiewicza –
został wydany nowy przekład jego najpopularniejszej powieści Quo vadis (2011),
ukazały się też kolejne wydania Trylogii, Krzyżaków i W pustyni i puszczy.
Regularnie wydawane są opracowania bibliograficzne wszystkich wydań
tłumaczonej literatury. W 2008 roku opublikowano w wersji książkowej bibliografię przekładów literatury polskiej po 1867 roku. Najpełniejszą bibliografię najnowszych przekładów można znaleźć w Internecie, pod adresem:
litreception.wordpress.com14, gdzie publikowane są wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Recepcja literatur słowiańskich w Bułgarii po
1989 r. i bułgarskiej literatury w odpowiednych krajach (Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни) pod kierownictwem dr hab. Ani Burowej
i prof. dr Ina Christowa z Uniwersytetu Sofijskiego.
* * *

Recepcja literatury polskiej w Bułgarii rozwija się bardzo intensywnie i ma
charakter panoramiczny, a zarazem dialogiczny, dynamiczny, żywy, oparty na
14

https://litreception.wordpress.com [dostęp: 10.07.2017].
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różnych typach kontaktów, co starałam się w swoim artykule wykazać. Skupiona na współczesności, starająca się uchwycić najnowsze zjawiska i zmiany
w literaturze czerpie z przeszłości, wciąż reguluje i odnawia swój stosunek do
wielkiego dziedzictwa, wsłuchuje się w polskie doświadczenie historyczne
i filozoficzne, dostrzega wspaniałe arcydzieła oraz fascynujące postaciе. Być
może Bułgarów w literaturze polskiej pociąga także to, co nas najbardziej
różni, a co Georgi Gospodinow nazywa „emigracją i Bogiem” (Господинов
2002, 4). Posługując się określeniem pisarza, można by stwierdzić, że literatura polska jest szczęśliwa, co odnosi się zarówno do jej tłumaczeń, jak i recepcji poza granicami kraju.
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Margreta Grigorowa
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Z olbrzymiego krużganku, ciągnącego się w czworobok, a oświetlonego
otwartymi arkadami od strony wewnętrznego wirydażu starodawnego
tumu ryskiego, (…) – wiele drzwi i tuż za nimi prowadzi do rozlicznych
obszernych lokalów. Z nich dotąd zaledwie jeden odpowiednio jest zużytkowany, stanowi bowiem odwieczne schronienie bogatych księgozbiorów ryskiej biblioteki miejskiej. Nieopodal takież schody z tegoż
krużganku wiodą do niemniej rozległego lokalu, który od lat kilkudziesięciu mieścił w sobie obszerną drukarnię Hackera, usuniętą stąd zaledwie przed kilku miesiącami do osobnego gmachu, żadnej z tumem
ryskim niemającego łączności.
Gustaw Manteuffel (1886, 138)

P

iszący te słowa w drugiej połowie XIX wieku Gustaw Manteuffel
(1832–1916), z zamiłowania historyk i zbieracz, jeden z największych
promotorów i mecenasów kultury polsko-inflanckiej nad Dźwiną,
w zawierającej kilkanaście szkiców publikacji pt. Listy z nad Bałtyku, wydanej
w Krakowie w 1886 roku, wówczas raczej nie przypuszczał, że opiewana
przez niego kraina doczeka się kiedyś w Rydze właściwego działu na bibliotecznej półce. Zaś zbierane skrupulatnie przez wiele lat, a zarazem szczęśliwie
ocalone od wojny, zaboru i pożogi, szczątki jej historii, ulotne wszakże jak
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poranna „kropla rosy”, posłużą tutejszym badaczom do obszernych studiów
kulturowych. Opisywana przez drycańskiego barona w cytowanym fragmencie, a założona w XVI wieku, ryska biblioteka publiczna liczyła wówczas 17
działów. W dziale beletrystycznym, jak podaje Manteuffel, można tu było
spotkać: „dotąd tylko dzieła kompletne Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego w polskim oryginale, a Pamiętniki Soplicy Rzewuskiego i kilka powieści
J.I. Kraszewskiego w nieudolnem tłumaczeniu niemieckim” (Manteuffel
1886, 146).
Nie były to jedyne polonica przechowywane w ryskiej bibliotece miejskiej.
Znany i ceniony katalog Edwarda Winkelmana z 1878 r. (Bibliotheca Livoniae
historica), wymienia szereg zgromadzonych tu materiałów do dziejów dawnych Inflant, w tym również pochodzących z okresu, gdy ziemie inflanckie
należały w większej części do Rzeczypospolitej. Wiele z tych drogocennych
źródeł niestety nie przetrwało próby czasu. Ubolewający nad niedostatkiem
wiedzy na temat tych należących niegdyś do Rzeczypospolitej terenów pisarz
i wydawca dziś jednak nie byłby do końca rozczarowany. Bo, mimo wszystko,
wiele mogłoby go tu, na współczesnej Łotwie, wprawić w zadowolenie, a może i stać się powodem do dumy.
Literatura polsko-inflancka, przez którą należy rozumieć teksty powstałe
w języku polskim na obszarze dawnych Inflant Polskich, geograficznie lokowanych nad Dźwiną, czyli na obszarze dzisiejszej Łatgalii (południowo-wschodniej Łotwy), jak tłumaczy Krzysztof Zajas, „mające odciśnięte wyraźne
piętno lokalnego zakorzenienia, czyli związane z regionem w sensie kulturowym” (Zajas 2008, 280), doczekała się tutaj, zwłaszcza w ostatnich latach,
sporego zainteresowania wśród miejscowych badaczy. Świadczą o tym rozmaite publikacje nie tylko tekstów literackich czy źródeł historycznych, ale
również opracowania literaturoznawcze, lingwistyczne, historyczne, etnograficzne czy wreszcie wydania słownikowe. Zapoznajmy się zatem bliżej z zawartością tej polsko-inflanckiej półki.
W pierwszej kolejności trzeba by wymienić chętnie czytywane tutaj, i to
nie tylko dla popularnej „przyjemności tekstu”, powieści słynnego nestora
dawnych Inflant Polskich, wieloletniego redaktora wydawanego w Wilnie
czasopisma „Rubon” (1842–1849), Kazimierza Bujnickiego (1795–1875),
który jako jeden z pierwszych scharakteryzował kulturę szlachecką nad
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Dźwiną, a na kartach swych dzieł oraz Pamiętników utrwalił świadomość
romantyczną mieszkańców tej „małej prowincji”. Łotewski czytelnik ich lekturę zawdzięczać może tłumaczeniom Ryszarda Łabanowskiego. Dotychczas
wyszły drukiem w Rzeżycy (łot. Rēzekne) przekłady Pamiętników księdza
Jordana (Priestera Jordana atmiņas, 2003) oraz Wędrówek po małych drogach
(Klejojumi pa maziem ceļiem, 2007). Na gruncie badań literaturoznawczych
znane są tu natomiast liczne prace o Bujnickim autorstwa łatgalskiego filozofa i kulturoznawcy Pēterisa Zeile (ur. 1928), publikującego często na łamach
wydawanych przez Łatgalski Instytut Badawczy (Latgales Pētniecības institūts) w Dyneburgu (łot. Daugavpils) czasopism „Acta Latgalica” oraz „Latgales kalendars”. Nazwisko ziemianina z Dagdy raczej nikomu w Łatgalii nie
kojarzy się z kimś obcym, a jego postać bywa w tych stronach niekiedy nawet
mitologizowana. Wymownym i namacalnym znakiem tej recepcji jest tablica
upamiętniająca pisarza, znajdująca się obecnie w kościele rzymsko-katolickim w Dagdzie, czyli tam, gdzie Bujnicki prawdpodobnie został pochowany, którą uroczyście wmurowano jesienią 2013 roku. O estymie, jaką
niewątpliwie obdarzyli Bujnikiego Łotysze, świadczyć może treść zamieszczonej na wspomnianej tablicy inskrypcji: „IN MEMORIAM. Kazimierz
Bujnicki (1788–1878). Wybitny polski historyk, publicysta, orędownik reform
społecznych, wyprzedzający swoją epokę, wytrwale dążąc do zbliżenia kultury polskiej i łotewskiej, stał się przynależny im obu” (Stankiewicz 2013, 2).
O przywracaniu pamięci na Łotwie można również mówić w przypadku
Stefanii Ulanowskiej (zm. po 1912 roku?), polskiej etnografki, zapomnianej
badaczki folkloru dawnych Inflant Polskich, która wprawdzie pochodziła
spoza dzisiejszej Łatgalii (przypuszczalnie z Białorusi), ale związała się z tym
regionem przez dłuższy okres dzięki mężowi i jego rodzinie. W ostatnich
latach zainteresowanie jej osobą wyraźnie wzrosło, co zaowocowało wznowieniem na Łotwie jej obszernej trzytomowej pracy o Łotyszach Inflant Polskich a w szczególności z gminy Wielońskiej powiatu Rzeżyckiego. Reprint tego
obszernego etnograficznego studium, na które prócz licznych opisów życia
autochtonicznych mieszkańców Łatgalii, ich wyglądu, obyczajów i przesądów, składa się 285 pieśni wraz z kilkunastoma melodiami, 474 przysłowia,
215 zagadek, 17 łamigłówek, 2 podania, 53 baśnie oraz 22 fraszki, podane
zarówno w oryginale z języka łatgalskiego, jak i w tłumaczeniu na język pol-
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ski, zebranych przede wszystkim wśród wiejskich mieszkańców „gminy wielońskiej”, położonej w granicach dawnego „powiatu rzeżyckiego”, której centrum stanowiło wówczas miasteczko Wielony (łot. Viļāni), ukazał się w Rydze w 2011 roku1 (Andronovs, Leikuma, red. 2011).
Szczególną i zarazem – ze względu na wyjątkową szatę graficzną i ograniczony nakład – bibliofilską publikacją, mającą dla współczesnych łatgalczyków
niezwykłą, a także unikalną wartość historyczną, jest bez wątpienia powtórne
wydanie, w 2013 roku, słynnej Terra Mariana 1186–1888, czyli liczącego
ponad 100 stron albumu ofiarowanego pod koniec XIX wieku papieżowi
Leonowi XIII w imieniu Polskich Inflantczyków, z okazji jego złotego jubileuszu (pięćdziesięciolecia) kapłaństwa. Inicjatorką przygotowania tego podarunku była Maria Przezdziecka (1823–1890), dziedziczka rozległych dóbr na
Litwie i w Inflantach (Bardach 1998, 54), córka wybitnego polskiego uczonego,
hrabiego Konstantego Tyzenhauza (1786–1853) (Ziemczonok 2007), przez
wiele lat kojarzona jako jego główna ilustratorka. W rzeczywistości jednak
nad całym przedsięwzięciem roztoczyła swoją pieczę oraz współfinansowała
projekt. Warto wspomnieć, że w powstaniu księgi istotną rolę odegrał przede
wszystkim Gustaw Manteuffel, który nie tylko zamieścił w niej wiele historycznych szkiców oraz komentarzy, ale także kierował pracą zatrudnionych przy jej
realizacji artystów plastyków odpowiedzialnych za liczne akwarele i barwne
rysunki przedstawiające zamki, ich ruiny, miasta, kościoły, elementy krajobrazu Inflant oraz herby właścicieli poszczególnych majątków (Bardach
1998, 53–57). Oryginał księgi, w jedynym wyprodukowanym w Rydze egzemplarzu obecnie znajduje się w Bibliotece Watykańskiej w Rzymie (Biblioteca Apostolica Vaticana) (Levāns 2013, 44). Na współczesną edycję, powstałą
dzięki wspólnym wysiłkom Łotewskiej Biblioteki Narodowej w Rydze (Latvijas Nacionālā bibliotekā) oraz Biblioteki Watykańskiej (Biblioteca Apostolica
Vaticana), składają się dwie części: faksymilowe wydanie: Terra Mariana.
1186–1888. Album oraz tom komentarzy naukowych autorstwa łotewskich,
polskich i niemieckich uczonych: Terra Mariana. 1186–1888. Komentarze.
Literatura polsko-inflancka swoje funkcjonowanie w badaniach literaturoznawczych na Łotwie wiele też zawdzięcza dwóm łatgalskim ośrodkom nau1

Zob. też moje uwagi na temat tego wydawnictwa: Rączka 2013, 145–158.
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kowym: w Dyneburgu oraz Rzeżycy. Ogromną rolę odegrała łotewska polonistyka działająca od 1991 roku na Uniwersytecie w Daugavpils (Kazjukevics,
Rubene 2012, 279–286) i skupiająca wokół siebie nie tylko miejscowych studentów chcących nauczyć się języka, ale również obcokrajowców przyjeżdżających tu na wymiany naukowe czy wreszcie badaczy polsko-bałtyckich związków kulturowych, uczestniczących w konferencjach2 i sympozjach o tematyce łatgalskiej. Z kolei dzięki Wyższej Szkole w Rzeżycy (Rēzeknis Augtškola),
która m.in. publikuje cieszące się uznaniem międzynarodowe czasopismo
Via Latgalica, w 2012 roku został wydany czterojęzyczny (łotewsko-rosyjsko-łatgalsko-angielski) słownik języka, historii i kultury Łotyszów Łatgalii Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca (Šuplinska, red. 2012; por. Добровольска
2014, 179–181; Zawisza 2012, 200–203). Jest on wynikiem realizacji projektu
europejskiego („Językowo-kulturologiczne i społeczno-ekonomiczne aspekty
identyczności terytorialnej w rozwoju regionu Łatgalii” [TILRA]), ukierunkowanego na wyeksponowanie różnorodności kulturowej mieszkańców
dawnych Inflant Polskich oraz wyodrębnienie takich pojęć, które – choć
przyjęło się je uważać za zapomniane lub nieznane – odgrywają istotną rolę
w rozwoju języka i kultury tego regionu. Na publikację składa się około 300
haseł opatrzonych wielojęzyczną bibliografią źródłową, ilustrowanych dawnymi i współczesnymi fotografiami, reprodukcjami map oraz wydawnictw
poligraficznych. Każde z nich stanowi zwięzłą rozprawę na temat rozmaitych
aspektów codzienności, obyczajowości i twórczej aktywności łatgalczyków na
przestrzeni dziejów. Nie zabrakło w nim oczywiście miejsca dla najwybitniejszych postaci tego regionu – Gustawa Manteuffla oraz Kazimierza Bujnickiego – którzy jednogłośnie zachęcali, by nie przestawać zwiedzać i poznawać
„prowincji zakąty” (Bujnicki 1841, 5).
Ponieważ przeszłość dawnych Inflant Polskich jest niewątpliwie wspólnym
dziedzictwem kulturowym wielu narodów współczesnej Europy, a szczególnie Polski i Łotwy, coraz częściej formą jej upamiętniania stają się obchody
najważniejszych wydarzeń historycznych. Znamienną datą była na przykład
150. rocznica powstania styczniowego w Inflantach Polskich, którą uświetniła
2

Efektem tych konferencji jest wydawany przez Katedrę Komparatystyki Uniwersytetu
w Daugavpils almanach naukowy pt. Polija un Baltija kultūras dialogā (2007 i wyd. następne).
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w Dyneburgu wizyta urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
9 czerwca 2013 roku Bronisław Komorowski i prezydent Łotwy Andris
Bērziņš uroczyście odsłonili tablicę pamiątkową ku czci straconego w dyneburskiej twierdzy hrabiego Leona Platera (1836–1863) oraz innych ofiar powstania w Łatgalii3. Podobna uroczystość miała także miejsce 22 stycznia
2014 roku w pobliskim Krasławiu4. Bohater wydarzeń 1863 roku znany jest
łotewskiemu odbiorcy między innymi za sprawą, dotychczas nieprzetłumaczonej na język polski, ludowej Pieśni łotewskiej na rozstrzelanie Leona Platera (wyd. Ryga, 1871), która, jak twierdzi Dorota Samborska Kukuć, jest swoistym odpowiednikiem Śmierci pułkownika (Samborska-Kukuć 2013, 23–33).
Losy niewinnie zgładzonego polsko-inflanckiego szlachcica najdobitniej
utrwaliła jednak piórem jego siostra, utalentowana pisarka Ludwika Hipolitta
Plater (1821–1897). Za Dramat bez nazwy, „literacki komentarz do tragicznych dziejów” (Samborska-Kukuć 2013, 31) swego brata, w 1874 lub 1875
roku otrzymała nawet na konkursie Przeglądu polskiego w Krakowie drugą
nagrodę.
Cytowany we wstępie baron Manteuffel znał chyba siłę oddziaływania tej
literatury, choć nie odgadnął, jaki dzisiaj przybierze ona tor. O jej właściwe
miejsce w europejskim katalogu walczył zaciekle przez całe życie. Jako historyk, zaproszony w dniach 4–7 czerwca 1900 roku do Krakowa na odbywający się tam wówczas Trzeci Zjazd Historyków Polskich, w swoich niepublikowanych notatkach z pokorą wyznał jednak: „Nie traćmy więc nadziei
i każdy w swoim zakresie weźmy się do pracy, w czem »Szczęść Boże
wszystkim!«”5.

3

Por. http://www.ryga.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/kultura/waznerocznice/rok
2013/2013___rok_powstania_styczniowego_1?channel=www, http://polonika.lv/nie-tylko-le
on-plater-mniej-znane-epizody-i-postacie-z-historii-powstania-styczniowego-w-inflantach
[dostęp: 16.07.2016].
4
Por. http://www.ryga.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/odsloniecie_tablicy_upamietniajacej_bo
haterow_powstania_styczniowego_w_kraslawiu?channel=www [dostęp: 17.07.2016].
5
Rękopis tych notatek odnalazłam wiosną 2016 roku w Rydze, w czasie kwerendy bibliotecznej realizowanej w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt.:
Romantyzm w świetle nowych źródeł, kierowanego przez prof. M. Zielińską [nr grantu 11H
12 0068 81]. Zob. Rkps LUAB (Latvijas Akadēmiskā biblioteka), Ms 1152/56, 23.
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Teresa Rączka-Jeziorska
RECEPTION OF POLISH-LIVONIAN LITERATURE IN LATVIA
The article aims at presenting the specificity of Polish-Livonian literature in the place
where it originated: at Latgale (and more generally in Latvia). Polish-Livonian literature,
first defined by Gustaw Manteuffel (1832–1916), a famous collector and ethnographer,
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and described by Krzysztof Zajas in the 20th century, refers to texts written in Polish in
Livonia (today’s Latgale). The article author discusses the reception of Polish-Livonian
literature in Latvia and ponders its position within the contemporary Latvian historical and literary research as well as on the bookshop shelves.
Keywords: Livonia, Latvians, Polish-Livonia culture, Gustaw Manteuffel, Latgale
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SERGIUSZA PIASECKIEGO NA BIAŁORUSI

L

iteratura polska zajmowała i zajmuje szczególne miejsce w przestrzeni
kulturowej Białorusi, będąc swego rodzaju wprowadzeniem do literatury europejskiej i zarazem pozostając literaturą słowiańską. Obecnie
literatura polska jest bliska duchowo czytelnikowi białoruskiemu. Tak było
również dawniej, kiedy to inspirowała wielu białoruskich twórców.
Jak wiadomo, w Związku Radzieckim istniała cenzura, która miała wpływ
na wybór utworów polskich pisarzy, z którymi wolno się było zapoznać czytelnikowi. Czynnikiem decydującymi i oddziałującym na wybór pisarzy oraz
ich utworów była koniunktura polityczna, a skutkiem takiej selekcji – sfałszowany model recepcji. Poważne zmiany nastąpiły w latach 90. XX wieku,
kiedy recepcja literatury polskiej była uwarunkowana atmosferą zmian systemu wartości (sytuacja była historycznie i typologicznie powtarzalna). I chociaż ogromną popularnością cieszyła się kultura zachodnioeuropejska, obecny był też mocny kontekst polski, uwarunkowany dawnymi tradycjami dialogu międzyliterackiego obu krajów.
Twórczość wielu polskich pisarzy, szczególnie klasyków, na stale weszła do
białoruskiego paradygmatu estetycznego, co przejawia się w znajomości nazwisk i utworów, analizach twórczości (w tym również analizach porównawczych), badaniach naukowych białoruskich uczonych oraz w różnorodności
przekładów. Sprzyja to aktualizacji i popularyzacji literatury polskiej na Bia-

MIKOŁAJ CHMIALNICKI: RECEPCJA TWÓRCZOŚCI…

223

łorusi. Ostatnio znacznie powiększyło się grono białoruskich tłumaczy i naukowców interesujących się współczesną literaturą polską, jej rolą i znaczeniem w kontekście epoki. Poszerza się również tematyka i metodologia badań, pojawiają się nowe idee i koncepcje.
W kontekście przytoczonych wyżej faktów przełomowa staje się postać
słynnego polskiego pisarza XX wieku, Sergiusza Piaseckiego (1901–1964),
którego twórczość ostatnimi czasy jest bardzo często tłumaczona i badana
przez naukowców na Białorusi. Twórca ten staje się coraz bliższy czytelnikom
białoruskim (warto wspomnieć, że w miejscowości Liachowicze na domu,
w którym urodził się Piasecki, znajduje się tablica pamiątkowa). Przyczyniają
się do tego m.in. mińskie wydawnictwa, które publikują przekłady utworów
pisarza. Wśród tłumaczy, którzy z entuzjazmem przedstawili Piaseckiego
krajowej publiczności czytelniczej, należy wymienić braci Feliksa i Józefa
Januszkiewiczów. Ich publikacje w czasopiśmie „Голас Айчыны” („Głos Ojczyzny”) (1995, 1996) zainicjowały „białoruską wiosnę Piaseckiego”. Następnie czasopismo „Спадчына” („Dziedzictwo”) zamieściło utwory Piaseckiego
w tłumaczeniach Wacława Oreszki (1999) i Wojciecha Naddźwińskiego
(2000). Będąc na stażu na Uniwersytecie w Olsztynie, Piotr Ragojsza prowadził dalsze badania pogłębiające białoruskie „sensacyjne odkrycie” Piaseckiego. Owocem jego pracy były publikacje naukowe. Tak się zdarzyło, że zbiegły
się one z setną rocznicą urodzin pisarza. W 2001 roku tygodnik „Літарату́ра
і маста́цтва” („Literatura i Sztuka”) drukuje artykuł Ragojszy pt. Вяртанне
Сяргея Пясецкага (Powrót Sergiusza Piaseckiego), a magazyn „Полымя”
(„Płomień”) w tym samym roku publikuje jego rozprawę, w której rozważania analityczne były poparte licznymi przykładami z tekstów przetłumaczonych na język białoruski. W 2001 roku badacz ten, jako doktorant Zakładu
Literatur Słowiańskich Wydziału Filologicznego Białoruskiego Uniwersytetu
Państwowego, obronił dysertację pt. Творчасць Сяргея Пясецкага: праблема жанрава-стылёвай адметнасці (Twórczość Sergiusza Piaseckiego. Zagadnienia gatunkowe i stylistyczne). Po raz pierwszy w historii literatury
białoruskiej i słowiańskiej powieściopisarstwo Sergiusza Piaseckiego zostało
wpisane w szerszy kontekst międzykulturowy – przede wszystkim w polsko-białoruski i polsko-wschodniosłowiański – i scharakteryzowane jako efekt konkretnej sytuacji kulturowej na Białorusi w pierwszej połowie XX wieku.
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Osoba i twórczość Sergiusza Piaseckiego stały się tematem wystąpień na
konferencjach naukowych odbywających się na Białorusi. Wiaczesław Ragojsza i Piotr Ragojsza jako badacze twórczości Piaseckiego występowali na
Międzynarodowych Prelekcjach Rakowskich, poświęconych multietnicznej
kulturze zachodniobiałoruskiego miasteczka. Ich prace na temat Piaseckiego
ukazały się w gazecie „Ракаўскі шлях” („Droga Rakowska”) i w książce pt.
Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай (Literatury słowiańskie
w kontekście literatury światowej) z 2001 roku. Dzięki literaturze białoruskiej
Piaseckim zainteresowali się również współcześni czytelnicy rosyjscy. Jako
pierwszy do popularyzacji Piaseckiego w Rosji przyczynił się petersburski
miesięcznik „Звезда” („Gwiazda”), na którego łamach w numerze 6. z 2001 r.
opublikowano szczegółowe badania Piotra Ragojszy zatytułowane Сергей Пясецкий: феномен творчества писателя русско-белорусско-польского пограничья (Sergiusz Piasecki: fenomen twórczości pisarza rosyjsko-białorusko-polskiego pogranicza).
2014 rok przyniósł kolejne spotkanie z utworami Sergiusza Piaseckiego.
W mińskim wydawnictwie „Регистр” („Registr”) ukazują się utwory prozatorskie pisarza w języku rosyjskim – pierwsza i druga część trylogii Wieża Babel
(Вавилонская башня): Człowiek przemieniony w wilka (Человек, превращённый в волка) oraz Dla honoru Organizacji (К чести организации) w przekładzie rosyjskim Haliny Bienkiewicz. Zainteresowani powieściami Piaseckiego są również reżyserzy białoruscy i ukraińscy. W Internecie pojawiają się
informacje o założeniu Komitetu Międzynarodowego Zachowania Pamięci
o Sergiuszu Piaseckim. Celem Komitetu jest postawienie pomnika Piaseckiego
w miejscowości Raków, która stała się miejscem akcji kilku powieści pisarza1.
Śladami Piaseckiego, wiodącymi także przez Raków, podąża wielu turystów.
Imię Piaseckiego rozbrzmiewa również na ulicach Mińska. Dla pilotów
wycieczek po stolicy Białorusi temat „Mińskie życie bohaterów Piaseckiego”
stanowi okazję do pokazania realiów życia w przedwojennym Mińsku,
1

Zob. np.: https://www.google.by/url?url=https://kraj.by/belarus/news/kultura/-sozdan-orgkomitet-po-ustanovke-pamyatnika-belorussko-polskomu-pisatelyu-sergeyu-pyasetsko
mu-v-rakove-2013-11-08&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjCzYLkrbZAh
WHwBQKHeuNCZgQFggTMAA&usg=AOvVaw2XqZu_JOArlo1y6tECiOFu [dostęp: 20.
07.2017].
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a trzeba podkreślić, że są w wystarczającym stopniu zilustrowane w białoruskiej literaturze radzieckiej. Oblicze starego Mińska można zobaczyć tylko na
pocztówkach z kolekcji lekarza Wiktara Kalady albo w ilustrowanych wydaniach książek historyka Zachara Szybieki. Turystów zwiedzających stolicę
Białorusi intrygują opowieści przewodników, którzy odwołują się do Piaseckiego, do wzmianek o postrewolucyjnej wszechobecnej przestępczości ulicznej. Nawet w telewizyjnym programie Гісторыя вялікага горада (Historia
wielkiego miasta) topografia i toponimia Mińska początku XX wieku jest
odtwarzana na podstawie dzieł Piaseckiego.
Każda autentyczna twórczość artystyczna ma podstawę historyczną.
W odniesieniu do dorobku Sergiusza Piaseckiego próby dokonania analizy
takiej podstawy już rozpoczęto. W 2011 roku został opublikowany pokonferencyjny tom pt. Знакамітыя мінчане ХІХ–ХХ стст.: Мінск і Міншчына
ў літаратурных творах на рубяжы ХІХ і ХХ стст. (Znani mińszczanie
XIX–XX stulecia: Mińsk i Mińszczyzna w literaturze na przełomie XIX i XX
wieku). Książka zawiera publikację polskiego naukowca Zdzisława Juliana
Winickiego pt. Człowiek przemieniony w wilka: Mińsk i Mińszczyzna Sergiusza Piaseckiego, artykuły białoruskich badaczy – literaturoznawcy Alesia
Brazhunowa Мінск у „зладзейскай” трылогіі Сяргея Пясэцкага (Mińsk
w „złodziejskiej trylogii” Sergiusza Piaseckiego), historyka Alaksandra Wialikiego Миф и правда в романе С.Пясецкого Записки офицера Красной
армии (Mit i prawda w powieści S. Piaseckiego Zapiski oficera Armii Czerwonej). Warto również wspomnieć te publikacje, które wcześniej ogłoszono w formie referatów na VІ Białorusko-Polskiej Konferencji Naukowej (27 kwietnia
2010 roku). W utworach Piaseckiego wymiary poznawcze, etyczne i informacyjne występują na pierwszym planie. Jednocześnie badania pokazują, że
racjonalne postrzeganie rzeczywistości przez autora nie jest ograniczone
tylko do odruchowej recepcji klęsk życiowych.
Popularność kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy – to metaforyczne imię
Piaseckiego, które jest zakorzenione w umysłach czytelników – rośnie w ciągu ostatniego dziesięciolecia bardzo dynamicznie. Najpierw pojawia się
atrakcyjny, przygodowy szczegół biografii pisarza – otóż był przemytnikiem
na granicy białorusko-polskiej po Traktacie Ryskim z 1921 roku. Pisarz jest
bohaterem filmów dokumentalnych i fabularnych, programów telewizyjnych,
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które opowiadają o nim jako o mieszkańcu Mińska w latach 20. i 30. XX wieku. Z kolei białoruscy piosenkarze nawiązują w swoich utworach do „przemytniczego epizodu” w biografii Piaseckiego. Od czasu do czasu ukazują się
drukiem utwory pisarza, a małe nakłady jego opowiadań rozchodzą się jak
ciepłe bułeczki. Znane są liczne sytuacje, w których przedstawiciele różnych
środowisk społecznych – zarówno inżynierowie i lekarze, jak i zwykli ludzie,
którzy nie są obojętni na historię i kulturę własnego narodu – poszukiwali
w mińskich księgarniach dzieł Piaseckiego i często książki te były niedostępne. Do tej pory niewiele prac Piaseckiego przetłumaczono na języki białoruski i rosyjski. Te, które się ukazały, zawdzięczamy takim tłumaczom, jak Aleś
Astraucov (Zapiski oficera Armii Czerwonej – Запіскі афіцэра Чырвонай Арміі,
2005), Feliks Januszkiewicz (Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy – Любовник
Большой Медведицы, 2009), Józef Januszkiewicz (Piąty etap – Пятый
этап, 2012), Halina Benkiewicz (Człowiek przemieniony w wilka – Человек,
превращенный в волка, Dla honoru organizacji – К чести организации,
obydwie – 2012), Rusłan Rawiaka (Żywot człowieka rozbrojonego – Жизнь
разоруженного человека, 2014). Dodatkowo kilka fragmentów dzieł pisarza
w tłumaczeniu Ragojszy, Oreszki i Naddźwinskiego opublikowano w czasopismach „Полымя” („Płomień”) i „Спадчына” („Dziedzictwo”).
Nowa epoka pozwoliła dokonać obiektywnej oceny wszystkiego, co przyniósł światu dramatyczny wiek XX. W Polsce od końca minionego stulecia
odbywają się próby popularyzacji twórczości Sergiusza Piaseckiego. Białoruscy naukowcy prowadzą badania, które wpisują autora w kontekst polsko-białoruski, zmierzają do odkrycia istoty artystycznego połączenia tego, co
subiektywne i obiektywne, regionalne i uniwersalne w jego dziełach.
Na czym polega siła dzieł Piaseckiego? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć samodzielnie, sięgając po utwory pisarza. W 2014 roku powstała
gruntowna rozprawa literaturoznawcza, która wpisuje Piaseckiego w bardzo
szeroki kontekst artystyczny, społeczno-kulturowy i geograficzny. Autorzy
publikacji nadali swojej pracy tytuł Наш і не наш Пясецкі. Зоркі Радзімы
пісьменніка пад колам яго жыццёвых і творчых калізій (Nasz i nie nasz
Sergiusz Piasecki: Gwiazdy Ojczyzny pisarza nad kołem jego życiowych i twórczych kolizji) (Кабржыцкая, Рагойша, Хмяльніцкі 2014). Należy dodać, że
jest to pierwsze w literaturoznawstwie białoruskim monograficzne opraco-
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wanie twórczości tego pisarza. O szczególnej wartości wspominanej pracy
stanowi fakt, że badacze, analizując mentalność Piaseckiego – twórcy przez
długi czas uważanego w Europie za reprezentanta wyłącznie literatury polskiej – badając specyfikę jego stylu artystycznego, śmiało wpisują go we
wschodniosłowiański kontekst kulturowy. Omawiana książka jest adresowana zarówno do czytelników zainteresowanych twórczością Piaseckiego, jak
też do literaturoznawców – polonistów czy białorutenistów zajmujących się
komparatystyką. W opracowaniu zostały umieszczone rozważania o szerokim charakterze ogólnokulturologicznym. Należy do nich na przykład charakterystyka Piaseckiego jako Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy wprowadzającego czytelników w przestrzeń mitologii i niesamowitą atmosferę białoruskiej przyrody, prawdziwego piękna krajobrazów Rakowszczyzny.
Wspomnieć tu należy także o rozdziałach opartych na fundamentach literaturoznawstwa teoretycznego: Мастацкія прыёмы стварэння вобраза Мінска як своеасаблівага акна ў Еўропу, ці акна з Еўропы ў Расію (Techniki
artystyczne tworzące obraz Mińska jako swego rodzaju okna do Europy lub
okna z Europy do Rosji)2, Рэалістычнае і рамантычнае ў падачы геаграфічнага кірунку Мінск – Ракаў – Вільня (Wątek realistyczny i romantyczny
w odzwierciedleniu obszarów Mińsk – Raków – Wilno), Пейзажная сімволіка, сакралізацыі прасторы праз архетып лесу і зорнага месячнага неба
(Symbolika krajobrazu, sakralizacja natury poprzez archetypy lasu i gwiaździstego księżycowego nieba).
Bardzo dokładnie opracowano rozdziały poświęcone różnym formom
wpływu rosyjskiej literatury klasycznej na twórczość Piaseckiego, pokazanego
nawet jako uczeń Fiodora Dostojewskiego, Leonida Andriejewa, Aleksandra
Kuprina czy Maksyma Gorkiego. Oprócz tego naukowcy ujawniają „buntowniczy” charakter „ucznia”, akceptującego bądź odrzucającego lekcje, przedstawiając motywację jego zachowań. Na to pozwala dokonana przez autorów
staranna analiza zarówno tekstów artystycznych Piaseckiego, jak i jego dorobku literaturoznawczo-publicystycznego. Wcześniejsi (polscy) badacze
twórczości Piaseckiego jedynie stwierdzali fakt dziedziczenia przez niego
2

Mińsk z lat 20. XX wieku jest – jak już wspomniano – słabo uwieczniony w obrazach literackich.
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tradycji pisarzy rosyjskich. Podejście porównawczo-typologiczne do utworów Piaseckiego, z uwzględnieniem osiągnięć klasyków rosyjskich, po raz
pierwszy zostało zastosowane przez badaczy białoruskich.
Książka Наш і не наш Пясецкі jest innowacyjna pod wieloma względami.
Nowatorski charakter poszukiwań autorów monografii przejawia się w podejściu do zagadnienia związków Piaseckiego z literaturą polską. Szczególnie
zaskakująco i oryginalnie brzmią próby porównywania typologicznego Piaseckiego do Witolda Gombrowicza. Pisarze ci w latach powojennych znajdowali się na różnych krańcach świata. Piasecki znalazł przytułek w Anglii,
Gombrowicz w Argentynie, gdzie trafił jeszcze przed wojną. Dzięki Kochankowi Wielkiej Niedźwiedzicy wspominano o szerokim zainteresowaniu Piaseckiego geografią. Książka ta zresztą ukazała się również w języku hiszpańskim, czyli w oficjalnym języku Argentyny. Do wirtualnej znajomości Gombrowicza i Piaseckiego mógł też przyczynić się… Paryż! Obaj pisarze byli
związani ze słynną paryską „Kulturą”. Przypomnijmy, że redaktorem tego
pisma był pochodzący z Mińska słynny publicysta i działacz emigracyjny
Jerzy Giedroyć – osoba bardzo zasłużona dla rozwoju polsko-białorusko-europejskich kontaktów kulturowych. Jako pisarz Gombrowicz świadomie odszedł od jakichkolwiek schematów ideowych i szkół literackich. Ponadto na panującą tradycję literacką reagował w sposób szczególnie nietypowy. W dziełach
autora Transatlantyku można znaleźć wiele jawnych i ukrytych aluzji groteskowo-ironicznych do panujących tendencji kulturalnych, do różnych epok i narodów. Gombrowicz, do czego sam się przyznawał, rzucał wyzwanie nawet Mickiewiczowi i Chopinowi. Warto też wspomnieć o sceptycznym podejściu pisarza
do przypisywania narodowi polskiemu kulturotwórczej roli w rozwoju narodów
sąsiednich czy też określania kultury polskiej jako tej na wyższym poziomie
rozwoju cywilizacyjnego. Dorobek Gombrowicza można rozpatrywać w kontekście neorealizmu europejskiego, biorąc także pod uwagę dystans, z jakiego oceniał tendencje romantyczne, pojmując je jako przestarzałe „słodkie pigułki”.
Szczególnie więc zaskakuje, że dla Gombrowicza, o czym jesteśmy przekonani,
romantyzm Piaseckiego nie był niewidoczny. Uważamy, że Kosmos Gombrowicza zawiera utajoną reakcję na Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy Piaseckiego.
Porównawczo-typologiczne wprowadzenie postaci Sergiusza Piaseckiego
do kontekstu polskiego życia literackiego pozwala stwierdzić, że jego twór-
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czość wyróżnia się na tle podstawowych nurtów istniejących w literaturze
polskiej w latach 1930–1950 oraz że twórczość ta ma bezpośrednie powiązania
z tradycjami literatur wschodniosłowiańskich. Mimo że Piasecki pisał w języku polskim i uważał siebie za polskiego pisarza, wschodniosłowiańskie
podłoże kulturowe w jego twórczości wyraźnie dominuje nad wyłącznie
polskim, a realia życiowe oraz sposób ich epickiej interpretacji (czasoprzestrzeń artystyczna, stworzone postacie, moralność ludowa, elementy subkultury i in.) odpowiada ideowo-estetycznemu oraz kulturowo-politycznemu
fenomenowi białoruskiej „tutejszości”.
Omawiając miejsce Piaseckiego w polskim procesie literackim, białoruscy
naukowcy oczywiście opierali się na odpowiednich polskich publikacjach
literaturoznawczych Ryszarda Demela, Krzysztofa Polechońskiego i innych,
którzy zaczęli odkrywać Piaseckiego w ciągu ostatnich 25 lat minionego stulecia.
Białoruscy literaturoznawcy wzięli pod uwagę również publikacje, które ukazały się w Polsce w ostatnich latach, w szczególności odwołują się do książki
wnuczki Piaseckiego, Ewy Tomaszewicz, pt. Gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy:
kobiety w życiu i twórczości Sergiusza Piaseckiego (Tomaszewicz 2003).
Oczywiście aktualne podejście do dziedzictwa „Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy” jest podejściem dyskursywnym i analitycznym, opartym na obserwacjach literaturoznawczych. Trwają poszukiwania kluczy interpretacyjnych, które pozwolą spojrzeć na autora w świetle komunikacji twórczej oraz
systemowego ujęcia dzieła sztuki. Wnioski logiczne, które uzupełniają obserwacje poprzedników i stanowią alternatywę dla zachodnioeuropejskich,
uwzględniają praktykę literatur wschodniosłowiańskich i są bardziej zanurzone we wschodniosłowiańskiej literackiej „szkole mistrzostwa” polskiego
pisarza.
Fenomen Sergiusza Piaseckiego jako pisarza polega na tym, że nie poszukując nowatorskich sposobów prowadzenia akcji, pisząc intuicyjnie, z uwzględnieniem jednak dorobku poprzedników, jak i pisarzy mu współczesnych, był
w stanie oryginalnie odzwierciedlić „żywą pamięć przeszłości” i wzbudzić
zainteresowanie czytelnicze i badawcze.
Recepcja, definicja i interpretacja „tajników twórczości” Sergiusza Piaseckiego pokazują, że są one mocno związane z tradycją wielokulturowości.
Jedynie takie spojrzenie pozwala poznać podstawowe cechy osobowości
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twórczej polskiego pisarza, określić wyróżniki stylistyczne jego prozy, które
ujawniają się w polifonii gatunkowej, „białoruskości” czasoprzestrzeni, w powiązaniach z literaturą rosyjską, białoruską i ukraińską, w charakterystycznych środkach językowych stosowanych przez mistrza.
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RECEPCJA POEZJI
WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KOREI
– CZĘŚĆ DRUGA1

W

2014 roku w „Pamiętniku Literackim” wydrukowałam pierwszy
artykuł na temat recepcji poezji Szymborskiej w Korei Południowej. Dokonałam w nim analizy tego zagadnienia, opierając się na
badaniach reakcji koreańskich pisarzy, poetów, artystów, naukowców oraz
zwykłych czytelników zaraz po wydaniu antologii poezji noblistki w tomie
pt. 끝과 시작 (Koniec i początek), który został przełożony na język koreański
w 2007 roku. Tom zawiera 170 wierszy z różnych zbiorów, od Wołania do Yeti
(1957) do Dwukropka (2005).
Niniejszy artykuł jest kontynuacją tych badań i ma na celu zgłębienie
zagadnienia recepcji poezji Szymborskiej w Korei Południowej poprzez prezentację reakcji koreańskich mediów i wybranych krytyków po wydaniu
w marcu 2016 roku kolejnej antologii wierszy noblistki w przekładzie na
język koreański.
Poezja Szymborskiej przez długi czas była poza kręgiem zainteresowań koreańskich czytelników. Nawet przyznanie Szymborskiej w 1996 roku Nagrody Nobla nie zmieniło tej sytuacji. Dopiero w 2007 roku, czyli po ukazaniu
1

Praca napisana dzięki pomocy Hankuk University of Foreign Studies Research Found of
2016/2017.
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się na rynku wydawniczym koreańskiej edycji antologii wierszy pt. Koniec
i początek w moim tłumaczeniu, Szymborska znalazła się w centrum uwagi
koreańskich miłośników poezji.

Il. 1. Okładka antologii wierszy Wisławy Szymborskiej
pt. Koniec i początek w przekładzie na język koreański

Entuzjastyczna reakcja na tę antologię nie nastąpiła jednak od razu. Przed
wydaniem książki nie odbyła się żadna uroczystość, która pomogłaby wypromować poezję Szymborskiej w Korei. Nie wykorzystano dobrze sprzyjającego
momentu, przez co o wierszach polskiej poetki mówiło się coraz mniej. Mimo to po upływie roku ukazało się drugie wydanie antologii Koniec i początek.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że od 2008 roku znani i cenieni
koreańscy poeci i pisarze coraz częściej cytowali wiersze polskiej noblistki
lub komentowali jej twórczość i biografię. Dzięki temu czytelnicy w Korei
powoli zaczęli się interesować tomem Koniec i początek. W 2009 roku wzrosła jego sprzedaż, a także liczba pozytywnych recenzji oraz opinii zamieszczanych zarówno w prasie, jak i w Internecie. Przekazywano sobie informację
o książce z ust do ust, dzięki czemu poszerzył się krąg jej odbiorców. Antologię wydawano jeszcze wiele razy (Czoj 2014).
Obecnie (wrzesień 2016 roku) publikacja ma już piętnaście wznowień.
W Korei jedno wydanie liczy od tysiąca do dwóch tysięcy egzemplarzy, za-

234

CZĘŚĆ I. LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE

tem do tej pory sprzedano już dwadzieścia tysięcy książek. Antologia Koniec
i początek stała się tzw. steadysellerem. W koreańskim świecie wydawniczym
mówi się, że to wyjątkowe zjawisko. Publikacja ta znalazła się także na prestiżowej liście Książki Roku 2007 ogłaszanej przez koreańskie ministerstwo
kultury i turystyki.
W Korei nazwano Szymborską „poetką poetów”. Oznacza to, że wielu koreańskich autorów otwarcie wyraziło zachwyt i podziw dla jej twórczości w swoich tekstach – zarówno w felietonach, esejach, jak i utworach lirycznych.
Wiersze noblistki inspirowały i nadal inspirują pisarzy oraz poetów, a także
twórców innych dziedzin sztuki. Są one również punktem odniesienia dla
komentatorów koreańskiej telewizji podczas omawiania istotnych wydarzeń
politycznych i społecznych w kraju.
Oto jeden z przykładów dużej popularności Szymborskiej w Korei Południowej. Na budynku jednej z największych koreańskich księgarni 교보 (Kyobo) w samym centrum Seulu znajduje się olbrzymi baner (o szerokości
dwudziestu i wysokości ośmiu metrów), którego treść co jakiś czas jest zmieniana. Od grudnia 2015 roku do lutego 2016 roku mieszkańcy Seulu mogli
na nim przeczytać tekst nawiązujący do wiersza Szymborskiej pt. Nic dwa
razy: „Nic dwa razy. Żaden dzień się nie powtórzy. I to jest piękne”2.

Il. 2 i 3. Baner z fragmentem nawiązującym do wiersza Szymborskiej na budynku księgarni
Kyobo w centrum Seulu.

Na placu 광화문 (Gwanghwamun) w sąsiedztwie budynku księgarni Kyobo znajdują się liczne instytucje rządowe i kulturalne. Jest to miejsce odwie2

Wszystkie przekłady z jęz. koreańskiego – E.C.
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dzane przez miliony osób. Przedstawicielka księgarni, odwołując się do wiersza Szymborskiej umieszczonego na banerze, wyjaśniła swój wybór następująco: „Tak jak dany dzień się nie powtórzy, tak i dzisiejsze trudności oraz
cierpienia kiedyś znikną. Dlatego zamiast marnować czas na zamartwianie
się, powinniśmy codziennie żyć pełnią życia”3. Na banerze, obok fragmentu
nawiązującego do utworu Szymborskiej, widać kontur dziewczyny patrzącej
w niebo. Jej postawa symbolizuje nowy początek i chęć podążania za marzeniami.
1 marca 2016 roku wydałam drugą antologię przekładów poezji Szymborskiej, która jest zbiorem wierszy z jej dwóch ostatnich tomików – Tutaj
(2009) i Wystarczy (2012). Antologia zawiera fragmenty niedokończonych
utworów, tekst redaktora Ryszarda Krynickiego pt. Zamiast posłowia, a także
faksy rękopisów poetki. Zbiór nosi tytuł 충분하다 (Wystarczy) i został opublikowany w wydawnictwie Munji, w którym wydano również pierwszą antologię noblistki.

Il. 4. Okładka antologii wierszy Szymborskiej
w przekładzie na język koreański pt. Wystarczy.

3

Wypowiedź z 30.11.2016. Zob.: http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/11/30/20
15113002155.html [dostęp: 4.12.2016].
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Przed wyborem wierszy do drugiej antologii w przekładzie na język koreański czułam wielką radość i dumę z faktu, że mam okazję czytać wiersze
Szymborskiej w oryginale. Jednak chwilę później zdałam sobie sprawę z olbrzymiej odpowiedzialności, jaka na mnie, jako tłumaczce, spoczywa. Koreańscy czytelnicy wiązali bowiem duże nadzieje i wysokie oczekiwania z przekładem wierszy pisarki, którą już dobrze poznali. Z ogromnym zainteresowaniem czekali więc na kolejną antologię, nad którą pracowałam.
Przedstawię teraz reakcje mediów koreańskich na publikację owego wyboru
wierszy poetki oraz niektóre recenzje koreańskich krytyków na temat tej książki.

REAKCJA KOREAŃSKICH MEDIÓW
PO WYDANIU
NAJNOWSZEGO TOMIKU
SZYMBORSKIEJ

1 marca 2016 roku, w dniu oficjalnego wydania tomiku Wystarczy, koreańska agencja prasowa Yonhap News jako pierwsza podała informację na ten
temat. Potem ukazały się artykuły – od krótkich doniesień do poważniejszych recenzji – we wszystkich koreańskich dziennikach.
2 marca 2016 roku 김슬기 (Kim Suilgi) z dziennika 매일경제 („Maeil
Gyeongjae”) napisał: „spokojne pokrzepienie od poetki na końcu życia” (Suilgi 2016), a 권영미 (Kwon Yeongmi) z internetowego dziennika 뉴스 1
(„News 1”) oceniła tomik w następujący sposób:
Nie ma tu ani intensywnej symboliki, ani przesadnych technik poetyckich. Poetka
patrzy na rzeczy przejrzystym spojrzeniem, jakby je recytując, jakby szepcząc,
zawiera je w swoich wierszach. Czytając tomik, dzieląca wiersz i poetę, wiersz
i czytelnika, wiersz i świat bariera zanika, czytelnik czuje, jakby pływał w amorficznym świecie. A pojawiająca się w poezji głęboka prawda pochłania natychmiast czytelników (Yeongmi 2016).
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Informacje na temat nowej książki Szymborskiej można było znaleźć nie
tylko w gazetach, ale również w telewizji. 7 marca 2016 roku tomik został
przedstawiony w wiadomościach telewizji MBC. Oto ich fragment: „Szymborska posiada oczy duszy przeszywające istotę bytu. W jej wierszach rozpływa się uczucie pokrzepienia, otuchy, które można odnaleźć tylko w wybitnych dziełach. Słowa pociechy, których nie sposób wyrazić słowem”4. Tego
samego dnia telewizja SBS także informowała o wydaniu kolejnego tomiku
wierszy polskiej poetki w języku koreańskim. Cytuję fragment tej wiadomości: „Pośmiertny tomik wierszy Szymborskiej zyskuje uznanie dlatego, że na
nowo odkrywa piękne strony życia w codzienności. Z tej poezji bije ciepłe
spojrzenie, nieustanna zaduma nad życiem”5.
Telewizja kablowa MTN zacytowała pięć następujących wierszy: Przykład, Rozwód, Przymus, Na lotnisku, Każdemu kiedyś. Oto fragment tej
wiadomości:
W poezji Szymborskiej filozoficzne wątki, takie jak: zwykłe przedmioty i zjawiska,
historia, literatura, cywilizacja, ludzka egzystencja, za pomocą codziennych słów
przenikają się nawzajem jak muzyka. Poetka bez wahania, prostym językiem
poezji opisuje momenty, kiedy człowiek odkrywa jakąś mądrość życia, kiedy zdaje
sobie sprawę z wartości wewnętrznej jakiegoś zjawiska w przyrodzie, kiedy natykają się na siebie rozum i emocje. Krytycy na całym świecie podziwiali ten oryginalny sposób odnajdywania mądrości życia w małych, codziennych aspektach.
(…) Jej spojrzenie na sprawy jest niezwykle silne i bystre. Wnikliwie penetruje
i podaje nam coś do przemyślenia. Jej uwadze nie umknie nawet najmniejsza
sprawa czy najbanalniejszy przypadek6.

MBC 모닝뉴스 (Poranne Wiadomości MBC), 2016, telewizja MBC, data emisji: 7.03.,
http://imnews.imbc.com/replay/2016/nwtoday/article/3895097_19847.html [dostęp: 15.
09.2016].
5
SBS 뉴스 (Wiadomości SBS), 2016, telewizja SBS, data emisji: 7.03., http://news.sbs.
co.kr/news/endPage.do?news_id=N1003453145&plink=ORI&cooper=NAVER&plink=COP
YPASTE&cooper=SBSNEWSEND [dostęp: 14.09.2016].
6
MTN 뉴스 (Wiadomości MTN), 2016, telewizja MTN, data emisji: 4.03, http://ne
ws.mtn.co.kr/newscenter/news_viewer.mtn?gidx=2016030413141198917 [dostęp: 05.09.
2016].
4
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KILKA PRZYKŁADÓW RECENZJI
NAJNOWSZEGO TOMU SZYMBORSKIEJ
W GAZETACH
Przedstawię teraz kilka przykładów ważniejszych komentarzy na temat
ostatniego zbioru poezji Szymborskiej, które pojawiły się w najpopularniejszych (pod względem liczby stałych czytelników) dziennikach, takich jak:
조선일보 („Chosun Ilbo”), 한겨레 („Hangyeoreh”), 중앙일보 („Joongang
Ilbo”), 동아일보 („Dongailbo”), 한국일보 („Hankook Ilbo”).
Dziennikarz 최재봉 (Choe Jaebong) z „Hangyeoreh” napisał w swojej recenzji 쉼보르스카의 마지막 시집들 (Dwa ostatnie tomiki Szymborskiej), że
tytuł pośmiertnego tomiku polskiej noblistki przywodzi na myśl ostatnią powieść francuskiej pisarki Marguerite Duras pt. C’est tout (To wszystko). Dodał
też, że właśnie to pozwala poczuć smak drobnych wspomnień z życia Szymborskiej jako poetki i jako człowieka oraz jej literacką energię. W recenzji zacytowano trzy wiersze – Dłoń, Veermeer, Metafizyka. Oto fragment omawianej recenzji:
Na wieść o wydaniu ostatniego tomu wierszy Wisławy Szymborskiej (1923–2012)
w języku koreańskim krytycy 권성우 (Kwon Seongu), 오길영 (O Gilyeong) – na
portalu społecznościowym Facebook – prześcigali się w zamieszczaniu tekstów
wyrażających niecierpliwe oczekiwanie na nowy tom wierszy poetki, ponieważ w
2007 roku nadzieja związana z pierwszym tomikiem się spełniła. (…) Dzięki
prostemu językowi wierszy Szymborskiej każdy może się z nimi utożsamiać. Jej
utwory wychodzą poza ścianę, jaką jest przekład, i tu właśnie leży tajemnica jej
poezji, która urzeka koreańskich czytelników. Poetka kończy swoje literackie
życie słowem „wystarczy” i do końca zachowuje spokój wobec śmierci.
„Było, minęło. Było, więc minęło. W nieodwracalnej zawsze kolejności, bo taka
jest reguła tej przegranej gry” (Metafizyka) (Jaebong 2016).

Dziennikarka 김지영 (Kim Jiyoung) z „Dongailbo” w artykule zatytułowanym 빛나는 오늘이 있어 삶은 계속되지 (Słoneczny dzień, a życie toczy się
dalej) cytuje dwa wiersze poetki – Trudne życie z pamięcią oraz Nieczytanie –
i tak je komentuje:
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Z powodu bariery językowej nie jest łatwo docenić rytm wierszy z Zachodu, ale
język poezji Szymborskiej jest łatwy, prosty, a wyrażenia zredukowane do minimum i dlatego doznania poetyckie są przejrzyście przekazane. (…) Wiersze
poetki, mimo że pisane tuż przed śmiercią, są niezmiennie piękne i intensywne
(Jiyoung 2016).

Natomiast recenzent 김영태 (Kim Yeongtae) z „Joongang Ilbo”, prezentując nowy tomik Szymborskiej, napisał:
Wiersze w tym tomiku są dosłownie wystarczające, tak jak mówi tytuł Wystarczy.
Poetka, która przeżyła ciężkie, ale przykładne życie, żegna się ze sobą i z nami,
zostawiając ten tomik. Wyjątkowe słowo pożegnania – wystarczy – po zamknięciu
tomiku poezji wypełnia nam duszę (Yeongtae 2016).

Ponadto dobrze ocenia zamieszczony w antologii tekst mojego autorstwa
zatytułowany Od tłumacza:
Pomaga on zrozumieć świat twórczości Szymborskiej. Dzięki komentarzowi tłumacza koreańscy czytelnicy mogą poznać nie tylko proces tworzenia wierszy, ale
także ludzkie oblicze Szymborskiej, wartości, jakimi żyła nielubiąca publicznych
wystąpień poetka, oraz mowy pogrzebowe wygłoszone przez polskich literatów po
jej śmierci (Yeongtae 2016).

박해현 (Park Haehyeon) z dziennika „Chosun Ilbo” w tekście pt.
노벨문학상 문인들의 신작 출간 (Przekłady poezji dwojga noblistów wydane

w Republice Korei) przedstawia tomik wierszy Szymborskiej oraz powieść
Patricka Modina. O poezji polskiej autorki pisze: „Książka, w której poetka
przypomina mądrość życia, prowadząc dialog z czytelnikiem”. Następnie
cytuje i interpretuje wiersz Tutaj:
„Życie na ziemi wypada dość tanio. / Za sny na przykład nie płacisz tu grosza. / Za
złudzenia – dopiero kiedy utracone. / Za posiadanie ciała – tylko ciałem”.
Poetka mówi, że sny/marzenia są za darmo, a za złudzenia/fantazje płacimy później. W związku z tym trzeba więcej marzyć, trzeba więcej fantazjować. Nie należy
narzekać na starzenie się, gdyż z czasem spłacimy dług ciału. Ale zauważa, że
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ludzie za szybko rezygnują z marzeń oraz złudzeń – marnują młodość, narzekają
na starość. Zwraca się więc do czytelnika i zachęca do przemyślenia, dlaczego
nasze życie staje się takie kosztowne (Haehyeon 2016).

Dziennik „Hankook Ilbo” w marcu 2016 roku aż trzy razy zamieścił teksty
o poezji Szymborskiej. Podaję przykład jednego z nich. 김혜영 (Kim Hyeyoung) zaczyna swoją recenzję pt. 구도자처럼 단어를 찾았던 그의 마지막 詩語,
충분했다 (Wystarczy – to ostatnie słowa poetki, która polowała na słowa jak
łowca), parafrazując debiutancki wiersz Szymborskiej Szukam słowa:
„Szukam słowa”. Chcę określić Wisławę Szymborską (1923–2012) jednym wyrazem. „Żadne nie odpowiada. Każde najniezbędniejsze – zbędne, najgorętsze –
chłodne (…)”.
Poezja tomiku Wystarczy jest, tak samo jak w początkowym okresie twórczości
poetki, jasna, bez ozdobników. Mimo że zdania wyglądają na lekkie i przejrzyste,
sprawiają, że człowiek zastanawia się nad istotą bytu, drugą stroną życia, nad złem
cywilizacji.
„Nie wiem jak gdzie, / ale tutaj na Ziemi jest sporo wszystkiego. / Tutaj wytwarza się krzesła i smutki, / (…) // Niewiedza tutaj jest zapracowana, / ciągle coś
liczy, porównuje, mierzy, / wyciąga z tego wnioski i pierwiastki” (fragment wiersza
Tutaj). (…)
Poetka mówiła – nic dwa razy – była zawsze spokojna i stoicka przed skończonością ludzkiego życia, a przed swoją śmiercią również była chłodna i opanowana.
„Ale cóż muszę wracać / moja poezja karmi się tylko tęsknotą / a żeby tęsknić
trzeba być z daleka” (fragment nieskończonego manuskryptu).
Ostatnie słowa, które wybrała łaknąca słów i zdań poetka, są powściągliwe, ale
niebywale wystarczające (Hyeyoung 2016).

REAKCJA ZWYKŁYCH CZYTELNIKÓW
Coraz więcej koreańskich czytelników interesuje się twórczością Szymborskiej dzięki komentarzom znanych pisarzy na ten temat czy też twórczemu
nawiązywaniu do poezji noblistki w ich utworach. 7 września 2016 roku wpisałam w wyszukiwarki najpopularniejszych w Korei portali internetowych
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Naver i Daum (zob. www.naver.com i www.daum.net) frazę „»Wystarczy«
Szymborskiej”. Dzięki temu mogłam sprawdzić, jak odbierają jej poezję oraz
nowy zbiór wierszy zwykli czytelnicy – nie krytycy, nie ludzie kultury, nie
dziennikarze. Oto kilka przykładów interesujących komentarzy, które odnalazłam na blogach. Warto się z nimi zapoznać:
Poezja Szymborskiej jest naprawdę fascynująca, szczególnie pod względem powściągliwych i sensownych metafor. Dziękuję wydawnictwu Moonji. Pani Szymborska, chciałbym uczyć się od Pani – tej, która umie opanować różnorodne metafory, parabole i alegorie7.
Lubię pani poezję, pani Szymborska. Nie znam się na Nagrodach Nobla. Dlaczego
im dłużej czytam Twoje wiersze, tym bardziej chcę je czytać? Ja, który na co dzień
nie czytam poezji8.
Bóg zabrał wielką poetkę, ale jej poezja jest niezniszczalna9.
Wystarczy Szymborskiej – blask starszej poetki, która wiodąc długie życie, skupiła
się na jednej pracy. Wybitność prostoty10.
Wciąż rano otwieram oczy. Jeśli się obudzę, stanę na linii przedłużenia wieczności.
Jeśli nie obudzę, zostanę wciągnięty z linii przedłużenia wieczności pod powierzchnię. Inaczej mówiąc – w śmierć. Zapadając w sen, nie dokonuję wyboru,
w którą stronę pójdę. Dlaczego takie myśli przychodzą mi do głowy? To moje
przemyślenia po lekturze Wystarczy Szymborskiej11.

Do fanów poezji Wisławy Szymborskiej zalicza się undergroundowa piosenkarka 요조 (Yojo), która tworzy nie tylko muzykę, ale także teksty do swoich piosenek. Co więcej, prowadzi też małą księgarnię oraz pisze recenzje
książek. W swojej rubryce 음악이 흐르는 책방 (Księgarnia płynąca muzyką)
tak pisała o zbiorze wierszy polskiej noblistki:
7

http://blog.naver.com/nomore_bet?Redirect=Log&logNo=220658728277 [dostęp: 7.09.
2016].
8
http://blog.naver.com/wehavefuntoday?Redirect=Log&logNo=220683479243 [dostęp:
7.09.2016].
9
http://blog.naver.com/re800825?Redirect=Log&logNo=220656812433 [dostęp: 7.09.2016].
10
http://blog.naver.com/kosinski?Redirect=Log&logNo=220678765854 [dostęp: 7.09.2016].
11
http://blog.daum.net/499/842 [dostęp: 7.09.2016].
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Ludziom na wiosnę przychodzi na myśl kolor różowy, serce bije im mocniej, do
zakochania jeden krok, po prostu czują się szczęśliwsi. Ale mnie robi się wyjątkowo smutno. I trochę się boję, i czuję niepokój. Na pytanie, jaką porę roku lubię
najbardziej, bez wahania odpowiadam, że wiosnę, i mam do siebie pretensje, że
całą wiosnę zawsze jestem gotowa na płacz. A tym razem chcę opowiedzieć
o smutnym i pięknym tomiku wierszy, który niedawno przeczytałam. Wiersze te
pokazały mi, że właśnie wiosna przyszła. Ten tomik to pośmiertny zbiór poezji
Wisławy Szymborskiej Wystarczy.
„Od dawna chciałam już o nich napisać, / ale to trudny temat, / wciąż odkładany
na potem / i chyba godny lepszego poety, / jeszcze bardziej ode mnie zdumionego
światem. / Ale czas nagli. Piszę” (fragment wiersza Mikrokosmos).
Wiosną czuję bardziej bliskość ze słowem „presja” niż ze słowem „podniecenie”.
Wiosna przyszła. I teraz też chce mi się płakać (Yojo 2016).

Internetowy portal informacyjny 오 마이 뉴스 („Oh my news”12) jest jednym z popularniejszych mediów w Korei, ponieważ tworzą go zwykli ludzie,
którzy piszą teksty i artykuły. Na portalu tym znajduje się dział 문학소년
지우와 함께 시 읽기 (Wspólna lektura wierszy z Jiu), w którym matka
osiemnastoletniego Jiu opisuje proces rozwoju, dorastania syna oraz wrażenia ze wspólnego czytania literatury. W tekście pt. 시인이 꿈인 아들이 감탄한
노시인의 시 (Wiersze starszej poetki, jakimi zachwycił się syn, który chce
zostać poetą) kobieta przedstawiła tomik poezji Wystarczy:
„Otrzep ubrania ubrudzone wspomnieniami / Wyrzygaj połknięte słowa / Czas
stać się dorosłym / Ból dorastania czeka na zewnątrz pisarstwa” [fragment wiersza
pt. Zabawa napisany przez Jiu – E.C.].
Coraz trudniej znaleźć ludzi piszących czy ludzi czytających wiersze, a mój syn
licealista od zeszłego roku fanatycznie czyta i pisze wiersze. Podczas zebrania
w szkole jego wychowawczyni powiedziała mi: „Pani syn zostanie poetą”. Dodała
też, że gdy ma wenę, pomysł na wiersz, dostaje mdłości, zawrotów głowy. Mój syn
tak czyta poezję. Jeśli zacznie czytać jakiś wiersz, wyszukuje wszystkie zbiory poezji
danego poety. Czytając tomik Wystarczy, zajadał się nim jak wygłodniały. Czytając
pierwszy wiersz, wydał okrzyk podziwu, przyszedł do mnie i zaczął czytać:
„Życie na ziemi wypada dość tanio. / Za sny na przykład nie płacisz tu grosza. /

12

http://www.ohmynews.com [dostęp: 7.09.2016].
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Za złudzenia – dopiero kiedy utracone. / Za posiadanie ciała – tylko ciałem”
[fragment wiersza Tutaj Szymborskiej – E.C.].
Kilkunastoletni syn, który ma przed sobą całe życie. Skąd pochodzi jego zachwyt
nad wierszami starszej poetki? Przeczytał mi jeszcze jeden wiersz:
„Kilkunastoletnia. Ja – kilkunastoletnia? / Gdyby nagle, tu, teraz, stanęła przede
mną, / czy miałabym ją witać jak osobę bliską, / chociaż jest dla mnie obca i daleka” [fragment wiersza Kilkunastoletnia Szymborskiej – E.C.].
„Wszystkim się różni ja kilkunastoletnia i ja współczesna. Ciałem, przemyśleniami, czasem. Zamiast poczuć bliskość, czuje się ogromny dystans. Co ciekawe,
łączy je jedynie szalik. Nie wspomnienia, nie świadomość, ale zrobiony szydełkiem przez matkę dowód miłości. Poruszyło mnie jeszcze to, że kilkunastoletnia
zostawia ten szalik, a współczesna go z szacunkiem przechowuje”.
Słuchając słów mojego syna, zadaję sobie pytanie, czy ja, matka, i moja miłość
może stać się nośnikiem pamięci przenikającym życie kilkunastoletniego chłopca,
który stanie się kiedyś starcem.
„Ogólnie rzecz biorąc, w tej poezji widać proste, ale wyjątkowe, bez różowych
okularów, spojrzenie na życie, na rzeczy małe. Zwłaszcza w wierszach Mikrokosmos, Rozwód, Otwornice. W Mikrokosmosie widać, jak poetka patrzy na rzeczy
małe, właściwie nieistotne. Wydawać się może, że to nie człowiek jest najważniejszy, że poetka ma ekologiczny punkt widzenia”.
Mój syn w swym wierszu mówi o bólu dorastania. Współistnieje tu i podniecenie, i obawa przed zbliżającym się dorosłym życiem. Nastoletni chłopak czyta
wiersze mówiące o głębokich przemyśleniach oraz wspomnieniach przeżytych
przez starszą poetkę i przygląda się powoli swojemu życiu, szuka filozoficznych
źródeł. Niemniej jednak nadal więcej miejsca zajmują obawy. Chciałby żyć powoli, spokojnie, ale świat tak łatwo na to nie pozwala (Eunmi 2016).

SPECJALNY PROGRAM TELEWIZYJNY
O SZYMBORSKIEJ
PT. 시인의 마지막 인사 (POŻEGNANIE POETKI)
W telewizji edukacyjnej EBS co tydzień, od poniedziałku do środy, o godzinie 12.40 jest nadawany program pt. 지식채널 e (pol. Kanał wiedzy – e).
To pięciominutowa audycja dokumentalna, której celem jest naświetlenie
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z różnych stron pewnej porcji wiedzy na temat rzeczywistości poprzez podanie widzom znaczącej frazy do przemyśleń. Program ma sprawić, że nieustannie zabiegany człowiek przerwie swoje zajęcia i na chwilę odda się refleksji. Nie ma tu lektora i narracji, w tle słychać jedynie muzykę, a na ekranie
pojawia się tekst, który widz sam musi czytać i rozważyć.
12 kwietnia 2016 roku telewizja wyemitowała odcinek o Szymborskiej pt.
시인의 마지막 인사 (Pożegnanie poetki, Kanał wiedzy, 2016). Przedstawiono
w nim pokrótce współczesną historię Polski – od II wojny światowej po okres
socjalizmu, pokazując jednocześnie zdjęcia wybranych miast oraz przyrody
w Polsce. Zacytowano także pięć wierszy poetki: Szukam słowa (1945), Koniec
i początek (1993), Nic dwa razy (1957), Możliwości (1986), Jarmark cudów
(1986). Na koniec programu podano informację o ukazaniu się tomiku Wystarczy w wersji koreańskiej.

Il. 5. Napisy: „Po każdej wojnie / ktoś musi posprzątać”
(fragment wiersza Koniec i początek).

Il. 6. Napisy: „Cud, który nie tak dziwi, jak powinien: /
palców u dłoni wprawdzie mniej niż sześć, / za to więcej niż cztery”
(fragment wiersza Jarmark cudów).
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Oto komentarz dotyczący poezji Szymborskiej, który pojawił się w dokumencie:
Wisława Szymborska opisuje prostym, ale pełnym humoru językiem mądrość
i cudowność życia. Poetka, która powiedziała, że najważniejszym zadaniem poety
jest skreślanie i pozbywanie się zbędnych słów, zmarła, zostawiając niedokończony zbiór wierszy. Teraz ukazał się pośmiertny tomik jej poezji. Jego tytuł – bez
podmiotu, bez dopełnienia – po prostu jedno słowo: wystarczy.

Il. 7. Napisy: „W 2012 roku odeszła ze świata,
nie skończywszy ostatniego zbioru wierszy”.

Il. 8. Napisy: „Bibliografia 끝과 시작 (Koniec i początek), 충분하다 (Wystarczy).
Zdjęcia z Wydawnictwa a5 oraz Agencji Prasowej AP i Yeonghap News”.
Podano też nazwiska scenografa oraz dwóch reżyserów.

Tego samego dnia telewizja EBS nadawała powtórkę odcinków filmu dokumentalnego o Szymborskiej, można je także obejrzeć na stronie internetowej
programu oraz na portalach internetowych Naver i Daum13. Z racji łatwego
13

http://www.naver.com; http://www.daum.net [dostęp: 5.09.2016].
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dostępu program jest często wykorzystywany jako materiał edukacyjny dla
gimnazjalistów i licealistów. Żywię zatem nadzieję, że obecne zainteresowanie poezją noblistki wywoła efekt domina i że coraz więcej Koreańczyków
będzie czytało poezję Szymborskiej.

SŁOWO KOŃCZĄCE
Mimo że poetki już nie ma wśród nas, wielu pisarzy, krytyków literackich,
naukowców oraz zwykłych czytelników w Korei wciąż czyta jej wiersze, cytuje,
wspomina je i interpretuje. Wydanie tomiku Wystarczy Wisławy Szymborskiej
stało się kolejną okazją do ponownego zainteresowania tą twórczością i wpłynęło na jej popularność wśród Koreańczyków. Obecnie publikacja ma już
cztery wznowienia. W pierwszej edycji wydrukowano trzy tysiące egzemplarzy,
w drugiej i trzeciej po dwa tysiące egzemplarzy. Tak więc w ciągu trzech i pół
miesiąca sprzedano ponad siedem tysięcy egzemplarzy książki. Wynika z tego,
że recepcja poezji Szymborskiej w Korei cały czas trwa i się rozwija.
Jestem niezmiernie szczęśliwa, że mogłam przełożyć wiersze Wisławy
Szymborskiej na swój język ojczysty. Dopiero po opublikowaniu dwóch tomików zdałam sobie sprawę, jak miłe jest nawiązywanie kontaktów z licznymi czytelnikami – radość z życzliwości kogoś, kogo się nie zna i nie widzi, ale
z kim się doskonale rozumie, bo łączy nas miłość do poezji. Głęboko wierzę
w to, że arcydzieła literatury polskiej, takie jak utwory Szymborskiej, zawierają w sobie uniwersalny humanizm, który przyciąga i będzie nadal przyciągał moich rodaków. Dzięki temu możliwe stanie się przekroczenie bariery
językowej oraz kulturowej między Polską i Koreą.
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Sung-Eun Choi (Estera Czoj)
RECEPTION OF WISAWA SZYMBORSKA’S POETRY IN KOREA – PART TWO
The author of this article published her first study on the reception of Wisawa Szymborska’s poetry in South Korea in Pamiętnik Literacki in 2014. The previous article
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aimed at analysing the reactions of writers, poets, artists, critics and readers to the
volume The End and the Beginning, which was translated into Korean in 2007. In this
article the author continues her research on the reception of Szymborska’s poetry in
South Korea. This time she presents the reaction of the Korean media and selected
critics on another poetic volume of the Polish Nobel Prize Winner translated into
Korean: Enough.
Keywords: Wisława Szymborska, reception, South Korea, Here, Enough

ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW

BEATA NOWACKA

Uniwersytet Śląski
Katowice, Polska

SZACHINSZACH
RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO.
PARADOKSY SPOŁECZNEGO ODBIORU

Z HISTORII RECEPCJI

S

zachinszach Ryszarda Kapuścińskiego ukazał się w 1982 roku – a więc
cztery lata po Cesarzu uznanym za najlepszą książkę reporterską Kapuścińskiego, niemającą precedensu w polskim reportażu i cieszącą się
zdecydowanie ponadprzeciętną popularnością1. Żadnej z nich nie odbierano
jako historii upadku dalekiego imperium. Pierwszą najpierw odczytywano
jako alegorię ówczesnej Polski, potem jako parabolę władzy autorytarnej,
drugą jako uniwersalny przekaz o tyranii i inności. Na opowieść o rewolucji
irańskiej patrzono często przez pryzmat książki o królu królów. Pisano, że
rzecz o Etiopii była jednak bardziej efektowna literacko, lepiej wygładzona,

1

Polską i zagraniczną recepcję Szachinszacha szerzej omawiam w książce Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków (Nowacka 2004, 90–97). Poniższy passus
zawiera opinie wyrażone m.in. w następujących recenzjach: R. Pietrzak, Tyrania i rewolucja.
(Pietrzak 1982, 5), J. Surdykowski, Zawód: Kassandra (Surdykowski 1982, 54–57), W. Giełżyński, Dlaczego odszedł szach? (Giełżyński 1982, 35), A.W. Pawluczuk, Propozycje (Pawluczuk 1997, 73–74), E. Sajenczuk, Kapuściński łamie szyfr (Sajenczuk 1988, 13–16).
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jeśli ją porównać z nieco surowym Szachinszachem. Jednak w jej oszczędnej
stylistyce udało się niektórym krytykom dostrzec inspirację prozą latynoamerykańską i elementy filmowej narracji. Podkreślali także wyraźny autobiograficzny rys książki, uznanej za kulminację reporterskich doświadczeń
autora. Chyba po raz pierwszy porównano wówczas Kapuścińskiego do patrona
jego zawodowych wypraw. „Herodotem w dżinsach” nazwała go Helena Zaworska – podkreślając odmienność przyjętej przezeń perspektywy na tle innych
opisów rewolucji islamskiej. Tamte koncentrowały się raczej na rejestracji politycznych faktów i przytoczeniach wypowiedzi przywódców, tu natomiast wyraźnie pobrzmiewa echo lektury Dziejów, co recenzentka odnajduje w namiętnym kolekcjonowaniu drobin codziennego życia, zapisie głosów zwykłych ludzi
oraz w gestach pisarskiej niepewności (Zaworska 1982, 115–123)
Szachinszach nader szybko trafił na rynki zagraniczne: jeszcze rok przed
polską premierą ukazał się przekład czeski (oczywiście opublikowany bez
Martwego płomienia, który powstał dopiero w 1981 roku). Wyjaśnienie jest
prozaiczne: czeskie tłumaczenie powstawało na bieżąco, z dwutygodniowym
opóźnieniem w stosunku do publikacji w „Kulturze” i ukazywało się w tygodniku „Svĕt práce”. Kolejne odcinki składane były równolegle w wydawnictwie Panorama, które wkrótce miało wydać całość. Kiedy więc Kapuściński
wstrzymał pracę nad Katharsis, czeski tłumacz – Dušan Provazník znalazł się
w nie lada kłopocie. Wówczas podjęto decyzję, że Szachinszach będzie wydany w takim kształcie, w jakim został dotąd opublikowany w „Kulturze”. W 1982
roku Ryszard Kapuściński ofiarował swemu przyjacielowi kompletną edycję
z następującą dedykacją: „Drogi Duszanie! Przesyłam Ci moją nową książkę,
której zresztą – PIERWSZE WYDANIE ŚWIATOWE ukazało się w Pradze
dzięki Tobie!” (Dudko B., red. 2007, 109–115)2.
Trzy lata po polskiej premierze na Zachodzie ukazał się przekład angielski
i zaraz po nim węgierski. Rok później opublikowano wydania holenderskie,

2

Na metryczce książki można wprawdzie znaleźć nazwisko żony Dušana Provazníka, Pavli. Jest to efekt pewnego wybiegu: otóż ze względu na swe zaangażowanie polityczne w czasie
Praskiej Wiosny, Provazník nie mógł podpisywać swoich przekładów, ponieważ został objęty
zakazem tłumaczenia beletrystyki. O kulisach czeskich translacji opowiadał w cytowanej
rozmowie Bożenie Dudko.
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francuskie, niemieckie i szwedzkie, a w 1987 – serbsko-chorwackie i hiszpańskie. W kolejnym roku Szachinszach został wydany w Norwegii, dwa lata
później – w Turcji, a po trzech – w Bułgarii. 1997 rok przyniósł przekład na
język urdu, a w 1999 w Teheranie ukazała się perska translacja książki. W 2001
roku opublikowano jej wersję włoską, w 2009 – gruzińską i rumuńską, rok
później kolejne wydanie francuskie (tym razem z języka polskiego), w 2012 –
portugalskie, a dwa lata później – tłumaczenie na język hindi.
Oczywiście dla zagranicznej recepcji dzieł Kapuścińskiego najważniejsze
znaczenie ma edycja angielska, która – niestety – nie raz bywała podstawą do
przygotowywania kolejnych zagranicznych wydań (np. francuskie i szwedzkie z 1986 r. oraz perskie z 1999). To „niestety” ma w przypadku Szachinszacha podwójne znaczenie: nie dotyczy tylko niepoważnej praktyki wydawniczej, by przygotowywać translacje z wersji innych niż pierwotne, ale także
jakości tekstu: anglojęzyczna wersja książki jest bowiem znacznie zmieniona.
Z tekstu usunięto polskie konteksty historyczne, stanowiące paralele do sytuacji
irańskich (charakterystyka polskich królów, okoliczności ważnych bitew, rola
wojska etc.), wszystkie motta oraz wiele fragmentów mówiących o udziale
służb amerykańskich w spiskach i zamachach prowadzących do usadowienia
na tronie prozachodniej i proamerykańskiej władzy. Szachinszach pozbawiony
tych kilku rozdziałów jest książką, w której amerykańska współpraca z niewątpliwym satrapą wydaje się mniej kłopotliwa, a wina i odpowiedzialność
Amerykanów za stan rzeczy w Iranie w czasie rządów szacha i wcześniej jest
pomniejszona. Autor usunął passusy o prezydentach przymykających oko na
metody sprawowania władzy przez rządy Pahlawich i sprzyjających kontraktom handlowym przynoszącym korzyści tylko amerykańskim i europejskim
firmom, a szkodliwym dla Iranu; o okrucieństwach SAWAK-u, które nie
przeszkadzały Amerykanom w ścisłej współpracy z satrapą, a nawet fragmenty dokumentujące desperację i determinację intelektualnej opozycji buntującej się przeciw szachowi na długo przed wybuchem rewolucji. Podmiotem gniewu, buntu i wykonawcą brutalnej zemsty w większym stopniu staje
się przez to żywiołowo działający lud, pobudzony i dowodzony przez fanatycznych mułłów. Do rejestru poważnych ingerencji należy dołączyć przeniesienie dwóch pełnych rozdziałów z części Dagerotypy do Martwego płomienia. Opis zdjęcia dokumentującego obalenie pomnika szacha i wywiad z bu-
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rzycielem, choć stylistycznie i zgodnie z logiką tekstu należą do części centralnej, trafiły do fragmentu eseistycznego, gromadzącego głównie wyabstrahowane refleksje o fenomenie rewolucji. Przesunięcie sceny burzenia pomnika do części ostatniej zostaje w nowym układzie dopisane do rozbudowanej
metafory upadku teatru Wielkiej Cywilizacji i przez to samo nabiera charakteru ulicznego, widowiskowego rytuału, powtarzającego się w kolejnych odsłonach rewolucyjnego teatru. Tym razem upadek szacha zostaje więc dopełniony upadkiem pomnika w planie uniwersalizującej metafory, nie zaś na
poziomie realności3.

MODELE LEKTURY
Opublikowany dwa lata po sukcesie Cesarza Shah of Shahs został życzliwie
przyjęty przez krytykę. W recenzjach pisano o wysokiej literackiej randze
obu reportaży. Salman Rushdie wspominał o natychmiastowym wrażeniu,
towarzyszącym już lekturze pierwszych stron: obcowania z prawdziwymi
dziełami sztuki. Opowiada, jak zamęczał znajomych opowieściami o „wyjątkowej” książce, wiedząc, że każdy kto ma literacki zmysł, nie zdoła się jej
oprzeć (Schiff 1991, 179). Recenzenci zwracali uwagę na wiarygodność relacji Kapuścińskiego, który mając za sobą doświadczenie wielu rewolucji, zdołał stworzyć zupełnie unikatową książkę o powtarzalności pewnych procesów
i zachowań, niezależnych od szerokości geograficznej. Podkreślano także, że
to właśnie Polak był szczególnie predestynowany, by uchwycić sedno tej rewolucji: rolę silnego ruchu religijnego w przewrotach politycznych. Symptomatyczny był np. głos zamieszczony 4 lipca 1985 roku w „London Review of
Books”. Recenzent zastanawiał się:

3

O różnicach w angielskim przekładzie Szachinszacha i ich kulturowych konsekwencjach
interesująco pisze M. Horodecka w Tłumaczeniu kultur w tekstach reportażowych (Horodecka 2012, 283–301). Wartościowym kontekstem badań translatologicznych jest analiza listu
autora do tłumaczy książki, w którym wyjaśnia on powody wprowadzonych zmian (Horodecka 2012, 291).
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Kto przed rokiem 1978 słyszał o ajatollahu Chomeinim, a nawet wiedział, co znaczy słowo ajatollah? Lecz bardziej godne uwagi niż personalia przywódców jest to,
że ta rewolucja – pierwsza od XVII wieku – była inspirowana przez religię i używała języka religii do wyrażania swych aspiracji. Cel wolności i braterstwa, wspólny wszystkim rewolucjom, podciągnięty został pod – obcy i anachroniczny dla
zachodnich oczu – szyld Rządów Boga. (…). Jak doszło do tego pozornego zawrócenia historii? Jako wschodni Europejczyk, korespondent zagraniczny związany
z rządową Polską Agencją Prasową, opisujący przewroty w Trzecim Świecie (…)
i jako funkcjonariusz państwa, które oficjalnie uznaje doktrynę, że rewolucjom
nieuchronnie towarzyszy Postęp, Ryszard Kapuściński jest nadzwyczaj kompetentny, by dostarczyć nam w tej mierze odpowiedzi (Pawluczuk 1997, 74).

Ważną propozycję czytania Cesarza i Szachinszacha jako dwóch opowieści
o tyranii wysunął węgierski pisarz i polityk Zoltan Biró, który w równym
stopniu docenił ich artystyczną jakość, co filozoficzny namysł i etyczny wymiar (Biró 1989, 304). Szachinszacha uznał wprawdzie za książkę bardziej
pogłębioną, ale i gorzką, wytrawioną z karykaturalnych opisów władzy, nie
kojącą odległym, egzotycznym sztafażem, lecz boleśnie bliską innym uciskanym
narodom (w narracji o katowniach SAWAK-u węgierski recenzent odnalazł
opis stalinowskiego terroru rozpętanego przez Matyasa Rákosiego i stworzoną
przezeń służbę bezpieczeństwa – AVO). Relację o rewolucji islamskiej czyta
Biró jako psychologiczny zapis tyranii:
Temu, kto jej doświadcza, strach przeżre powoli cały układ nerwowy, temu zaś,
kto bezpośrednio ją praktykuje, pycha strawi rozum i serce. Ale im dotkliwszy, im
bardziej upokarzający będzie strach, tym gwałtowniej zacznie pod nim wzbierać
bunt. Podobnie im większa pycha u sprawującego władzę, tym częściej zimne
drzazgi lęku wbijają się w jego serce, tym częściej musi sam siebie przekonywać, że
jego władza jest nie do podważenia. Tak gromadzą się idiotyzmy i bezmyślne
działania. W takiej sytuacji politycznej dojrzewają rewolucje (Biró 1989, 304).

Umiejętność niwelowania dystansu między rzeczywistością geograficznie,
politycznie i kulturowo odległą a doświadczeniami czytelników, którą Kapuściński zawdzięcza swym zdolnościom pisarskim i politycznemu zmysłowi,
jest właśnie – zdaniem recenzenta – siłą jego książek: poruszają one „wszystkie rezerwy myślowe i uczuciowe przeciwko przemocy, która uniformizuje
państwo, naród, osobowość” (Biró 1989, 303).
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Interesujący jest jeden z ostatnich głosów na temat tej książki, wygłoszony
w 2011 roku, a więc ponad trzy dekady po wybuchu rewolucji islamskiej, gdy
wyparowały z niej dawne emocje i doraźne polityczne sensy. Jej autor dociera
do innych znaczeń niż te odnalezione przez Biró. Nie czyta Szachinszacha
jako metafory wszelkiej tyranii, ale jako relację o konkretnym momencie
w historii, podkreślając znaczenie przyjętej przez reportera zewnętrznej perspektywy jako wiarygodnej i pozwalającej trafnie rozpoznać rozmaite konteksty tego zdarzenia:
Nie powinno nikogo dziwić, że spośród ludzi Zachodu to właśnie Polacy tak
dobrze rozumieją Iran i jego naród, skoro znakomitą książkę o rewolucji islamskiej z 1979 roku – lepszą niż wszystkie tomy spłodzone przez autorów nie tylko
zachodnich, ale nawet irańskich – napisał Polak, którego teksty nieustannie mnie
inspirują. Mam oczywiście na myśli Ryszarda Kapuścińskiego (Majd 2011, 11).

Ten wysoce aprobatywny głos pochodzi od człowieka, który był bezpośrednio związany z rzeczywistością opisywaną w Szachinszachu. Hooman
Majd jest bowiem jednocześnie wnukiem ajatollaha Mohammada Kazema
Assara, synem dyplomaty pracującego dla ostatniego szacha i prominentnym
amerykańskim dziennikarzem, specjalizującym się w kwestiach irańskich.
Zupełnie inna jest lektura Szachinszacha, którą proponuje Artur Domosławski w biografii opublikowanej dwa lata po śmierci pisarza. W rozmowie
z Abbasem Milanim, autorytetem w zakresie historii Iranu, stosuje spektakularny zabieg: w dowolnym miejscu otwiera książkę, by poddać ocenie jej faktograficzną zawartość (Domosławski 2010, 421–422). Kilka wybranych na
chybił trafił przykładów obnaża słabości tekstu i daje wyobrażenie o skali
błędów, przeinaczeń i manipulacji pewnie obecnych także w pozostałej części
książki. Uwagę badacza najpierw przykuwają dwa zdania: „Roosevelt pyta
Churchilla, co się stało z władcą tego kraju, szachem Rezą…”, zaświadczające
– zdaniem Milaniego – o tym, że reporter błędnie „sugeruje ignorancję prezydenta USA”, który w istocie był w sprawach Iranu lepiej zorientowany od
brytyjskiego premiera, oraz „Szach był zdecydowany, żeby utrzymać się na
tronie, i aby to osiągnąć, próbował wszystkich możliwości…”, co stoi w sprzeczności z postawą szacha, który – jak sądzi Milani – był jednak niezdecydowany
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(„jeśli możemy powiedzieć o szachu cokolwiek absolutnie pewnego to właśnie
to, że był człowiekiem niezdecydowanym”). Zdania mające zdyskredytować
rzetelność pisarza należałoby wybrać staranniej: pierwsze to oczywista literacka formuła, a drugie jest wątpliwe, bo w zachowaniu szacha – jak w przypadku osób emocjonalnie niestabilnych – łatwo daje się odnaleźć i jedną, i drugą
postawę. Nieprzejednane stanowisko reprezentował wielokrotnie, np. gdy
bezwzględnie dążył do zaprowadzenia białej rewolucji, podnosił cenę ropy
naftowej, jego bezkompromisowy ton wyraźnie pobrzmiewa także w słynnych
wywiadach np. z dziennikarzami „Spiegla” czy z Orianą Fallaci. W rozmowie
z włoską dziennikarką, przeprowadzonej zaledwie pięć lat przed wybuchem
rewolucji, na temat ewentualnej rezygnacji z tronu Pahlawi wypowiadał się
nader zdecydowanie:
Zdarza się więc często, że król ma dość bycia królem. Nie znaczy to jednak, że
bym z tego zrezygnował, zbyt wierzę w to czym jestem, i w to, co robię. (…) monarchia jest jedynym możliwym sposobem rządzenia Iranem. (…) Uważam (…),
iż mam misję, którą muszę doprowadzić do końca, i zamierzam doprowadzić ją
do końca nie rezygnując z tronu (Fallaci 2012, 24–31).

Raczej bezwartościowe są natomiast inne uwagi Milaniego, jak np. ta, że
Kapuściński zmanipulowany opiniami swych „lewicowych i centrolewicowych przyjaciół, którzy opowiedzieli mu swoją wersję zdarzeń”, „gdzieś pisze
o tysiącach więźniów zamordowanych przez szacha, tymczasem za jego czasów
wykonano egzekucję na około 1400 więźniach”. Jednak na stronach Szachinszacha nie ma takiej informacji. To samo dotyczy liczby „setek tysięcy więźniów
politycznych”, o których miał napisać reporter, a których – w opinii Milaniego – miało być zaledwie cztery i pół tysiąca. Kapuściński nie pisze o setkach
tysięcy więźniów, pisze za to o stu tysiącach, co łatwo można znaleźć w tekście. O tym samym okresie, do którego odnosi się Milani, następująco piszą
np. autorzy łatwo dostępnego podręcznika akademickiego: „podczas gdy
oficjalne irańskie dane za lata 1976/1977 oceniały liczbę więźniów politycznych na ok. 3 tys., według szacunków Amnesty International było ich 25–100
tys.” (Krasnowolska, red. 2010, 868). Kapuściński nie stosuje tu zatem wyolbrzymionych rachub, za które krytykuje go Milani, a za nim ufny biograf,
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lecz umieszcza liczby wiarygodne, a i te ostrożnie opatruje poręczną parentezą: „jak twierdziła opozycja”. Ostatni zarzut iranisty dotyczy braku orientacji
reportera w realnych możliwościach finansowych Iranu, gdy pisze on o setkach
milionów dolarów zrabowanych przez ludzi szacha. Czy jednak te szacunki
nie brzmią bardziej wiarygodnie, jeśli przywołać np. opinię Edwarda Abrahamiana, wyceniającego finansowe zasoby szacha na miliard dolarów, a majątek rodziny królewskiej na ponad 20 bilionów? (Abrahamian 2011, 174).
Lektura Domosławskiego nosi znamiona elementarnych zaniedbań: opinia
krytyka winna być najpierw zweryfikowana w tekście źródłowym, a później
skonfrontowana z ocenami innych specjalistów. Tym samym konkluzje Milaniego, które zostały sformułowane na podstawie kilku zdań wyrwanych z kontekstu, informacji w tekście nieobecnych lub niesprawdzonych w innych źródłach nie wnoszą wiele do dyskusji o warsztacie reportera i literaturze faktu.
Niestety przyjęcie dykcji ufundowanej na hermeneutyce podejrzeń poczyniło
w społecznym wizerunku pisarza szkody trudne do naprawienia4.

REPORTER W SZKOLE ANNALISTÓW
Książkom Kapuścińskiego przyjdzie jeszcze poczekać na pozbawioną
uprzedzeń, krytyczną lekturę. Żaden utwór twórcy Cesarza nie jest przecież
pozycją bezbłędną, zresztą autor nigdy nie ukrywał, że metoda pracy, jaką
przyjął, jest ryzykowna i może utrwalać rozmaite nieścisłości. Pisarz nie miał
zwyczaju nagrywania rozmów z informatorami, rzadko robił notatki, starał
się zapamiętywać zarówno fakty, jak i ulotne wrażenia, czyniąc w ten sposób

4

Niestety uwagi Domosławskiego są często przytaczane bezkrytycznie i w takiej formie
dalej powielane. Np. w wydanej ostatnio biografii władcy Etiopii argumentacja dotycząca
krytyki Cesarza jest bez należytej wnikliwości badawczej zapożyczona z anglojęzycznej wersji
książki Artura Domosławskiego (2012), natomiast w recenzji najnowszej biografii króla
królów Anthony Mockler stwierdza stanowczo, lecz gołosłownie, że jej autor „bardzo słusznie demaskuje” niegdyś bardzo modnego Cesarza jako „prawie zupełną fantazję literacką”
(Mockler 2016, 27–28). Zob. też Asserate 2015, 206–208.
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z ułomnej pamięci naturalny filtr dla spraw istotnych i błahych. Zawsze gromadził obszerną literaturę przedmiotu, ale nie miał ambicji lektury totalnej,
o czym wielokrotnie wspominał w wywiadach i rozmaitych zapiskach. Zapytany przez Stanisława Beresia o jakość intelektualnych przygotowań, gdy
książkę pisze się w cotygodniowych odcinkach, odpowiedział:
Pisanie jest zawsze wyborem. (…) Dzisiaj literatura na każdy temat jest tak
ogromna, że właściwie nie ma końca lekturze, jeżeli człowiek postanowi przeczytać wszystko. (…) Człowiek ma świadomość, że to, co robi jest niedoskonałe
i daleko mu do uzyskania pełni obrazu, ale właśnie presja terminu wymusza na
nim decyzje (Bereś 2002, 126).

Zadajmy więc raz jeszcze pytanie, dlaczego Kapuściński nie dołożył należytej staranności, by w zakresie faktografii uczynić swe książki możliwie bezbłędnymi. To jego świadomy wybór jako spadkobiercy francuskiej szkoły
historycznej „Annales”5, której intelektualna atmosfera oddziaływała na prace
polskich historyków od połowy lat 50. (Geremek, Kula 2004, 12–13), a więc
mniej więcej od czasu ukończenia przez reportera studiów historycznych na
Uniwersytecie Warszawskim. Uczeni skupieni wokół słynnego francuskiego
czasopisma zaproponowali nową perspektywę badania dziejów, opartą nie –
jak w klasycznej historiografii – na prymacie zdarzeniowości i roli wielkich
indywidualności politycznych, lecz na zajmowaniu się „szerokimi pasmami”
czasu (Braudel 1971, 49), gdzie zdyszaną aktualność zastąpiono miarą stuleci6. Ustalenie odległej perspektywy badawczej dało szansę na odsłonięcie
procesów „długiego trwania”, w czym pomagają analizy niezmiennych form
życia społecznego, ludzkiej mentalności, doli zwykłych śmiertelników, o któ-

5

Nazwa szkoły „Annales” pochodzi od tytułu czasopisma „Annales d’Histoire Economique et Sociale”, wydawanego od końca lat 20. XX wieku przez Marca Blocha Luciena
Febvre’a.
6
Pisał Braudel: „Jedynym kryterium wedle którego ową skłębioną masę ludzi i zdarzeń
możemy sklasyfikować pod względem ważności, jest czas, jaki upłynie, nim znikną ze sceny
świata. W wielkiej historii cywilizacji liczą się tylko ludzie i zdarzenia, których cechą jest
»długie trwanie«, a rzeczywistością długi wymiar rozległych przestrzeni czasu” (Braudel
2006, 61).
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rych dawne dzieje milczą. W opisach historii świata, rozumianej przez środowisko francuskich historyków antyeuropocentrycznie, nie zapominają oni
o znaczeniu klimatu, kulturze materialnej, czynnikach geograficznych i ekonomicznych (np. finanse publiczne, przemysł, transport). Oczywiście ostatnia – naskórkowa warstwa analizy historycznej: bieżące sprawy polityczne –
interesuje Annalistów w najmniejszym stopniu.
Warto raz jeszcze przypomnieć, że – wedle rachub Kapuścińskiego – rewolucja islamska była 27 przewrotem politycznym obserwowanym przezeń w skali
globu w krajach Europy, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. To absolutnie
wyjątkowe doświadczenie, które skumulowało się na przełomie lat 70. i 80.
w postaci dwóch ważnych przewrotów – irańskiego i polskiego, miało przełomowe znaczenie dla biografii pisarza. Ostatecznie pożegnał się wówczas
z mitem rewolucji jako spontanicznego ruchu społecznego, który ma być
narzędziem wielkiej dziejowej zmiany, walką o przywrócenie wyższych wartości, świętem upokorzonych. Zdarzenia islamskie stały się więc doskonałą
okazją do przeprowadzenia pogłębionych studiów z „gramatyki rewolucji”,
w których szukając niezmiennych reguł rządzących przewrotem, autor porównywał drobne, czasem nieznaczące elementy zdarzeń, badał ich wzajemne
relacje, budował z nich proste i bardziej skomplikowane układy. Oto dlaczego
w analizie rewolucji u Kapuścińskiego uderza opis uczuć: strachu, inicjującego
każdy polityczny zryw i poczucia bezradności, który go wieńczy. Zdumiewa
także rysunek postaci, gdzie główni antagoniści; przywódcy, o których wówczas
huczał świat, zaprezentowani są powierzchownie – bez troski o prezentację
politycznych poglądów czy wnikliwą analizę charakterologiczną. Jakże inna
rola przypadła bohaterom funkcjonującym zwykle poza historią. Wzbierającą
rewolucyjną falę widzimy zdumionymi oczami Mahmuda Azariego – Irańczyka
wracającego z kilkuletniej emigracji, determinację obywateli uświadamia
nam działalność Golama – gorliwego burzyciela pomników szacha, niewyobrażalną nędzę uosabia mały Razak Naderi, który od dziewiątego roku życia
sam utrzymuje siedmioosobową rodzinę, a najpiękniejszy moment każdego
przewrotu, gdy wygasa strach i człowiek na powrót odczuwa swą godność,
należy do bezimiennego manifestanta. Oto autentyczne ikony tej rewolucji.
W równym stopniu przewrotny wobec nakazów tradycyjnej faktografii jest
stosunek autora do środków masowego przekazu. Choć zwykle stanowią one
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rewolucyjne centrum informacyjne, mają dla dziennikarza znacznie mniejszą
wartość niż np. obserwacja ulicy czy analiza krążącej plotki. Wie on, że media częściej sieją zamęt niż dają miarodajną wiedzę o bieżących zdarzeniach.
Zresztą Kapuścińskiego nie interesuje już sporządzenie szczegółowego rejestru krwawych wypadków z przełomu 1979 i 1980 roku, te i im podobne
relacjonował w depeszach dla PAP, teraz wysyła migawki z ponurego spektaklu, bez którego nie może się obyć opis rewolucji, dodajmy: każdej rewolucji.
Po raz kolejny patrzymy na teatr upadającej władzy, odgrywany w nowej
scenerii i z inną obsadą, ale według niezmiennego scenariusza.
Siłą relacji Kapuścińskiego jest inne rozłożenie akcentów, niż uczynili to
twórcy niezliczonych analiz dotyczących islamskiej rewolucji. Te ostatnie są
dziś co najwyżej wartościową, nieraz fascynującą lekturą dla profesjonalnych
badaczy i rozmaitych pasjonatów tego momentu w dziejach świata. Szachinszach
jest książką, która współczesnemu czytelnikowi opowiada nie tylko o dawnych i współczesnych dziejach Iranu, ale całkiem sporo mówi o człowieku
wprzęgniętym w mechanizmy historii i o samej istocie zdarzenia: logice rewolucji i jej psychologicznych wektorach, strukturze manifestującej masy i narzędziach władzy, codzienności wojny i potędze sztuki7.
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also discusses the conceptions of Annales school of historiosophy that inspired
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TWÓRCZOŚĆ ZBIGNIEWA HERBERTA
W KONTEKŚCIE
KULTURY EUROPY ŚRODKOWEJ

A

rtykuł przedstawia w dużym skrócie recepcję twórczości Zbigniewa
Herberta w kilku krajach i językach Europy Środkowej. Recepcja ta
była i jest nadal bardzo bogata i różnorodna. Fakt ten znajduje potwierdzenie w fundamentalnej dwutomowej monografii bibliograficznej autorstwa Pawła Kądzieli, w licznych wydawnictwach zbiorowych Biblioteki
Narodowej, uniwersytetów w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Białymstoku,
Wrocławiu, Katowicach i innych ośrodków naukowych, a także w serii edytorskiej Biblioteka Pana Cogito pod redakcją Józefa M. Ruszara.
Przed przejściem do prezentacji spraw literatury sensu stricto powinna nastąpić krótka repetycja z geografii i historii ziem centrum kontynentu. Zachowując właściwe miary zawartych tu uwag i wniosków na temat odbioru
twórczości Zbigniewa Herberta w językach i krajach Europy Środkowej,
można zasadnie pytać o kulturowe funkcjonowanie pisarstwa Herberta na
tym obszarze. Można się zastanawiać, czy czytelnicy tego pisarza w tym właśnie miejscu Europy mają większe szanse lepszego zrozumienia jego tekstów
niż mieszkańcy i obywatele innych ziem naszego globu.
Wydaje się, że odpowiedź jest tu pozytywna. Wspólne lub bardzo zbliżone
dziedzictwo historyczne i kulturowe Europy Środkowej zostało ukształtowane przede wszystkim dzięki warunkom geopolitycznym. Trzeba stwierdzić,

264

CZĘŚĆ I. LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE

że owo dziedzictwo miało istotne znaczenie dla tutejszej kultury ostatnich
50, a może nawet 70 lat. Warto także zwrócić uwagę, iż po 1945 roku po raz
pierwszy w historii wiele krajów tego obszaru znalazło się w bardzo podobnej sytuacji uzależnienia. Został im narzucony ustrój nie tylko niesprawny
gospodarczo i demokratycznie, ale też całkowicie obcy ich tradycjom życia
społecznego. Można powiedzieć, że w sytuacji politycznej zaistniałej po 1945
roku w Europie Środkowej teksty Herberta znakomicie ożywiały tradycję
wolnościową i świadomość kulturalną – w jedyny możliwy sposób w warunkach funkcjonowania ostrej ideologicznej cenzury, czyli za pomocą jasnych
alegorii, aluzji, paraboli, apokryfu, poetyki bajki, języka ezopowego itp. Mogły w ten sposób integrować wspólnotę ideową, narodową i ponadnarodową
oraz obywatelską.
Wracając do punktu wyjścia niniejszego tekstu, powtórzmy narzucające się
w związku z nim kwestie: dlaczego teren Środkowej Europy stał się tu
przedmiotem szczególnego zainteresowania; co w tekstach Zbigniewa Herberta ma szczególne znaczenie w Europie Środkowej? Jak wiadomo, należy
przywiązywać istotną wagę do wiedzy o oddziaływaniu rodzimej kultury
właśnie w krajach najbliższych i sąsiedzkich. Wiadomo też, jak ważny jest
odbiór naszej kultury i sztuki w państwach największych, choćby nawet najbardziej odległych czy też dla nas egzotycznych, co od wielu lat dokumentuje
cykl letnich konferencji organizowanych przez Uniwersytet Śląski1. Ale przy
tych generalnych założeniach badań obecności literatury polskiej w świecie
za niezwykle potrzebne wypada też uznać postulaty wyrażane onegdaj bardzo zdecydowanie przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Postulował on, by nie
zaniedbywać znajomości kultury bliższych i dalszych sąsiadów, by stale je
poznawać. Ten wybitny pisarz, niezależnie od stworzenia francuskich przekładów „Biblioteki Boya”, niemało miejsca poświęcił recenzowaniu polskich
inscenizacji rosyjskich i czeskich sztuk teatralnych, chcąc zrozumieć, jak
modernizują się kraje sąsiedzkie.
1

Mam tu na myśli serię konferencji „Literatura polska w świecie” organizowaną przez
Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ oraz przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Tomy pokonferencyjne można znaleźć na stronie internetowej KMSP UŚ:
http://www.studiapolskie.us.edu.pl/badania/publikacje-elektroniczne/literatura-polskaw-swiecie [dostęp: 15.02.2018].
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Dla zarysowania pełnego obrazu recepcji tekstów każdej literatury w takich krajach jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechosłowacja (następnie
osobno Czechy i Słowacja) czy poszczególne kraje byłej Jugosławii należy
uświadomić sobie, że owa recepcja może odbywać się równolegle w dwóch
lub nawet w kilku językach – zwłaszcza wśród warstwy czytelników wykształconych, nie mówiąc już o elicie intelektualnej. Sprzyja temu nieraz bliskość
danych języków (w grupie słowiańskiej czy germańskiej) lub znajomość mowy
sąsiadów. Teksty przekładanego pisarza są dostępne w tych krajach w dwóch
lub więcej językach w księgarniach i bibliotekach, stoją tam na półkach obok
siebie.
Gdyby wrócić jeszcze do wątku wzajemnych relacji kulturowych powstających dzięki translacjom (ich systemowi, liczbie i jakości), warto zauważyć, iż
badając je, uzyskujemy wiedzę nie tylko o prostej, bezpośredniej recepcji, ale
także o charakterystyce mentalnej recypenta, tzn. strony przyjmującej. Przykładowo, zaistnienie tak zwanych wydań samizdatowych tekstów Herberta
na terenie Czech (były co najmniej trzy takie pozacenzuralne edycje w latach
80. ubiegłego wieku) przy ich zupełnym braku na Słowacji wskazuje na istotne różnice między obu krainami i społecznościami: różnice w określeniu
przestrzeni relatywnej wolności, osobistej aktywności, odwagi i ryzyka podjętego przez redaktorów w czasach opresji politycznych. Więcej takiej przestrzeni miała w tym przypadku strona czeska.
* * *

Natomiast nie dziwi fakt, że w ojczyźnie Zbigniewa Herberta – jak to udokumentował i skomentował Wojciech Ligęza – teksty o poecie przyrastały
lawinowo, a jego twórczość stała się przedmiotem interpretacji kolejnych
pokoleń badaczy. Przy czym Ligęza konstatował, iż Herbert
inaczej był czytany w PRL-u, kiedy Polacy (…) za pośrednictwem literatury pragnęli zastępczo przeżywać sen śródziemnomorski, inaczej – w czasach (…) stanu
wojennego, kiedy wiersze Herberta traktowano jak katechizm czy też skład zasad,
a jeszcze inaczej – po (…) zmianie paradygmatu kultury (Ligęza 2011, 101).
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W nowych warunkach filologiczną recepcję pism Herberta uzupełniają
popkulturowe świadectwa jego obecności w kulturze polskiej. Badacz wymienia inscenizacje teatralne, filmy o poecie, audycje radiowe, wystawy, festiwale, recitale, spektakle muzyczne.
Odnotowując niedawną oraz współczesną popularność i obecność Herberta w rodzimej kulturze, Ligęza dokonał przeglądu dziejów krajowej recepcji
pisarstwa poety. By ograniczyć się tylko do najcelniejszych książkowych monografii: debiut pisarza został zrekonstruowany przez Mateusza Antoniuka,
Herberta „metafizycznego” opisała Małgorzata Mikołajczak, całą twórczość
Stanisław Barańczak, Andrzej Kaliszewski, Andrzej Franaszek, Julian Kornhauser, komparatystyczny portret pisarza stworzyła Jolanta Dudek. Do tego
wykazu należy dodać potężną serię Biblioteki Pana Cogito pod redakcją Józefa M. Ruszara oraz nieprzeliczone większe i mniejsze monografie oraz wydawnictwa zbiorowe, w tym numery monograficzne pism naukowych i kulturalnych. Konkluzja przeglądu krajowej herbertologii dokonanego przez
Ligęzę brzmi: „Recepcja twórczości Iwaszkiewicza, Miłosza, Różewicza czy
Szymborskiej (…) ze względu na liczbę opracowań nie dorównuje fenomenowi popularności Herberta” (Ligęza 2011, 101). Bibliografia za lata 1948–
2008 pióra Pawła Kądzieli notuje blisko cztery tysiące pozycji poświęconych
Herbertowi, a dodać należy, iż przyrost herbertologii nastąpił po śmierci
poety. Ligęza, wskazując na to zjawisko, stwierdza, że „nie sposób rozliczyć
się ze wszystkimi podejmowanymi w Polsce wątkami poznawczymi” (Ligęza
2011, 101), a ostatnie rozważania dotyczą tematów sacrum, malarstwa, obrazów miast, starości – podsumowuje literaturoznawca.
* * *

Światowa i europejska popularność dorobku Zbigniewa Herberta rozpoczęła się w niemieckim obszarze językowym (Republika Federalna Niemiec,
Austria, Szwajcaria), przy czym należy pamiętać, że nie był to obszar jednolity i że dzieło Herberta nie było z powodów niedemokratycznego ustroju państwa akceptowane w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Utwory Herberta cieszyły się jednak dużym powodzeniem w RFN, Austrii i Szwajcarii.
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Imponująca była wysokość nakładów, duże zainteresowanie krytyki literackiej, a także rozmiar i szybkość transferu kulturowego – ocenił Wojciech
Kudyba (2011, 101). Violetta Rosinek dodaje do tych atutów zachodnioniemieckiej recepcji „wysoką jakość tłumaczeń, publikacje utworów przez
renomowanych wydawców, liczne echa zarejestrowane przez dobre, poczytne
periodyki” (Rosinek 1995, 254). Archiwum Karla Dedeciusa dowodzi, że
wiersze Herberta ukazywały się także w wysokonakładowej prasie codziennej. Należy także wskazać badania Katarzyny Krasoń, Mirosławy Zielińskiej
oraz Ulrike Jekutsch, które podkreślają największą rolę Dedeciusa we
wczesnej fazie niemieckiej recepcji twórczości Herberta, eksponującego klasycyzm poety. Niewątpliwą osobliwością recepcji Herberta nad Renem było
to, że wiele utworów pisarza ukazało się najpierw w RFN, a dopiero później
w Polsce. Posługując się wieloma konkretnymi przykładami, Kudyba dowodzi, że w niemieckim dyskursie medialnym Herbert od razu pojawił się jako
pisarz bardzo wybitny. Wskazywano na zawiązek wierszy autora Struny światła z nowoczesną liryką europejską, sytuowano ją obok Benna, Audena
i Kawafisa (Kudyba 2011, 45). Wojciech Kudyba zaobserwował, że w drugim
etapie recepcji dzieł Herberta w Niemczech
obok znanego portretu filozofa, „klasyka”, piewcy kultury śródziemnomorskiej,
obrońcy honoru, moralisty chłoszczącego biczem ironii szaleństwa historii wyłania się obraz pozbawiony dostojeństwa i wzniosłości, uderzający jakościami zgoła
przeciwnymi (…) nie tylko w tym, co spektakularne, lecz także (…) w tym, co
zwykłe i powszednie, poeta dostrzega patos walki o to, co najgłębiej ludzkie (Kudyba 2011, 54–55).

* * *

Recepcja zagranicznej literatury, sztuki i nauki w kraju takim jak komunistyczna Czechosłowacja w latach 1948–1991 zależała od reżimowego stosunku do kultury, w tym od cenzury politycznej. Na przykład, po stłumieniu
„praskiej wiosny” w 1968 roku nastąpił regres także w ruchu wydawniczym.
Wtedy nieobecne w nim były także oficjalne wydania utworów Zbigniewa
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Herberta. Jego twórczość skazana została na istnienie tylko w obiegu nieoficjalnym, samizdatowym. Zanim pojawiły się drugoobiegowe edycje tekstów
Herberta, pisarz był już dość dobrze znany w Czechosłowacji dzięki wielu
świetnym przekładom i komentarzom. Pierwszy tom jego wierszy w języku
czeskim Studium předmětu liczył 58 liryków i ukazał się już w 1965 roku
w nakładzie 1000 egzemplarzy i w tłumaczeniu znanych poetów: Vlasty
Dvořáčkovej i Miroslava Holuba. Byli oni filarami grupy literackiej „Květen”.
Herbert stał się sojusznikiem tego ugrupowania w promowanym przezeń
modelu poezji odnawiającej wyobraźnię, zrywającej z ideologicznymi dogmatami.
Następną oficjalną książką Herberta w Czechach był dopiero tom Poslání
pana Cogito z 1991 roku. Zawierał on w całości dwa zbiory wierszy: Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta w przekładzie Dvořáčkovej i Miroslava
Červenki. Książkę zamyka duży fragment monografii Stanisława Barańczaka
o poezji Herberta Uciekinier z Utopii oraz interesujący esej Červenki.
W kolejnym czeskim wydaniu utworów Herberta, tomie Epilog bouře
(2000) w tłumaczeniu Dvořáčkovej, Holuba i Červenki przeważają teksty
najnowsze, powstałe w latach 90. XX wieku. W posłowiu Jacek Baluch przypomniał burzliwe dzieje recepcji twórczości Herberta w Czechach. Polski
bohemista wskazuje, że Herbert należał do pokolenia, które doświadczyło
spotkania z dwoma totalitaryzmami: sowieckim i niemieckim. W tym kontekście nabiera też znaczenia komparatystyczna rozprawa Josefa Mlejneka Ze
země pana Nikoho. Dva středoevropští básníci tváři v tvář totalitě (2008), zestawiająca twórczość Jana Zahradníčka (1905–1960) i Zbigniewa Herberta.
Tak więc po błyskotliwym starcie w Czechach w latach 60., polski pisarz
zniknął z języka czeskiego, by powrócić najpierw w samizdacie, a oficjalnie
w 1991 roku. Powrotowi książkowemu towarzyszyły spektakle dramaturgii
Herberta i artykuły w prasie.
Na wybitnego – także w skali międzynarodowej – interpretatora dorobku
Herberta wyrósł Petr Poslední. Według tego badacza polski poeta nawiązuje
do stylu T.S. Eliota i W.H. Audena. Podobnie jak oni, stwierdza Poslední,
Herbert łączy ujęcia klasyczne z awangardowymi, dając oryginalne transpozycje starych tematów, zbliżone do współczesnego świata i dzisiejszej dykcji
językowej.
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* * *

Pierwsze ślady recepcji twórczości Zbigniewa Herberta na Słowacji przypadają na okres niezbyt odległy od podobnych zjawisk w Polsce. Tłumacz
polskiej poezji, w tym i Herberta, Vlastimil Kovalčík, wspominał, że twórczość Herberta śledził od 1958 roku, systematycznie czytał polska prasę literacką, która w komplecie była dostępna w ówczesnym Ośrodku Kultury Polskiej w Bratysławie. Przekłady wczesnych wierszy Herberta polityczne instancje decydenckie traktowały tolerancyjnie. W używanych przez poetę
mitach i symbolach widziano tylko aluzje do bardzo odległej przeszłości.
Później z powodów politycznych i ideologicznych w okresie tzw. normalizacji
po Praskiej Wiośnie, nastąpił okres nieobecności Herberta na Słowacji. Dopiero w pełniejszym wyborze i przekładzie Kovalčíka z 1999 roku, zawierającym utwory z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta, gdzie
Herbert połączył wymowę poetyckich symboli z liryką obywatelską i polityczną, jego teksty mają do powiedzenia coś nowego słowackim literatom
i zwykłym czytelnikom.
Rys obywatelski, rys obywatelskiej troski o wspólnotę uwidacznia się
zwłaszcza w tych wierszach Herberta, w których dominuje podawcza forma
podmiotu zbiorowego nad podmiotem indywidualnym. Julian Kornhauser
zauważył, iż
Herbert używając form: my, nas, nam, myśli nie tylko o swojej generacji, ale i o znacznie szerszej zbiorowości. [Takie sformułowania jak – K.K.] „naucz nas, „tyle dźwigamy naszych ojczyzn” [tu zwraca uwagę użycie liczby mnogiej! – K.K.], „stoimy
na granicy”, służą przywołaniu ponadindywidualnej perspektywy przeżycia. Głos
poety został zastąpiony głosem obywatela (Kornhauser 2001, 30).

Jozef Hvišč potwierdza, że stanowisko Kovalčíka wyrażało nastrój ówczesnych
adeptów słowackiej literatury i krytyki. Owo zainteresowanie wywołało falę
przekładów utworów Herberta, najpierw w prasie literackiej, a później w wydaniach książkowych. Pierwszeństwo należało bodaj do Pavola Winczera
(1935–2014), który przełożył trzy liryki z tomu Hermes, pies i gwiazda. Potem dołączyli inni, m.in. Hvišč (ur. 1935).
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Okazałą prezentacją Herberta były materiały w dwumiesięczniku „Revue
svetovej literatúry” w 1965 roku. Na ten blok złożyło się 12 wierszy, esej Ivana
Mojika oraz wypowiedzi sześciu polskich krytyków: Jerzego Kwiatkowskiego,
Jana Józefa Lipskiego, Ryszarda Przybylskiego, Andrzeja Lama, Krzysztofa
Teodora Toeplitza i Andrzeja Osęki. Owa prezentacja Herberta stała się zwiastunem tomu przekładów 58 wierszy Hermes, pes a hviezda (1966, nakład
800 egzemplarzy). Posłowie Hvišča Medzi mlčanim a krikom między tymi
stanami i sytuacjami egzystencjalnymi – milczeniem i krzykiem – sytuuje
wczesne wiersze Herberta. Krytyk dodawał:
Zbigniew Herbert jest obrońcą renomy współczesnej poezji europejskiej. Odnawia
i utwierdza wiarę czytelnika w egzystencjalny fundament słowa poetyckiego i jego
aktywność w tym zakresie. Poezja Zbigniewa Herberta należy dziś [tzn. w połowie
lat 60. XX wieku, po trzech tomikach poety – K.K.] do najwybitniejszych przejawów europejskiej twórczości poetyckiej (Hvišč 2008, 102).

Zanim nastąpił szczyt „pogody dla Herberta” w Słowacji, recepcja poety
odbywała się też z przeszkodami właściwymi dla okresu tzw. normalizacji.
Ten klimat ilustrują losy przekładu eseju Kamień z katedry (z tomu Barbarzyńca w ogrodzie). Pavol Winczer zaproponował ten tekst w 1969 roku pismu
„Revue svetovej literatury”, wtedy redakcja odmówiła. Ukazał się tam dopiero w 1992 roku wraz z merytorycznie świetnym wprowadzeniem tłumacza.
W rocznicowym Roku Zbigniewa Herberta (2008) pamięć o pisarzu na terenie Słowacji była widoczna i różnorodna. W Bratysławie odbył się uroczysty koncert „Zbigniew Herbert. In memoriam”. W programie obok utworów
Beethovena i Szymanowskiego znalazła się m.in. słowacka premiera kompozycji Romana Bergera (ur. 1930, studia muzykologiczne w Katowicach) Improvisation sur Herbert. Wcześniej jeszcze do liryki poety stworzył cykl pieśni
Juraj Benesz (ur. 1940). Rok Herberta na Słowacji zakończył się w Preszowie
przy okazji obchodów 15. rocznicy powstania katedry polonistyki na tamtejszym uniwersytecie. Seminarium o Herbercie z udziałem naukowców z Polski oraz tłumaczy Mariana i Petera Milčáków, autorów tomu przekładów
Fortinbrasov žalospev (2009), zakończyło się projekcją filmu dokumentalnego
Piotra Załuskiego Herbert – Fresk w kościele. Eseistyka Herberta została wy-
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dana po słowacku niemal w całości w tomie Barbar v záhrade (2005), przygotowanym przez Karola Chmela.
* * *

Jerzy Snopek, podkreślając społeczno-polityczne ramy recepcji Herberta
na Węgrzech oraz ogólniejszy kontekst, stwierdza:
Obecność Herberta w literaturze i kulturze krajów środkowoeuropejskich a także
w świadomości tamtejszej inteligencji nie podlega wątpliwości. Na Węgrzech
przejawiała się (…) z dużą intensywnością od lat siedemdziesiątych. Apogeum
(…) przypadło na lata transformacji ustrojowej (Snopek 2011, 216).

W swoim opracowaniu autor podkreśla zasługi Gyorgya Gömöriego, emigranta w Wielkiej Brytanii, tłumacza i komentatora twórczości Herberta,
Gracji Kerényi oraz całego szeregu tłumaczy i krytyków (są to m.in. Romána
Gimes, Sandor Weöres, László Nagy, Gábor Körner), którzy zapewnili Herbertowi miejsce w kulturze węgierskiej. Faktografię i bibliografię podaje Jerzy
Snopek. Zarazem autor ten wskazuje, że nazwisko Herberta pojawiło się na
Węgrzech już w latach 60. minionego wieku, podobnie zresztą jak w całej
Europie Środkowej. Doszło do tego, gdy „węgierskie tęsknoty za Zachodem
spotkały się z zainteresowaniem polskością, zarówno w jej wcieleniu romantycznym, jak i w ujęciach groteskowo-ironicznych” (Snopek 2011, 216). W latach
70. i 80. sytuacja się zmieniła, Węgry nieco otworzyły się na Zachód, ale tamtejsza popularność Herberta utrzymała się na podobnym poziomie:
Uczyniono go bardem Europy Środkowej (…). Stał się rzecznikiem pokrzywdzonych przez historię (…) wolnym od patosu piewcą ofiar oraz strażnikiem pamięci.
Doceniano jego pamięć wspólnych korzeni cywilizacji europejskiej, słuchano jego
sądów krytycznych na temat niektórych nurtów współczesnej kultury Zachodu
(Snopek 2011, 218).

Badacz dodaje też, że w świadomości Węgrów postać Herberta otoczona
była legendą, zapoczątkowaną jego lirykiem Węgrom, napisanym po upadku
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powstania w 1956 roku. Legenda mówiła, że Herbert był obecny podczas
ówczesnej demonstracji pod pomnikiem generała Bema w Budapeszcie, choć
to nieprawda. Ale w 1987 roku Węgrzy przyznali Herbertowi, jako pierwszemu cudzoziemcowi, prestiżową nagrodę literacką imienia Bethlena. Na
laudację Herbert odpowiedział, że Europa Środkowa to
wspólnota losów i wspólnota kultury, rozumianej jako autonomiczna, niepodległa
sfera ducha. Nosimy ją w sobie. Jest to istotnie przedmiot moich częstych rozmyślań, nadziei i niepokoju. Jak wyrazić to, że w Budapeszcie, Pradze, Zagrzebiu
odnajduję ślady własnej tożsamości wbrew niwelatorom świata i historii (Herbert
2001, 528).

Znawca tego zjawiska dopowiada, iż „wszyscy w tej części Europy są rodakami, bo tak chciała historia” (Venclova 2007, 12).

* * *

W dotychczasowej recepcji dzieła Zbigniewa Herberta w Słowenii można,
za ustaleniami Bożeny Tokarz, wyróżnić dwa etapy. Po pierwsze etap „poetycki”
w latach 1958–1992. Wtedy to ukazywały się pojedyncze przekłady w prasie,
a ukoronował je książkowy wybór poezji Beli raj vseh možnosti z 1992 roku,
przygotowany przez Nikolaja Ježa i Tonego Pretnara. Jest to wybór dość obszerny, zawiera przekłady 107 wierszy.
Dominował obraz Herberta tropiącego zależności między doświadczeniem jednostkowym a zbiorowym (kulturowym, narodowym, politycznym) oraz poszukującego motywującego związku między przeszłością a teraźniejszością, prawem
a sprawiedliwością, pięknem a cierpieniem (Tokarz 2011, 184).

Drugi etap obecności Herberta w Słowenii datuje się od początku obecnego
stulecia, gdy wydano drukiem między innymi eseje poety w przekładzie i opracowaniu Jany Unuk i Jasminy Šuler-Galos. Widać więc, że „Herbert zadomowił się w kulturze słoweńskiej przez przekłady stopniowo, w wyniku czego
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powstawały następujące obrazy jego twórczości” (Tokarz 2011, 183). Bożena
Tokarz wylicza: najpierw był to Herbert jako „poeta kultury” doświadczony
przez wojnę i totalitaryzm. Następnie pojawił się poeta kreator, moralista
poszukujący stałych punktów odniesienia w niestabilnym świecie ciągłych
degradacji, co prezentuje wymieniony tom w przekładzie Pretnara i Ježa.
Można powiedzieć, że w tym wyborze teksty przeważające liczebnie przedstawiają „zmianę dotychczasowej tematyki. Herbert porzuca tematykę wojenną
i refleksje o roli artysty we współczesnym świecie na rzecz rozważań o tradycji śródziemnomorskiej i braku węzła między kulturą antyczną a czasem
teraźniejszym” (Kornhauser 2001, 52). Zadaniem większości tekstów Herberta pomieszczonych w wyborze obu wymienionych translatorów było, jak się
wydaje, uzmysłowienie słoweńskiemu czytelnikowi tego stanu rzeczy.
Pojawił się w języku słoweńskim także Herbert-eseista jako hermeneutyk,
powracający do przeszłości w różnych jej odsłonach: osobistej, dziejowej,
kulturowej, aby pokazać czynniki odpowiedzialne za jednostkową tożsamość
i kształtujące ją. To jest główna funkcja zbioru esejów Herberta Barbar v vrtu
z 2003 roku we wspomnianym przekładzie Unuk i Šuler-Galos. Pomimo
pewnej zmiany dyskursu i języka poetyckiego Herberta w jego ostatnich
wierszach i esejach tłumacze słoweńscy, sięgając po te teksty, są przekonani,
jak się zdaje, że Herbert zachował tu przekaz dla swoich czytelników o szczególnej „wartości osobistego doświadczenia” (Kornhauser 2001, 148) – jak to
określa Julian Kornhauser. Są to wartości, które pokrywają się z codziennym,
życiowym doświadczeniem przeciętnego mieszkańca Europy Środkowej,
doświadczeniem sytuującym się poza „wszelką koturnowością i ideologicznym schematyzmem” (Kornhauser 2001, 150).

BIBLIOGRAFIA
Herbert Z., 2001, Podziękowanie za nagrodę Bethlena, w: Herbert Z.: Węzeł gordyjski
oraz inne pisma rozproszone 1948–1998, Kądziela P., oprac., Warszawa: Więź.
Hvišč J., 2008, Kovalčíkove preklady poľskej poézie, in: Hvišč J., Slovensko-Poľsko. Bilaterálne vzťahy v procese transformácie, Bratislava: Lufema.
Kornhauser J., 2001, Uśmiech Sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta, Kraków: Wyd. Literackie.

274

CZĘŚĆ I. LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE

Kudyba W., 2011, Herr Cogito zdobywa przyjaciół. Recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w niemieckim obszarze językowym, w: Krasuski K., red., Herbert Środkowoeuropejczyk. Twórczość Zbigniewa Herberta w kontekstach i kontaktach środkowoeuropejskich, Katowice: FA-art.
Ligęza W., 2011, Nieustanne komentowanie. Wokół recepcji Zbigniewa Herberta w Polsce, w: Krasuski K., red., Herbert Środkowoeuropejczyk. Twórczość Zbigniewa Herberta
w kontekstach i kontaktach środkowoeuropejskich, Katowice: FA-art.
Rosinek V., 1995, O recepcji w Niemczech, w: Czapliński P., Śliwiński P., Wiegandt E.,
Czytanie Herberta, Poznań: WiS.
Snopek J., 2011, Miejsce Zbigniewa Herberta w kulturze węgierskiej, w: Krasuski K., red.,
Herbert Środkowoeuropejczyk. Twórczość Zbigniewa Herberta w kontekstach i kontaktach środkowoeuropejskich, Katowice: FA-art.
Tokarz B., 2011, Twórczość Zbigniewa Herberta w Słowenii, w: Krasuski K., red., Herbert
Środkowoeuropejczyk. Twórczość Zbigniewa Herberta w kontekstach i kontaktach
środkowoeuropejskich, Katowice: FA-art.
Venclova T., 2007, Przedmowa, w: Grudzińska-Gross W.I., Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne, Kraków: Znak.

Krzysztof Krasuski
ZBIGNIEW HERBERT’S WORKS IN CENTRAL EUROPE
The article presents Herbert’s work reception in Central European countries: Poland,
Germany, the Czech Republic, Slovenia, Slovakia and Hungary. This is described with
reference to Central European history and mutual contacts. The article author highlights the importance of German translations of Herbert’s works, their knowledge in
the Czech Republic and Slovakia as well as their traditional popularity in Hungary
and the increasing one in Slovenia. The conclusions are based on the volume Herbert
środkowoeuropejczyk (2011), edited by the article author. It proves that the popularity
of Herbert’s poetry in Central European countries stems from its form, which corresponds with cultural and political experiences of readers in this part of Europe.
Keywords: Zbigniew Herbert, translations, geopoetics, comparative studies, Central
European culture

ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW

NIKOLAJ JEŽ
Uniwersytet w Lublanie
Lublana, Słowenia

TANGO Z MISTRZEM

P

ostać Witolda Gombrowicza, występująca pod przydomkiem „Gombro”, we współczesnym słoweńskim dyskursie literacko-eseistycznym
pojawia się w dwóch odsłonach: w eseju filozoficznym i eseju o charakterze reportażu literackiego. W obu polski pisarz występuje jako arbiter z ukształtowanym systemem myślowym, który dla obojga autorów w planie tematu
stanowi zewnętrzne odniesienie do doświadczenia historycznego, a w płaszczyźnie kompozycji – jako specyficzna instancja – włącza się w tok narracji.

1.
Pierwszy tekst to obszerny esej słoweńskiego filozofa fenomenologa Iva
Urbančiča1 poświęcony refleksji nad istotnymi dylematami europejskości,
1

Ivo Urbančič (1930–2016), słoweński filozof, jeden z pierwszych przedstawicieli słoweńskiej szkoły fenomenologicznej. Po studiach filozoficznych na uniwersytetach w Lublanie,
Wiedniu i Kolonii zatrudniony najpierw w Instytucie Socjologii i Filozofii Uniwersytetu
w Lublanie, potem jako redaktor edycji pism filozoficznych w wydawnictwie „Slovenska
matica” i tłumacz m.in. Nietzschego, współzałożyciel partii Slovenska demokratična zveza
(1989 r.). Autor kilku prac filozoficznych (Evropski nihilizem, 1971; Zaratustrovo izročilo,
1993; Zgodovina nihilizma, 2011 i in.).
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które stały się aktualne w momencie przystąpienia Słowenii do Unii Europejskiej. Drugi to książka Slovenski obraz (Słoweńska twarz), najnowszy utwór
uznanej słoweńskiej pisarki Briny Svit2, mieszkającej i tworzącej we Francji,
gdzie publikuje zarówno po słoweńsku, jak i po francusku. Artykuł jest próbą
bliższego przyjrzenia się drugiej z wymienionych książek, choć już na wstępie
warto zauważyć, że dla obu tekstów wspólny jest specyficzny stosunek ich
autorów do polskiego pisarza. Oboje dokonują szczególnej „adopcji” osobowości pisarza, zrekonstruowanej z jego spuścizny literackiej i zapisków dokumentalnych, którą jako „alter ego” w dość zaskakującym kontekście wpisują w główny tekst swoich utworów. Urbančič nawiązuje do Gombrowicza,
snując rozważania o tym, jak intelektualista z bagażem swojej regionalnej
genealogii sytuuje się w „światowo-historycznym wymiarze europejskości”,
rozumianym jako jego nowa szansa. W tym duchu interpretuje Dziennik
Gombrowicza z roku 1963, kiedy pisarz wraca po latach emigracji do Europy.
Z zapisów odczytuje krytyczne rozmyślania o „Europejczyku”, który owładnięty histerią nieautentyczności wciąż udaje, skrywając się za maskami, Gombrowicz pod te maski i rytuały zagląda, obnażając prawdziwą naturę „Europejczyka”. Wracając do Europy, „dostrzega nieautentyczną europejską formę,
która zafałszowuje prawdę” – tu jego demaskowanie struktury cywilizacyjnej
podstawowej europejskiej formy osiąga apogeum. Pokazuje, jak każdy Europejczyk, również Polak, współtworzył nazizm, wypaczoną wizję błędnie
pojmowanej myśli Nietzschego, uczestniczył w budowaniu wieży zbrodni,
która Europie i Europejczykowi odsłania ich prawdziwe oblicze. Stąd wyznanie Gombrowicza: „musiałem stać się Hitlerem” (Urbančič 2003, 40)3.
Kwestią słoweńsko-europejskiej tożsamości w innym kontekście zajmuje
się też Brina Svit w książce Slovenski obraz. Geograficzne i duchowe argentyńskie itinerarium Gombrowicza staje się dla niej specyficznym drogowska2

Brina Svit, właściwie Brina Švigelj-Merat (ur. w 1954 r.), słoweńska pisarka i dziennikarka,
absolwentka romanistyki i komparatystyki na Uniwersytecie w Lublanie. Mieszka w Paryżu,
publikuje powieści i eseje w języku francuskim i słoweńskim, w jej dorobku są bestselery
przełożone na wiele języków: Con brio (1998), Smrt slovenske primadone (2000), Moreno
(2003), Coco Dias ou la Porte Dorée (2007) / Coco Dias ali Zlata vrata (2010), Une nuit à Reykjavík
(2011) / Noč v Reykjawiku (2013) i in. Laureatka wielu europejskich nagród literackich.
3
Wszystkie przekłady ze słoweńskiego – N.J.
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zem, bowiem wśród rodaków – stygmatyzowanych emigrantów politycznych
– szuka tożsamości słoweńskiej „twarzy”. Obie aktualizacje w nowym kontekście akcentują te aspekty systemu myślowego Gombrowicza, dzięki którym
można zrozumieć i zdefiniować jednostkę w nowoczesnej rzeczywistości
społecznej. Autorzy mają „osobisty” stosunek do maestra, a sposób wplatania
Gombrowiczowskiego hipertekstu do ich własnego dyskursu pozwala im
zapewne na nieco ryzykowny, jednostronny gest „bratania się”, który pisarz
warunkowo akceptuje jako uczestnik aktu narracji.

2.
Opowieść Briny Svit ma trzy możliwe wersje umiejscowione w trzech stolicach: Paryżu, Lublanie i Buenos Aires. Są one wyodrębnione jako trzy potencjalne izotopie, które w procesie narracji połączą się w podstawowy topos
twarzy, enigmatycznego znaku tożsamości. Paryż to dom, który pisarka sama
sobie wybrała. W Lublanie żegna się na zawsze z matką, jej ostatnią egzystencjalną więzią z rodzimym krajem. Do Buenos Aires przyjeżdża w jednym
tylko celu: chce nauczyć się tańczyć tango, później czas wypełni jej lektura
argentyńskich zapisków Gombrowicza. Jej opowieść zaczyna się od reportażu
o Słoweńcach, który od początku został skonstruowany za pomocą wyrazistych kompozycyjnych zabiegów literackich. Później okaże się, że ten potrójny punkt wyjścia łączy przede wszystkim „ja” autorki, w każdej z portretowanych twarzy odbijać się będą także jej rysy.
To jedyny sposób, by poznać swoją twarz w całości: mówię o sobie, która przez
dwadzieścia cztery lata mieszkała „tam”, „u komunistów”, po drugiej stronie muru
niezrozumienia i nienawiści, i pojęcia nie miała, co stało się z ludźmi, którzy musieli emigrować do Argentyny, gdzie stworzyli prawdziwą słoweńską wieś w pampasach, na drugim końcu świata (Svit 2014, 81).

Przyjeżdżając do Argentyny, autorka wiedziała, że istnieje tu kolonia słoweńskich emigrantów, pozostała jednak obojętna na jej folklor. Kiedy przy-
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padkowo spotkany taksówkarz o słoweńskich korzeniach zaprasza ją do
„słoweńskiej” dzielnicy, śmieszy ją pomysł, że miałaby „zachwycać się cukiernią o nazwie Triglav”. Z całą pewnością słoweńscy Argentyńczycy nie
figurowali na jej liście atrakcji tego kraju. Najważniejsze było tango (zob. Svit
2008). Przez myśl jej nie przeszło, że wkrótce zupełnie zmieni dotychczasowe
priorytety i na pierwszym miejscu jej listy znajdzie się „garstka anonimowych ludzi”, których los i wichry historii rzuciły w okolice tego wielkiego
miasta, gdzie pobierała lekcje tańca. Jeszcze mniej była świadoma tego, że
spróbuje dowiedzieć się o nich jak najwięcej, a z ich twarzy złożyć portret,
który przeplecie się z innym, polskim (zob. Svit 2014, 15, 27). Fabułę literacko-reportażowego eseju Briny Svit tworzy więc rezygnacja z jego pierwotnej
koncepcji – nowy pomysł na esej rodzi specyficzny nowy „afekt”, czyli odkrywanie „twarzy” emigrantów politycznych.
Istotne jest przy tym, że w świadomości autorki dochodzi do zmiany
orientacji w czasie i przestrzeni. Dotychczas figurowali w niej starzy wrogowie komunizmu i ich potomkowie. Teraz, w nowej perspektywie obserwacji,
zyskują oni indywidualne rysy wspólnego portretu, który odzwierciedla głębszą tożsamość i los generacji. Rysy twarzy stają się znakami ukrytych znaczeń, odsłaniają się w narracji, w opowieściach.
Autorka odkrywa, w jaki sposób można naznaczone ideologicznie i moralnie historie emigrantów pokazać w innym wymiarze: „jak pozostać
wiernym swojemu rodowodowi – niekoniecznie tylko jednemu – nie zdradzając samego siebie” (Svit 2014, 70). Z tego punktu widzenia po tylekroć już
opisywane i jednostronnie etycznie oceniane historie emigrantów – zdrajców
i kolaborantów – zyskują nową dramaturgiczną formę, stając się nowymi
opowieściami o losach pojedynczych ludzi, którzy opowiadają, jak zachowali
swoją twarz.
Ta radykalna zamiana priorytetów jest zatem efektem trojakiej motywacji:
zerwana więź z krajem ojczystym, oddalając autorkę od domu, wyostrza jej
spojrzenie na problem tożsamości i wierności, a odpowiedzi przynosi „inspirujący” taniec – tango. Spotkanie z tangiem, będące dla niej autentycznym
przeżyciem ontologicznym, wydarza się w kraju, który odkryje przed nią
Polacosa i gdzie stworzy zarysy i scenariusz swojej nowej książki. Dotychczas
jeszcze niewykrystalizowany pomysł, teraz jawi się jako oczywisty temat:
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w twarzach słoweńskich Argentyńczyków zapisane są historie o sposobach
ocalenia tożsamości i wierności.
W rejestrze motywacji autorki brakowało tylko odpowiedniego „systemu”
dekodującego sytuacje życiowe bohaterów, dzięki któremu na poziomie wyższych struktur narracyjnych i znaczeniowych mogłaby konkretne rysy ich
twarzy przekształcić w parabolę, metaforę czy symbol. „Skądś pojawił się
Gombro…” (Svit 2014, 10), który swoją strategią narracyjną pokazał jej, jak
konkret świata przedstawionego i osób zredukować do „formy” rozumianej
jako kategoria bytu. Z utworów Gombrowicza, zwłaszcza Dziennika i Trans-Atlantyku, Brina Svit komponuje własny model narracji, by zilustrować sytuację spotkania z Innym i znaleźć odpowiedź na pytanie: „jak pozostać
wiernym swojemu rodowodowi”.
Stąd też w strukturze książki Slovenski obraz osobowość Gombrowicza
zajmuje szczególne miejsce na wielu poziomach tekstu. Intertekstualność jest
tylko jednym z jego kompozycyjnych elementów, na poziomie dyskursu postać
pisarza otwiera bowiem ów tekst także na kluczowe dla perspektywy autorki
aspekty znaczeniowe i ideowe. Słowem, temat jest tu aktualizowany w kontekście paradygmatu Gombrowicza. Te aspekty jej książki w odbiorze czytelników i krytyków słoweńskich, zwłaszcza przez środowisko słoweńskiej
diaspory w Argentynie, pozostały zupełnie niezauważone. Szerszy krąg
czytelników odczytał w jej tekście przede wszystkim składniki dokumentu
o emigrantach, a autorka spotkała się z dość krytyczną i dyskwalifikującą
oceną. Odbiorcy o kompetencjach krytycznoliterackich dotarli do treści intertekstualnych książki, właściwie interpretując ich sensy, jednak kontekstualne znaczenie roli dyskursu Gombrowicza w tekście nie zostało odpowiednio rozszyfrowane.
Wspomniane strukturalne osobliwości powstającego tekstu kierowały
wprawdzie jego autorkę w stronę reportażu, jednak szerszy kontekst, perspektywa narracyjna i rola autora pozwalają w nim wyodrębnić trzy całości
tematyczno-kompozycyjne: 1) opowieść Briny Svit o jej przypadkowym odkryciu argentyńskich Słoweńców, która poprowadzi ją ku nowemu wariantowi już wypróbowanego gatunku dokumentu z elementami fikcji, 2) opis
i fotograficzna ilustracja spotkań z wybranymi przedstawicielami słoweńskiej
enklawy w Argentynie oraz zapis ich losów, 3) zabieg dekodowania charakte-
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rologicznych rysów i mentalności bohaterów pokolenia naznaczonego ideologicznym stygmatem w polu semantycznym Gombrowiczowskiego signifiant.
Predgovor o zvestobi (Wstęp o wierności) przynosi informację, że książka
Slovenski obraz została pomyślana jako hybrydyczny twór gatunkowy zawierający elementy dokumentu i fikcji, wykorzystujący nierzadko składniki „autofikcji, intertekstualności i relacji intersemiotycznych” (Svit 2014, 27). Wszystkie te aspekty oświetlają temat centralny, zogniskowany w metaforze „twarzy”. Aby ją zobrazować, autorka musi najpierw sama przezwyciężyć w sobie
uprzedzenia i stereotypowy obraz emigranta politycznego, jaki został jej
narzucony. W jej próbie subiektywnego spojrzenia na tę społeczność i utożsamienia się z nią niemałe znaczenie ma fakt, że również ona sama jest emigrantką z wyboru. Słowem, dla układających się wielowarstwowo motywów
tematycznych i problemowych pisarka potrzebowała odpowiedniego klucza,
dzięki któremu mogła zilustrować zasadnicze rysy słoweńskiej „twarzy”, unikając ferowania ocen z perspektywy ideologii i polityki. Jej definicja „twarzy”
zaprezentowana we wstępie „na potrzeby własne” zapowiada strategię autofikcji: „Pod pojęciem »twarzy« rozumiem to, kim jesteśmy, to, kim sami sobie
się wydajemy i to, kim uczyniło nas życie. Być sobą, znaczy bowiem nieustannie dociekać, kim się jest” (Svit 2014, 27).

3.
W 13 rozdziałach książki na podstawie rozmów i sesji fotograficznej pisarka przedstawiła pojedyncze losy członków emigracyjnej wspólnoty. Na matrycę czasu i przestrzeni kolejnych etapów życia trzech pokoleń słoweńskich
emigrantów nałożyła chronologicznie fragmenty argentyńskiej biografii
Gombrowicza. Każdy portret zawiera zatem w sobie historię równoległą,
korespondującą bądź to w planie sytuacyjnym, bądź symbolicznym z kolejami życia portretowanej osoby, czasem jest też komentarzem lub możliwym
alternatywnym rozwiązaniem przewidywalnego emigracyjnego losu. Nierzadko sygnałem nawiązania stają się same tytuły rozdziałów: Mladosti
(Młodości), Življenje je sen (Życie jest snem), Vir poezije (Źródło poezji), Ime
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sanj (Imię marzeń), Očetje in sinovi (Ojcowie i dzieci). Element spójności
albo wspólny mianownik różnorodnych fabularnych scenariuszy emigracyjnych biografii stanowi cezura historyczna (moment udania się na emigrację),
dzieląca poszczególne życiowe scenariusze na dwa okresy: czas przed emigracją i nowy początek.
W planie fabularno-narracyjnym poszczególne postaci stają się partnerami autorki w jej budowaniu epizodycznych scenariuszy książki, jej aspektów
intersemiotycznych i intertekstualnych. I tak jedna z bohaterek, Lučka, ofiarowuje autorce listy Gombrowicza, z których pochodzić będą fragmenty historii maestra; ślady bardziej intymnej relacji z jednym z portretowanych bohaterów widoczne są w rozdziale o „rewolucjoniście” Andreju Reparze, który
robi błyskotliwą karierę akademicką; ramy typowego schematu emigracyjnych losów przekracza kosmopolityczna rodzina Mozetičów; specjalny status
przewodnika po słoweńskiej wysepce emigrantów zajmuje pierwsza „twarz”
– słoweński taksówkarz Rok Fink. Na poziomie paralelnych słoweńsko-Gombrowiczowskich motywów nie można pominąć specjalnie wyeksponowanego stosunku „ojcowie ‒ synowie”, który niczym eksplikacja relacji „ojczyzny” i „synczyzny” nawiązuje do powieści Trans-Atlantyk. Słoweńscy argentyńscy synowie po próbie opuszczenia wspólnoty zwykle wracają, stając
się głosicielami systemu wartości „ojczyzny”. Jeden z dawnych renegatów
przyjmuje pisarkę w siedzibie emigrantów słoweńskich jako strażnik słoweńskiej
tradycji i jej patriotycznych rytuałów. W tym punkcie nabiera intensywności
kontrast pomiędzy legendą argentyńskiego wyzwolenia Gombrowicza a sytuacją słoweńskich emigrantów, metaforycznie przedstawioną w obrazie „puszki
z sardynkami”. Paralelizm tych dwóch sytuacji życiowych i wzorców zachowań na argentyńskim wygnaniu jeszcze wyraźniej uwypukla odmienność
strategii życiowej maestra. Gombrowicz ucieka przed rodakami, unika ich
klubów i stowarzyszeń, uwalniając się od jakichkolwiek symbolicznych gestów manifestowania patriotyzmu. Słoweńcy natomiast budują słoweńską
osadę Lanús, by w tym swoistym getcie urzeczywistnić marzenia i zatrzymać
bieg historii.
Literacki opis byłego domobrana, z wszelkimi składającymi się z samych
klisz atrybutami, prowokuje pierwowzór postaci do wyrażenia sprzeciwu.
Zarzuca on pisarce rozdźwięk między realiami historycznymi, jakie przed-
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stawił jej w rozmowie, a sposobem ich ujęcia w tekście. Najwyraźniej autorka, chcąc zadośćuczynić historycznej wiarygodności, nie chciała się wyrzec
możliwości lekko nawet karykaturalnego wykorzystania „formy skończonej”,
kreśląc scenariusz wiecu domobranów na placu Kongresowym w Lublanie ze
wszystkimi rozpoznawalnymi rekwizytami (stroje ludowe, slogany, gesty,
czarne mundury z aplikacjami orła). W tym wyraźnie politycznym kontekście
jej utwór dotyka bolesnych miejsc słoweńskiej pamięci historycznej, dlatego
też postać źródłowa nie mogła przystać na rolę ikonicznego emblematu historycznej formy. Liczba mnoga rzeczownika abstrakcyjnego młodość jako tytuł
historii o byłym domobranie (Mladosti) bezpośrednio nawiązuje do jednej
z centralnych Gombrowiczowskich kategorii formy, aktualizując ją w obciążonych złą pamięcią wymiarach słoweńskiej historii (motyw ten jest schematycznie pokrewny destrukcyjnej roli formy w dramacie Gombrowicza Ślub).
Wspólną ramą wszystkich losów bohaterów książki Slovenski obraz jest
nowy początek, ściśle powiązany ze zorganizowaną na obczyźnie wspólnotą
rodaków, która pielęgnując patriotyzm i wierność słoweńskiej tradycji, zapewnia sobie przetrwanie i ocala tożsamość. Spoiwem społeczności emigrantów
jest szacunek dla zasad i rytuałów jako obowiązującej formy, przez którą manifestuje się przynależność do wspólnoty i wierność jej wartościom. Jej konwencjonalny wymiar potwierdza też kanonizowana pamięć historyczna o wygnaniu z raju zniewolonej ojczyzny, pozostawionej na pastwę totalitarnego reżimu. Emigracja to ofiara na ołtarzu wierności idei słoweńskości i wolności.
Wzór ten zawiera konstytutywne elementy Gombrowiczowskiej formy, więc
poszczególni bohaterowie są charakteryzowani na podstawie ich stosunku do
podstawowego rytuału: jedni się od niego oddalają, inni są jego nosicielami,
a niektórzy stają się nawet jego siłą napędową.
Wspólnota pragnie zagwarantować sobie przyszłość, dbając o inicjację
najmłodszego pokolenia, dlatego dzieci emigrantów nie tylko odbierają
gruntowne wychowanie patriotyczne w rodzinie, ale formowane są też przez
tworzone na obczyźnie słoweńskie instytucje kulturalne. Z perspektywy zagrożonej wspólnoty, której grozi rozpłynięcie się w obcym środowisku i utrata tożsamości, jednoznaczne wychowanie jest jedynym ratunkiem. W perspektywie Gombrowiczowskiego signifiant „formy” ikony słoweńskich emigrantów w książce zostają usytuowane w konotacyjnej strefie znaku, który
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dla maestra jest „przestrzenią bez powietrza”, „puszką z sardynkami”. W tym
punkcie musiało dojść do „krótkiego spięcia” między żywymi stróżami słoweńskiego rytuału a pisarką, która według formuły Gombrowicza stworzyła
uniwersalny wzorzec kształtowania tożsamości na obczyźnie. Jej kontrowersyjne
stwierdzenie: „Nadmiar słoweńskości zabija słoweńskość” jest efektem konsekwentnego implementowania Gombrowiczowskiego paradygmatu. W jego
polu słoweńska wspólnota staje się „duszną atmosferą”, która nie pozwala na
osobiste wyzwolenie, nie toleruje „niedojrzałości synów” i „niższości” wobec
obcego – wszystkiego, co stanowi obronę przed naporem dojrzałej formy.
W tym kontekście rola Gombrowicza w książce Slovenski obraz jest paralelna
z rolą Gonzala w powieści Trans-Atlantyk. W słoweńskiej wspólnocie alternatywa nie istnieje, panuje totalitaryzm „ojczyzny”: „Jedynym problemem
pokolenia synów są ich ojcowie” (Svit 2014, 96).
Poprzez epizody „twarzy” autorka coraz bardziej zbliża się do stylu myślenia swojej „intersubiektywnej” postaci wybranej przez nią także do roli duchowego przewodnika. Ostatnią „twarzą” jest epilog nawiązujący do początku reportażowej opowieści. Autorka bezpośrednio odwołuje się tu do Gombrowiczowskiej filozofii „formy”, wpisując ją – nie bez wewnętrznego
rozdarcia towarzyszącego refleksji o niedojrzałości, młodości, wielokulturowości i dystansie – w swoją historię, odbijającą się w jej własnej twarzy. Tu
spotyka się z formą uwarunkowaną historycznie, która żyje i odnawia się
zarówno w jej świadomości, jak też w świadomości samotnej wysepki słoweńskiej wspólnoty na argentyńskiej emigracji. Jej członkowie w większości
są w tej formie uwięzieni, nie widzą poza nią żadnej alternatywy, dlatego w dojrzałym wieku stają się jej stróżami. W nieco emocjonalnie zabarwionym opisie spotkań z najmłodszym, „urodzonym dla formy” pokoleniem doszukać
się można odniesień do alegorycznej sceny z Trans-Atlantyku, rozgrywającej
się w Związku Kawalerów Ostrogi. W groteskowym przerysowaniu Gombrowicz ilustruje tu trudną relację między jednostką i ojczyzną, w której obie
strony muszą wzajemnie się ranić. Nie inaczej funkcjonuje wspólnota narodowa – kaleczy ludzi, zmuszając ich, by pozwalali się ranić i sami zadawali
ból w zaklętym kręgu, z którego nie ma wyjścia. To zarazem wizja dantejskiego piekła, gdzie trzeba porzucić wszelką nadzieję. Każdy jest jednocześnie oprawcą i ofiarą, skazaną na wieczną pokutę.
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4.
Konkluzje na temat roli maestra w planie treści i kompozycji książki Slovenski obraz narzucają się same. Na początku czytelnik znający utwory Gombrowicza, z których czerpała Brina Svit, odnosi wrażenie, że osobowość Polacosa jako zasadniczy punkt odniesienia dla osobistych losów bohaterów jej
książki jest nieco natrętną autorską dygresją, pokazującą, że Brina Svit traktowała zapiski Gombrowicza jako autobiograficzny dokument, a nadając mu
kształt apokryficznego wtrętu, nieco pretensjonalnie wykorzystała w swojej
narracji. Postać „Gombra” wpisała w czas akcji i przestrzeń opowieści, włączyła w nią jako postać historyczną, legitymizującą jej literacki sposób opisu
doświadczonej przez los i naznaczonej przez historię społeczności Słoweńców.
W odniesieniu do opisanych przez nią postaci Gombrowicz zyskuje status
„antybohatera” i „alter ego”. Uwzględniając rzeczywisty profil maestra i jego
podstawowy instynkt wymykania się jakimkolwiek szablonowym próbom
zamknięcia w apokryfie, działanie autorki mogłoby słusznie zostać uznane za
nadużycie, jednak wykorzystanie go w roli „alter ego” na poziomie kompozycji
pozwala sformułować inny sąd. Wspomniana na wstępie podwójna, intertekstualna rola polskiego pisarza, widoczna w zabiegu przeplatania fragmentów
jego biografii z historiami słoweńskich „twarzy”, pozwala Gombrowiczowskie
passusy w książce Slovenski obraz potraktować jako swoisty metatekst, którego podstawowym zadaniem jest ukazanie alternatywnego modelu emigracyjnej mitologii, kształtującej i tworzącej dyskurs patriotycznego rytuału jako
formę. Odtwarzając losy swoich bohaterów w ramach kategorii „dojrzałej
formy”, autorka obiektywizuje kontekst ich kontrowersyjnej ideologicznej
oceny.
Dyskurs Gombrowicza wpisuje się w kompozycję książki Slovenski obraz
jako opowieść paralelna wobec historii przedstawionych bohaterów, którzy
po opuszczeniu ojczyzny zaczynają nowe życie, oraz jako kontrapunkt i negatyw tożsamości – kluczowego pojęcia omawianego dzieła. W takiej roli obsadziła autorka maestra, dzięki któremu w drugim planie narracji poszczególne
losy emigrantów zostały ukazane w ramach uniwersalnych schematów ich
życia, światopoglądu czy autorefleksji. Narracja Gombrowicza jest elemen-
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tem, za pomocą którego autorka wyznacza nowe pola semantyczne znaku
utożsamianego w słoweńskiej tradycji z patriotyzmem i wiernością. Portrety
poszczególnych emigrantów można odczytywać w rejestrze bipolarnych
konkretyzacji formy. Wśród rozmaitych jej wcieleń spotykamy zamkniętą
formę umundurowanego domobrana, wolnomyśliciela-„rewolucjonisty”,
nostalgicznego patriotyzmu, emigracyjnej organizacji wychowawczej, a obok
nich dostrzec można także losy jednostek próbujących się wyzwolić z oków
narzuconej formy. Modelowanie postaci w ramach określającej je formy jako
zasady kompozycyjnej tekstu pozwoliło autorce zachować pozycję zdystansowanej obserwatorki i reporterki. W pośredni sposób zatem osobowościowy
wzorzec Gombrowicza jest także kryterium doboru bohaterów – autorka
wybiera tych, którzy reprezentują najbardziej wyraziste warianty „formy”
tożsamości rodaków, kształtującej się wobec ocalonej w micie starej ojczyzny.
Z takiego punktu widzenia hipotekst Gombrowicza wnosi do książki Slovenski obraz nieco swojego specyficznego „dynamitu”.
Przełożyła Joanna Sławińska

BIBLIOGRAFIA
Svit B., 2014, Slovenski obraz, Ljubljana: Cankarjeva založba.
Svit B., 2008, Coco Dias ali Zlata vrata, Ljubljana: Cankarjeva založba.
Svit B., 2015, Identiteta je vedno nekaj ironičnega, intervju, Maja Šučur, „Dnevnik”
[3.01.2015], https://www.dnevnik.si/1042702056 [dostęp: 16.06.2016].
Urbančič B., 2003, Vprašanje svetovnozgodovinskega mesta Nove revije in problem
Evrope, in: Grafenauer N., Evropski izziv, Ljubljana: Nova revija.

Nikolaj Jež
TANGO WITH A MASTER
Gombrowicz, called ‘Gombro’, appears in Ivo Urbančič’s essay on European dilemmas, written on the occasion of Slovenian accession to the EU. It also appears in
Slovenski obraz – an essay/literary reportage by Brina Svit, a Slovenian author living
and creating her works in France. Both texts portray the Polish writer as an arbitrator
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presenting a certain ideology. Through this figure, both authors refer to the historical
experience; it also becomes involved in the narration. The fragments introducing
Gombrowicz in Slovenski obraz can be regarded as a kind of a metatext aiming to
present an alternative model of emigration mythology.
Keywords: Slovenian emigration, non-fiction literature, Brina Svit, Gombrowicz
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w Wielkim Tyrnowie
Wielkie Tyrnowo, Bułgaria

OBRAZ MYŚLICIELA I JEGO POLSKIE OBLICZE.
WĘDRÓWKA TRANSKULTUROWA1

KLUCZ WIZUALNO-FILOZOFICZNY

S

łowo „myśliciel” najczęściej kojarzy się z rzeźbą Myśliciel (1902) autorstwa francuskiego rzeźbiarza Auguste’a Rodina (1840–1917). Rzeźba ta
już dawno stała się symbolem człowieka myślącego, a jego poza zakodowana jest w obecnej kulturze w tak charakterystyczny sposób, jakby innej
pozycji nie można było nawet przyjąć w chwilach rozmyślań. Przepełniona
myślami głowa tak bardzo ciąży, że wręcz wymaga podparcia na dłoni. Figurę przenika i sytuuje pionowa oś Myśliciela, który ulega prawu ciążenia, a to,
co go przytłacza i przekształca w pomnik, to moc myślenia.
Myśliciel jest oderwany od świata zewnętrznego, autarkiczny, zatopiony
w innym, własnym, wewnętrznym bycie. Nieprzenikniony i nieporuszony,
stwarza wrażenie, jakby wewnątrz niego samego była jakaś niekończąca się
przestrzeń, otchłań. Myśliciel siedzi na kamieniu i jednocześnie się z nim
łączy. Kamień sam w sobie pełni funkcję egzemplifikującą siłę rozmysłu.

1

Niniejszy tekst jest wersją rozszerzoną i wzbogaconą fragmentu monografii Очите на
словото. Полонистични студии (Oczyma słowa. Studia polonistyczne), zob. Григорова
2015, 286–301.
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Myśliciel to ciało człowieka, które zamienia się w kamień, w swój wewnętrzny byt. Postać Myśliciela Rodina przypomina Melancholię Albrechta Dürera
(1471–1528), a jej obraz tkwi kulturowo w każdym człowieku. Z tego też
powodu wędruje zarówno w czasie, jak i w przestrzeni kulturowej.
Wizerunki myśliciela pojawiają się wielokrotnie w literaturze, sztuce malarskiej oraz rzeźbie, czyli sztukach wykorzystujących semiotykę różnorodnego
języka przekazu. Ciekawe, że w dziele literackim Myśliciel występuje w formie
wizji plastycznej. Niniejsza interpretacja ma na celu wykazanie, że Myśliciel
funkcjonuje jako wizualny symbol archetypiczny egzystencjalnego rozmysłu,
który „wypływa” w pracach różnych sztuk, należy do różnorodnych kultur i tradycji narodowych. Rzeźba Rodina najwyraźniej jest jednym z najmocniejszych
ucieleśnień twórczych tego archetypu. Przekształcana w wizualno-filozoficzny
klucz otwierający zarówno twórczość, która ją poprzedza w czasie, jak i utwory
późniejsze. Każda z oddzielnych historii twórczych wizualizacji archetypu
ma swój, indywidualny charakter, usytuowany w kontekście narodowym i subiektywnym.
Obraz myśliciela przez wiele lat towarzyszył moim zainteresowaniom naukowym (np. motywowi wędrowca w literaturach słowiańskich) i był też dla
mnie podłożem do zrozumienia polskiej symboliki kulturowej tkwiącej np.
w motywie Chrystusa Frasobliwego.

MYŚLICIEL KARELA HYNKA MÁCHY
W POEMACIE MAJ
Plastyczny obraz Myśliciela Rodina widnieje w poemacie Karela Hynka
Máchy (1810–1836) Máj (Maj, 1835), sztandarowym utworze czeskiego
romantyzmu. Główny bohater rozmyślań, rozbójnik Vilem, skazany na
śmierć i zamknięty w wieży, przedstawia swe ostatnie myśli w taki sposób, że
można go nazwać „bratem bliźniakiem” Myśliciela Rodina. Trzy razy powtarza się u Máchy refren (leitmotiv), który prowadzi do emblematyzacji wizerunku, jaki ta postać sobą przedstawia:
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Oto, położył się na zimny stół, rękoma głowę wspiera
Wpół siedzi, klęczy wpół,
Głąb myśli swych przeziera;
Przez twarz księżyca dymne chmury szły,
Więzień swą duszę owinął w ich mgły,
Za myślą myśl umiera
(Mácha 1971, 118)

Powyższy cytat ukazuje jedną z najbardziej kluczowych i emblematycznych scen w utworze, w której obraz zastygłego czasu (na zasadzie filmowej
stopklatki) rodzi wizualny efekt kamiennej rzeźby. Trzykrotnie powtarzana
scena wzmacnia ten efekt. W przywołanym fragmencie, w przekładzie Józefa
Waczkowa z 1971 r., określenie „kamienny stół” zostało zastąpione jakościowo podobnym – „zimny stół”, jednak w samym tekście dominuje kamień, tak
jak to jest w oryginale. Należy zauważyć, że w pozie myśliciela Vilema uwidacznia się również element modlitewny – półklęcząca pozycja. Ważniejsze
jest jednak to, o czym rozmyśla „straszny pan lasów” – rozbójnik, więzień
i myśliciel: on nie myśli po prostu o śmierci, która zostanie mu zadana jako
kara, ale o „nicości” i o otchłani nieprzeniknionego niebytu, o „innej nocy”.
Obraz „nicości” i egzemplifikacja myśli są jednymi z największych osiągnięć
tego poematu – pisał František Xaver Šalda (1867–1937), jeden z najważniejszych ówczesnych czeskich krytyków literackich. W eseju Mácha snivec
i buřič (Mácha marzyciel i buntownik, Šalda 1936) Šalda nazywa czeskiego
romantyka „pierwszym poetą-metafizykiem” czeskiej poezji, „doskonałym
lirykiem i ponad wszystko myślicielem, zaprzątniętym zagadkami wieczności, czasu, zaświatów” (Шалда 1984, 399). „Śmierć rozpostarła swe mroczne
skrzydła tak nad poezją Poego i Baudelaire’a, jak i nad poezją Máchy – pisał
Šalda. – Ona jest nie tylko rekwizytem teatralnym, wierzcie mi, ale rzeczywiście tworzy estetyczną atmosferę jego wierszy” (Шалда 1984, 399–400).
Czeski krytyk skupia się na obrazie „nicości” oraz na efektach i formach grozy w tak silnie związanej z Ziemią i Kosmosem poezji. Wiąże ją z przejawami
romantycznego nihilizmu, odkrywa kluczowy obraz więźnia w wieży – symboliczną sytuację wyroku, z jakim się rodzimy. Charakterystyczne dla Máchy
jest organiczne myślenie egzystencjalne, co widać najbardziej w przytaczanej
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przez Šaldę antynomicznej myśli z utworu Pouť krkonošská (Pielgrzymka
karkonoska): „Kocham kwiat, ponieważ więdnie, kocham zwierzę, ponieważ umiera, człowieka – ponieważ odchodzi i wie, że go nie będzie. Kocham, bardziej niż kocham, uwielbiam Boga – bo go nie ma” (cyt. za:
Шалда 1984, 401).
Modernistyczna interpretacja Šaldy umożliwia odczytanie poematu przez
jego idee egzystencjalne2 – dostrzeżenie w utworze figury myśliciela, którego
ofiarę można przyrównać do tragiczno-wzniosłej heroizacji Syzyfa Alberta
Camusa z Mitu Syzyfa. W scenie ukazującej rozmyślającego Vilema, na tle
kwitnącego i pełnego miłości maja, można zobaczyć jaskrawą ilustrację sytuacji granicznej egzystującego człowieka – w sensie, w jakim rozumieli go
Kierkegaard i Heidegger. Kwestia nicości zajmuje centralne miejsce w metafizyce niemieckiego filozofa i prowadzi do ujawnienia bytu. W eseju Czym
jest metafizyka? Heidegger wskazywał:
Czy ludzka przytomność popada czasem w taki nastrój, w którym staje wobec
nicości samej? Jest to możliwe i rzeczywiście ma miejsce, choć rzadko i tylko
chwilami, w owym fundamentalnym nastroju, jakim jest trwoga. (…) Trwoga
ujawnia nicość. Jesteśmy „zawieszeni” w trwodze. Mówiąc wyraźniej, trwoga
trzyma nas w takim zawieszeniu, ponieważ powoduje wyślizgiwanie się bytu
w całości. Stąd to my sami, ci oto bytujący ludzie, znajdując się wśród bytu, wyślizgujemy się razem z nim. (…) Nicość odsłania się w trwodze, ale nie jako byt. Nie
jest też bynajmniej dana jako przedmiot. (…) Nicość raczej ujawnia się wraz
z bytem i w nim o tyle, o ile jego całość wymyka się i wyślizguje. (…) W jasnej
nocy nicości trwogi powstaje dopiero pierwotna otwartość bytu jako takiego, to
mianowicie, że jest on bytem, nie zaś nicością (Heidegger 1977, 60–62).

Ostatnia noc więźnia Vilema jest nocą egzystencjalnej trwogi, podczas
której bohater widzi absolutną noc nicości wraz z nocą niebytu, na tle których lśnią gwiazdy i błyszczy księżyc. W nocy nicości znikają czas i byt.

2

Przykładem podobnego hermeneutycznego odczytania, odwołującego się do idei egzystencjalnych, były badania prowadzone przez Kwirynę Ziembę nad poezją Jana Kochanowskiego w monografii Jan Kochanowski jako poeta egzystencji: Prolegomena do interpretacji
„Trenów” (Ziemba 1994).
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Nocy najgłębsza! Tu od lśnień
Od blasków księżycowych od błysków gwiezdnych drży
Mrok czarny, tam jedyny pusty cień,
tam – żadnej – żadnej – żadnej skry,
tam tylko noc przebywa.
Tam nie odróżnisz lat od mgnień
Nie mija noc, nie wstaje dzień
Bez końca bezkres taki sam,
Tam czasu nie ubywa
(Mácha 1971, 123)

Monumentalizm medytacyjnej sceny jest szczególnie jaskrawy; charakteryzuje się filozoficzną samotnością, egzystencjalną izolacją świadomości.
Bezdenna kosmiczna otchłań przekształcająca się w wewnętrzną bezdnię
bohatera. Pełny triumf deziluzji, pozbawiającej człowieka naiwnych mitologizacji zaświatów. Dokonuje się kosmizacja własnego Ja, jego przestrzeni
wewnętrznej, ale w kierunku absolutnego mroku otchłani Wszechświata.
Rozmyślając o niebycie, skazany na śmierć rozbójnik znajduje się na granicy
życia i śmierci, jakby stawał się kamieniem i stapiał z kamiennym stołem.
Efekt ten przenosi się też na obrazy rozbójników z grupy Vilema, gdy Mácha
opisuje ich, jakby skamienieli na wieść o wyroku śmierci wydanym na swojego przywódcę.
W poemacie Máchy myśl dotyka problemu niebytu. Następnego dnia ścięto bohatera, jego ciało przytwierdzono do koła, a czaszkę i szkielet porzucono na wzgórzu. Głowa (wiodąca metafora w poemacie) staje się toposem
myślenia, a jego emblematyzowanie w utworze ma kluczowe znaczenie. Ścięcie to apokaliptyczny koniec świadomości i motywów ofiarnych w poemacie
(zob. Чолакова 2011, 181–193).
Mácha to poeta o niedoścignionym mistrzostwie słowa, który słowem
osiąga to, co rzeźbiarz wydobywa z kamienia – tworzy postać, której wizualizacja w umyśle przywołuje Myśliciela, dzięki czemu można odnieść wrażenie,
iż w tej właśnie chwili widzi się dzieło Rodina, a przecież poemat powstał ok.
siedemdziesiąt lat przed rzeźbą francuskiego artysty.
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TYTANICZNY MYŚLICIEL RODINA
Postać Myśliciela jest częścią ogromnej kompozycji rzeźbiarskiej zatytułowanej Brama piekieł (1880–1916), nad którą Rodin pracował do końca życia.
Jest to jeden z tych oryginalnych i genialnych projektów3, który rozpada się
na wielką liczbę autonomicznych postaci, znanych dziś jako osobne rzeźby
i arcydzieła4. Brama, ciała ją zalewające, aura chaosu piekła, wrota, które
w rzeczy samej są lśnieniem nieskończoności, jak pisze Bernard Champigneulle w książce pt. Rodin (Шампиньол 1982). Owa brama ma oblicze
„chimeryczne”, stała się „ucieleśnieniem duchowego cierpienia”, prezentowała brak zewnętrznej ramy i symetrii, dziwną „subiektywną metafizykę”. Cytując słowa rzeźbiarza Antoine’a Burdelle’a5 (1861–1929) – Brama piekieł jest
„przepełniona arcydziełami” (Шампиньол 1982, 70–71).
W kompozycji rzeźbiarskiej Myśliciel Rodina stoi nad bramą piekieł, co
oznacza, że jest on strażnikiem granicy, podobnie jak bohater Máchy. Określa to również ich wspólną pozycję egzystencjalną. W tym ułożeniu ciała
Myśliciel Rodina jeszcze bardziej przypomina Myśliciela Máchy.
Teraz spójrzmy na jego plastyczną różnorodność. Silna, mroczna i atletyczna
jest jego postać, muskulatura narzuca moc myśli, skoncentrowanej w centralnej części czoła. Dziwna i niezwykła jest ta „atletyczność” myśli. „Myśliciel
jest jak odpoczywający Chrystus z niskim czołem, byczym karkiem, zezwierzęconą twarzą i cała jego siła kryje się w tej strasznej muskulaturze” –
pisał o rzeźbie Champigneulle (Шампиньол 1982, 68). Należy wspomnieć,
że z powodzeniem można by tu było dodać ilustrację do znanej myśli Jeana-Paula Sartre’a, że człowiek dźwiga na swych barkach ciężar całego Wszechświata. Wiemy, że trzej mistrzowie byli podstawowym źródłem natchnienia
3

Projekt, zamówiony przez Francuską Dyrekcję Sztuk, 23 lata po zatwierdzeniu nie był
według oczekiwań Dyrekcji wykonany w należyty sposób i dlatego został odrzucony w 1903
r. Rodin wystawiał różne oddzielne rzeźby albo kompozycje, lecz to, co zaprezentował jako
całość w 1900 r., nie zostało przyjęte jako spełniony i dokończony projekt. Całość została
odlana z brązu po śmierci twórcy w 1938 r. i postawiona w parku muzeum „Rodin”.
4
Jedne z najbardziej znanych to: Ta, która była piękna i Kariatyda dźwigająca kamień.
5
Przyjaciel Rodina, którego opinię autor Myśliciela bardzo cenił.
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Rodina – Michał Anioł z Sądem Ostatecznym, Dante z Boską Komedią oraz
Lorenzo Ghiberti (Lorenzo di Bartolo, 1378–1455) z Bramą raju6 – połączenie ich wpływów doprowadziło do powstania nowej jakości.
Od dawna oderwany od swego miejsca w początkowej kompozycji Bram
piekieł – Myśliciel Rodina zachował swą graniczną pozycję i nadal oddziałuje
na odbiorcę. Stoi nie tylko na granicy między tym, co jest tu i tym, co jest
tam – wyraża autonomiczną obecność człowieka w bycie, gdzie każda chwila
jest mu a priori dana i odebrana, ale jednocześnie właśnie człowiek może nad
tym rozmyślać oraz próbować wyjść poza samego siebie. Namysł nad tym, co
po obu stronach granicy, znajduje się także na granicy innej – mam na myśli
granicę interpretacji, linię biegnącą pomiędzy kategoriami religijnymi czy
bytowo-filozoficznymi. Myśliciel już dawno posiada statut symbolu filozoficznego, podobny jest do nieustannie toczącego kamień pod górę Syzyfa,
który zdołał usiąść na chwilę na tym narzędziu wiecznej tortury, zanim ten
znowu stoczył się po zboczu.

EGZYSTENCJALNY SYZYF CAMUSA
„Twarz, która cierpi tak blisko kamieni, sama jest już kamieniem” – pisał
Camus o swoim Syzyfie (Camus, Le Mythe de Sisyphe; Камю* 1982, 189). Wiele
z oglądanych obrazów myśliciela dochodziło do apogeum, w którym to – jak
w Camusowskim przedstawieniu Syzyfa – ujawniał się absurd ludzkiej egzystencji i jednocześnie zwycięstwo człowieka nad uświadomioną niedorzecznością świata. Obraz bohatera egzystencjalnego, jaki Syzyf ogląda niczym „ślepiec,
który chce widzieć, a wie, że nie ma końca ciemnościom” (Камю 1982, 191),
łączy się z naturą ludzkiego losu – wtaczaniu wyobrażonego głazu pod górę.
6

Wiemy, że na samym początku, tworząc Myśliciela, Rodin zamierzał przedstawić Dantego, a sama postać miała zostać nazwana Poetą (w zgodzie z fabułą Wrót), ale została zuniwersalizowana. Paradoksalności całej sytuacji dodaje fakt, że model, który pozował do wykonania rzeźby, był znanym bokserem.
* Cytując Mit Syzyfa, autorka korzystała z podanego bułgarskiego wydania. Tłumacz artykułu na język polski zaczerpnął odpowiednie fragmenty z: Camus 1991.
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Słynny esej Camusa kreuje obraz czy raczej tworzy monument. Odtwarza
chwilę powrotu Syzyfa z odpoczynku, zanim znowu zacznie się mozolne
wtaczanie kamienia. Francuski filozof sam przyznaje, że właśnie ta chwila go
zajmuje:
Interesuje mnie Syzyf podczas tego powrotu, podczas tej pauzy. Widzę, jak ten
człowiek schodzi ciężkim, ale równym krokiem ku udręce, której końca nie zazna.
Ten czas, który jest jak oddech i powraca równie niezawodnie jak przeznaczone
mu cierpienie, jest czasem świadomości Syzyfa. W każdej z owych chwil, kiedy ze
szczytu idzie ku kryjówkom bogów, jest ponad swoim losem. Jest silniejszy niż
jego kamień. (…) Podobnie człowiek absurdalny: gdy zgłębi swoją udrękę, zamilkną bogowie (Камю 1982, 189, 191).

Wizualizacja ludzkiego trudu, nierozłącznie związana z kamieniem, ma
w eseju Camusa decydujący i znamienny charakter: „widać ściągniętą twarz,
policzek przy kamieniu, pomocne ramię, o które wspiera się oblepiona gliną
masa” (Камю 1982, 189).
Czyż Syzyf Camusa nie jest kolejnym myślicielem? Obrazowo-mitologiczna
projekcja namysłu realizuje się jako ta postać. Jego głębokie rozmyślanie ma
długą historię i to ona właśnie przenika wszystkie poprzednie oraz wszystkie
następne ucieleśnienia Myśliciela.

CHRYSTUS MYŚLICIEL
I IWAN NIKOŁAJEWICZ KRAMSKOJ (KRAMSKI)
Jeśli kontynuować łańcuch skojarzeń i szukać obrazów intensywnego, granicznego rozmyślania, powiązanych głębokim podobieństwem, odnajdziemy
jeszcze jedną interesującą postać myśliciela – tym razem w obrazie rosyjskiego
malarza Iwana Nikołajewicza Kramskiego (1837–1887). Obraz ten przedstawia
siedzącego na kamiennej pustyni, emanującego kosmicznym chłodem i brzemienną myślą Chrystusa (Chrystus na pustyni, 1872). Nie podparł on swojej
głowy, ale złączył ręce – jakby w koncentracji połączonej jednak z niepokojem
i tęsknotą, z czołem nie mniej mrocznym niż Myśliciel Rodina.
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Rozmyślanie Chrystusa na obrazie rosyjskiego malarza wydaje się równie
intensywne jak te przywołane wcześniej, a sama jego osoba zlewa się z otaczającym ją światem kamiennej pustyni. Nietrudno się domyślić, że na barkach rozmyślającego Chrystusa spoczywa ogromny smutek, zrodzony z moralnego niepokoju i walki ze światem oraz ze sobą samym. Dla Kramskiego
jest to szczególnie ważny, kluczowy obraz, który nie daje mu spokoju, dopóki
nie zostanie namalowany (malarz później wspomniał, że dzieło to tworzył
krwią i łzami).
Długi namysł nad podjętą problematyką, wewnętrzne rozterki twórcze
związane z wyborem wizerunku Jezusa, sprawiły, że Kramski, inspirowany
dodatkowo motywem kuszenia na pustyni, wpadł na pomysł przedstawienia
Chrystusa-Myśliciela – co dla rosyjskiego malarza stało się sposobnością ukazania medytującej twarzy Zbawcy. Jest to ta chwila, w której Jezus rezygnuje z czynienia cudów, by doznać boskiej ojcowskiej troski. Wyrzekając się wszystkich
możliwych atrybutów boskości, Chrystus jest po prostu człowiekiem. Odmawia
przemienienia kamieni w chleb. Pustynia wygląda jak doskonałe królestwo deziluzji i przypomina absolutną nicość towarzyszącą Myślicielowi Máchy.
Dla Kramskiego ważne jest prześledzenie sposobu, w jaki temat ten obecny
jest w sztuce różnych narodów, oraz zaprezentowanie własnego sposobu widzenia tak, by pokazać moc rozmyślania. W listopadzie 1869 r. malarz wyjeżdża do Cesarstwa Niemieckiego, następnie przebywa w Wiedniu, później
w Antwerpii i Paryżu, gdzie odwiedza galerie i poszerza swą wiedzę z zakresu
historii sztuki. Jednak najważniejszą z tych podróży okaże się ta na Krym, tuż
po powrocie z Zachodu. Rejony niedaleko Bakczysaraju i Czufut-Kale przypominają mu palestyńskie pustynie. Swoje wzruszenia przeżył tam, gdzie
powstały pielgrzymie medytacje Mickiewicza z cyklu Sonety krymskie.
Na podobieństwo Rodina, któremu zrealizowanie projektu Bramy piekieł
zajęło ponad dwadzieścia lat, Kramski równie długo pracował nad swoim
dziełem (1860–1872), by stworzyć ostateczny obraz „intensywnego rozmyślania”, co, według niego, dotyczy każdego ludzkiego życia. Szczególnie interesujące jest spojrzenie na szkice do obrazu i na to, w jaki sposób przemienia
się na nich, z biegiem czasu, twarz Chrystusa, która najpierw jest dość szablonowa, a ostatecznie oddaje głębię i wysiłek rozmyślania. Twarz ta, zastygła
w namyśle, przez długi czas prześladuje Kramskiego prawie jak halucynacja:

296

CZĘŚĆ I. LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE

I nagle, tak jak byłem szczególnie ogarnięty tą myślą, dopóki siedziałem, leżałem,
chodziłem tam i z powrotem i pracowałem, zobaczyłem postać człowieka siedzącego w głębokim zamyśleniu. Zacząłem się mu bardzo uważnie przyglądać, chodzić koło niego i przez cały ten czas, gdy go obserwowałem (bardzo długo), on ani
nie drgnął, ani mnie nie zauważył. Jego rozmyślanie było tak poważne i głębokie,
że widziałem go nieustannie w tej samej pozie. Siedział zmęczony i wyczerpany,
od początku śledził oczyma słońce, potem nie zauważył nocy, a o świcie, gdy
słońce powinno wznieść się za jego plecami, nadal tkwił nieruchomo. (…). Wówczas było dla mnie jasne, że zajęty jest ważnymi dla niego problemami, na tyle
ważnymi, że nie odczuwa strasznego zmęczenia fizycznego. (…) Kim on był? Ja
nie wiem. Prawdopodobnie to była halucynacja; muszę wam powiedzieć, że
w rzeczy samej go nie widziałem… (Коваленская 1988, 61).

Zejście Boga do ludzi, narodu i pojedynczego człowieka widać wyraźnie
w dziele Kramskiego, którego motto to słowa „Mój Bóg to człowiek”. Obraz artysty odsyła do dzieła Aleksandra Iwanowa (1806–1856) Явление Христа народу
(Chrystus ukazuje się ludowi) malowanego w latach 1837–1857, twórcy będącego
jednym z największych odkryć w badaniach tematyki chrześcijańskiej w kulturze rosyjskiej. Podobnie jak Kramski, pracował bardzo długo nad swoim obrazem, a także nad postacią Chrystusa (realizował ponad 20 wariantów).
Oczywiście, obraz Chrystusa w świadomości Kramskiego (tak, jak i obraz
Iwanowa) pozostaje pod wpływem narodowej tradycji rosyjskiej myśli chrześcijańskiej i specyfiki „rosyjskiej idei”. Widzimy ją w czasie Srebrnego Wieku,
zwanego renesansem (1890–1922), w dziełach Władimira Sołowiowa (1853–
1900), Mikołaja Bierdiajewa (1874–1948), Dmitrija Mereżkowskiego (1865–
1941). Krytyk rosyjskiego nacjonalizmu, Władimir Sołowjow, w swojej mowie Rosyjska idea, wygłoszonej w języku francuskim w Paryżu w 1888 r.,
twierdził, że misja chrześcijańska jest prawdziwą misją Rosji, a „żeby poznać
prawdziwą rosyjską ideę, nie trzeba stawiać pytania, co będzie robiła Rosja
dla siebie, lecz zapytać, co powinna zrobić w obronie chrześcijaństwa”
(Соловьев 1911, 18). W swojej interpretacji Rosyjskiej idei Bierdiajew* określa duszę rosyjską jako splot antynomiczny między różnymi opozycjami –
między Wschodem i Zachodem, między prawosławnym chrześcijańskim
* Cytując Rosyjską i polską duszę autorka korzystała z podanego rosyjskiego wydania.
Tłumacz artykułu na język polski zaczerpnął odpowiednie fragmenty z: Bierdiajew 2007.
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ascetyzmem i żywiołowym elementem rosyjskiej geografii przestrzeni bezgranicznej, która tworzy geografię psychiczną (zob. Бердяев 1997, 4–7).
Podstawową rolę odgrywa sama postać bogoczłowieka, którą obaj rosyjscy
myśliciele postawili w centrum swoich poglądów. „Do objawienia Chrystusa
historia dążyła do bogoczłowieczeństwa, po objawieniu – do bogoczłowieka.
(…) Bogoczłowieczeństwo jest możliwie dlatego, że natura człowieka jest
konsubstancjalna z ludzką naturą Chrystusa” – pisze Bierdiajew, podejmując
dialog z ideami Sołowjowa (Бердяев 1997, 150). Według interpretacji Bierdiajewa idea bogoczłowieka zawiera najwyższe kryterium etyczne, wymaga
moralnego udoskonalenia i aktywizmu człowieka. Autor Nowego średniowiecza
dobrze znał filozofię egzystencjalizmu, komentował poglądy Heideggera, ale
bardziej sympatyzował z Karlem Jaspersem i Sørenem Kierkegaardem, w których myśli zachowały się religijny personalizm i chrześcijański niepokój.
Bierdiajew traktował Kierkegaarda jako jednego ze współczesnych władców
dusz (razem z Nietzschem i Marksem) (zob. Мотрошилова 2006, 242–248).
W słowianofilskim artykule Rosyjska dusza, polska dusza Bierdiajew porównuje rosyjski i polski mesjanizm chrześcijański i podkreśla polskie cnoty
chrześcijańskie (krytykując zdolności państwowotwórcze):
I nie ma na świecie narodu, który posiadałby tak wyostrzoną świadomość narodową. Polacy zupełnie nie poddają się asymilacji. To właśnie wśród Polaków tendencje mesjanistycznie przejawiły się w sposób najpełniejszy. Polacy rozpowszechnili w świecie ideę mesjanizmu ofiarnego. Natomiast rosyjski mesjanizm
w oczach Polaków był wyrachowany, pozbawiony ofiarności oraz zdradzał tendencje aneksjonistyczne wobec cudzych terytoriów (Бердяев 1918).

CHRYSTUS MYŚLICIEL
I JEGO POLSKIE OBLICZE.
CHRYSTUS FRASOBLIWY
Postać Chrystusa Myśliciela widać wyraźnie w gotyckiej formie ikonograficznej, szeroko rozpowszechnionej w Polsce, najczęściej pod nazwą Chrystusa Frasobliwego, Bolejącego bądź Zadumanego, ale nadawano mu także
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nazwy, jak: „Święta turbacyja”, „Miłosierdzie”, „Płaczebóg”, „Boleściwy”,
„Dumający”. Wyrzeźbioną w drewnie lub kamieniu postać rozmyślającego
Chrystusa, podpierającego głowę prawą ręką, można spotkać w kilku wariantach i w wielu miejscach. Chwila intensywnego, pełnego cierpienia rozmyślania wiąże się z konkretnymi momentami zarówno w drodze Chrystusa na
Golgotę, jak i kwintesencją Bożej męki i Jego cierpienia. Obraz Chrystusa
Frasobliwego jest również wyrazem najcieplejszej i najserdeczniejszej bliskości Syna Bożego i człowieka. Istnieje szeroko rozprzestrzeniona opinia, że
w Polsce figura Chrystusa Frasobliwego stała się symbolem sztuki ludowo-religijnej.
Uważa się, że motyw Chrystusa Frasobliwego pojawił się na przełomie
XIV i XV wieku w związku z motywem Via crucis7. Dorota Zięba wskazuje,
że najwcześniejsze przedstawienia ikonograficzne Chrystusa Frasobliwego
w malarstwie związane są ściśle z cyklem narracyjnym wydarzeń pasyjnych
i ukazują Chrystusa odartego z szat, jedynie w przepasce (perizonium) na
biodrach, z głową wspartą na dłoni lub ze związanymi rękami, złożonymi na
kolanach. Z upływem czasu nasiliła się tendencja do uogólnienia postaci, a
artysta ze sceny pasyjnej musiał wyodrębnić przede wszystkim postać Chrystusa –
najczęściej ubiczowany, cierniem koronowany, odarty z szat i tragicznie samotny –
stał się syntezą przeżyć pasyjnych. Wykraczając poza nie, budził refleksję nad sensem
życia, cierpienia, ofiary, samotności i śmierci. (…) Chrystus Frasobliwy w kapliczkach przydrożnych, wystawiany ciągle na widok publiczny, nabierał szczególnego
znaczenia. Przez opatrzenie sięgał głębiej w świadomość człowieka. Nie jest rozumiany już tylko jako Bóg, ale utożsamia się z twórcą i jego problemami, cierpieniem. Dowodem mogą być bardzo ciekawe przedstawienia Chrystusa Frasobliwego w stroju chłopskim czy w stroju powstańca z 1863 roku (Zięba 1989, 4–6).

Historii i typologii Chrystusa Frasobliwego jest poświęcona monografia
Danuty Powiłańskiej-Mazur Frasobliwy, w której autorka też zwraca uwagę

7

Jedna z najbardziej charakterystycznych zmian w literaturze i sztuce XV w. to zintensyfikowanie uwagi na cierpieniu ludzkim Syna Bożego (pasje) i jego Matki (compassio), co
widzimy w literaturze po tzw. reformie bernardyńskiej – przede wszystkim w twórczości
Władysława z Gielniowa (zob. Michałowska 2002, 382–410).
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na przedchrześcijańską i chrześcijańską genezę, na efekt łączenia Chrystusa
z innymi cierpiącymi postaciami w Biblii, m.in. z Hiobem czy Izaakiem. Autorka prezentuje bogatą galerię lokalnych obrazów nadrzędnego typu i do tej
chwili jej monografia jest najbardziej dogłębnym świadectwem badań polskiej tradycji Chrystusa Frasobliwego (Powiłańska-Mazur 1999).
Szczególną wagę ma przywołanie dawnej historii kulturowej tego obrazu,
wskazującej na jego archetypiczną i typologiczną charakterystykę:
Okazuje się, że przedstawienie siedzącej postaci, podpierającej głowę ręką, można
spotkać od najdawniejszych czasów, w różnych kręgach kulturowych. Poza ta
zawsze ma pokazywać głęboką zadumę, refleksję, zmęczenie, zatroskanie albo
powstawanie twórczej myśli. W starożytności uznano, że wszystkie te cechy składają się na temperament melancholiczny, a za patronem takiego temperamentu
uważano Saturna, którego przedstawiano w takiej właśnie pozie (Zięba 1989, 3).

Ciekawie, że w kluczowej pozie medytacyjnej przedstawiano także Heraklesa, co jest powodem do nowego odesłania do atletycznej postaci Myśliciela
Rodina i do melancholii bohaterów epickich, melancholii nie tylko myśli, ale
i mocy.
Saturn, który wyraża bezlitosną i tragiczną władzę czasu, logicznie wiąże
się z melancholią – tym nadrzędnym toposem kultury europejskiej, którego
fenomenologię przedstawił Marek Bieńczyk w swojej książce Melancholia.
O tych, co nigdy nie odnajdą straty (Bieńczyk 1999). „Czarna żółć” albo „nic,
które boli” w definicji Fernanda Pessoi, muza Słowackiego i Kierkegaarda,
„czarne słońce” Krasińskiego – być może nie jest przypadkiem to, że właśnie
polski pisarz tak wyraźnie i dogłębnie sportretował i zbadał melancholię,
uwidocznioną dla nas w pozie Myśliciela z alegorii Dürera. Być może doświadczenie historyczne, intelekt i refleksyjność polska, etos i niepokój religijny,
które stoją u podstaw wielkich osiągnięć polskiej kultury, spowodowały pojawienie się takiego dyskursu wśród współczesnych polskich twórców i myślicieli.
Ciepła, ludzka, pełna troski aura obrazu zakłada współbiesiadowanie z Nim,
przyjęcie Go jako przyjaciela, który rozumie nasze troski i sam ma potrzebę
zrozumienia i wyciszenia. Dlatego też wizerunek Chrystusa myślącego ma
bardzo dialogowy charakter. Rozmowy z Chrystusem Frasobliwym obecne są
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też w polskiej poezji, pojawiają się m.in. w twórczości wcześnie zmarłego
poety renesansu Klemensa Janickiego (1516–1543), w epigramacie łacińskim
z Księgi epigramatów, znanej jako Na wizerunek Chrystusa siedzącego na kamieniu:
Co przemyśliwasz, na twardym kamieniu
Siedząc, na łokciu wsparłszy głowę, Chryste?
Pewnie zbawienia dzieło i spętanie
Śmierci, złamanie władzy pana Styksu.
Daj, bym też myślał o tym, póki żyję.
Dłoń twa niech wesprze mą znękaną głowę
(Janicki 2002, 188)

Liryczna rozmowa z Chrystusem ukazuje go jako „sekretnego spowiednika” – cichego uczestnika rozmyślań na tematy życia i śmierci.
Podobna rozmowa pojawia się również w poezji ojca Jana Twardowskiego
(1915–2006) w wierszu Modlitwa:
Jezu Frasobliwy
na przekór wszystkim
bez parasola na deszczu
z gołymi kolanami
słaby bo bezstronny
nieśmiały jakbyś debiutował wierszem
z prośbą o prostotę
samotny bo spokrewniony ze światem
pewnie martwią Cię ludzie
którzy są jak katechizm
na każde pytanie
muszą mieć koniecznie odpowiedź
(Twardowski 2002)

Tu znowu widać figurę na rozstaju dróg, obmytą deszczem, która skłania
nie tylko do spowiedzi i modlitwy, ale też daje przechodzącym poczucie
współdzielenia cierpienia. Zmoknięty Chrystus jest jak człowiek stojący w deszczu bez jakiejkolwiek osłony. I być może tytułowa modlitwa wypływa z jego
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ust i jest skierowana do ludzi. Samotność Myśliciela, jego smutek i troska o świat
przebijają z poetyckiego obrazu Twardowskiego. W jego poezji święci żyją
wśród ludzi, a najpoważniejsze pytania egzystencjalne stają się zrozumiałe.

EGZYSTENCJALNY WIĘZIEŃ
HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO
Innego typu projekcje Chrystusa Myśliciela widoczne są w prozie Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego. Jako przykład można wskazać obraz legendarnego
Pielgrzyma Świętokrzyskiego, który pojawia się w opowiadaniu Wieża. Widzimy w tym przedstawieniu obraz Chrystusa Apokaliptycznego, ponieważ
według legendy, kiedy pielgrzym kamienny dojdzie do szczytu, nastąpi koniec świata. Jest to kluczowy motyw dla twórczego świata Herlinga-Grudzińskiego: pielgrzym zniszczony deszczem i upałem, o zdeformowanej
twarzy, zlewa się z Trędowatym z opowiadania Wieża – kolejną postacią bliską Myślicielowi Máchy. Zdzisław Kudelski w swojej monografii Pielgrzym
Świętokrzyski. Szkice o Herlingu-Grudzińskim nie przypadkiem umieszcza tę
fikcyjną postać w tytule swojej pracy o pisarzu, określając ją jako kluczową
legendę o autobiograficznym charakterze. Badacz odkrywa, jak bardzo dominującą rolę w twórczości autora Innego świata odgrywa motyw skamienienia
– zastygania w milczeniu, bez skargi – po doświadczonym dramacie lub w egzystencjalnej samotności. Motyw skamienienia człowieka, zastygania w bezruchu
Kudelski odkrywa także w twierdzy Certosa w Pietà dell’Isola, w kamiennej
wieży, w obrazie kamiennego pielgrzyma, w obrazach Chrystusa, Syzyfa i Hioba,
zlane w twarzy Lebbroso, czyli Trędowatego, skazanego na dozgonną samotność w wieży, i oświadcza, że „każdy z bohaterów Herlinga-Grudzińskiego
ma swoje via crucis” (Kudelski 1991, 135).
Opowiadanie Wieża ukazuje narodziny Myśliciela metafizycznego, który
w dziele Herlinga-Grudzińskiego jest cierpiący, pełen bólu, dążący do utożsamienia się z głównym archetypem cierpiącego – Chrystusem – jako esencją
ludzkiego indywidualnego i kolektywnego doświadczenia (zob. Przybylski
1991, 25). Sam obraz Chrystusa, stojącego w centrum jego pisarskiej etyki,
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ma wyraźny rys egzystencjalny. Na jego interpretację wywierają wpływ najbliżsi towarzysze Herlinga-Grudzińskiego i jego bratnie dusze, a mianowicie
Camus i Kierkegaard (których imiona są obecne w opowiadaniu i często pojawiają się w Dzienniku, pisanym nocą) oraz Dostojewski. Zamknięty w wieży Trędowaty przekształca swą celę w niezwykłe miejsce ascezy i męczeństwa, w topos rozmyślania nad egzystencją samego człowieka. W tym kierunku idzie również wyjaśnienie Herlinga-Grudzińskiego, skierowane do
Włodzimierza Boleckiego w odniesieniu do Rozmów w Dragonei – „Obraz
samotnika z miasta Aosta jest kwintesencją ludzkiej samotności” (Herling-Grudziński, Bolecki 1997, 151). W opisie wieży najbardziej przejmujące
j e s t t o , ż e w e w n ą t r z n i e j j e s t k t o ś z a m u r o w a n y . „Miała
w sobie coś zawieszonego, nie dokończonego, nie złagodzonego. Trudno było
nie ulec na chwilę urojeniu, że jest tam w środku ktoś zamurowany i z uchem
przyłożonym do szpary między kamieniami nasłuchujący odgłosów życia”
(Herling-Grudziński 2001, 45).

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA:
TWARZ MYŚLICIELA JAKO TWARZ PISARZA.
RZEŹBA W SŁOWIE
Czasami próba dotarcia do zagadki nieprzenikalności sytuuje autorów
przed nieistniejącą bramą z kamienia, jak to widzimy w znanym wierszu
Wisławy Szymborskiej Rozmowa z kamieniem czy w Kamieniu Zbigniewa
Herberta albo w wizji o stworzeniu człowieka z kamienia z Lalki Bolesława
Prusa. Kamień jest potrzebny jako symboliczna materia skrajnej nieprzenikalności niebytu, jako coś niedostępnego dla człowieka, a także jako rodzaj
prabytu. „Mogę być wszystkim” – mówi kamień w „straszliwych medytacjach” Wokulskiego i wybiera ograniczony los człowieka, opuszcza swój
pierwotny stan, w którym tkwi tajemnica wszystkiego, żeby czuć, słyszeć,
widzieć. Natomiast kamień Szymborskiej jest zupełnie zamknięty dla ludzkiej myśli. „Możesz mnie poznać, nie zaznasz mnie nigdy. / Całą powierzch-
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nią zwracam się ku tobie, / a całym wnętrzem leżę odwrócony” – odpowiada
kamień w wierszu Szymborskiej na jej prośbę o wejście do jego wnętrza –
„Nie mam drzwi”. Jak komentarz do tej kamiennej mowy brzmi Herbertowskie: „Kamyk jest stworzeniem doskonałym / równy samemu sobie / pilnujący swych granic. / wypełniony dokładnie kamiennym sensem”.
Badany przeze mnie wizualny archetyp Myśliciela odnosi się do samego
twórcy. We wszystkich dotąd prześledzonych przykładach z literatury „figury”
Rozmyślającego były odbiciami, wcieleniami medytującego autora, formami
jego obecności w utworze. Sam autor jest tym egzystencjalnym myślicielem,
który stoi na granicy bytu i niebytu i scala się z archetypem smutnego bóstwa
siedzącego na kamieniu.
Przeł. Andrzej Nowosad
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Margreta Grigorowa
THE IMAGE OF A THINKER.
A TRANSCULTURAL JOURNEY
The main figure described in the article is an archetype of a thinker, who ‘wanders’ in
the world of culture, through time, space, literature and art. The article presents significant examples of such figures: the works of Auguste Rodin (1840–1917), a famous
French sculptor; the writing of Czech Romantic poet Karel Hynek Mácha (1810–
1836); Christ in the Desert, a painting by Russian painter Ivan Kramskoi (1837–1887);
and The Myth of Sisyphus, an essay by Albert Camus (1913–1960). The article author
also presents several Polish examples: the writing of Klemens Janicki (1516–1543), a
Renaissance humanist, and the works by Jan Twardowski (1915–2006), a priest-poet.
They both refer to the figure of the Pensive Christ. The image of a wanderer in metaphysical stories by Gustaw Herling-Grudziński (1919–2000) and Bolesław Prus (1847–
1912) is also discussed in the article.
Keywords: thinker, Pensive Christ, existentialism, sculpture
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ZIELONA WYSPA
W XXI-WIECZNYM PISARSTWIE POLSKIM
(MITY, STEREOTYPY I ANTIDOTUM NA NIE)

W

kontekście mobilności międzynarodowej XXI w. szczególne miejsce zajmują podróże Polaków do Irlandii. Ich wyjazdy na Zieloną
Wyspę mają różne motywy: zwykła ciekawość, potrzeba rozszerzenia wiedzy, poszukiwania nowych możliwości wzbogacenia się lub rozwoju swojej kariery zawodowej, łączenie rodzin etc. Polacy decydują się na podróże zarówno służbowe, jak i prywatne. Te ostatnie (jak to miało miejsce od
najdawniejszych czasów) mają różnoraki charakter: wypoczynkowo-zdrowotny
(do kurortów, miejsc ekologicznie czystych, mało zaludnionych), religijny
(do świętych miejsc) czy turystyczno-poznawczy (w celu zaspokojenia ciekawości, poznania innych miast i miejscowości, innych kultur, gastronomii,
arcydzieł sztuki lub cudów przyrody, w tym piękna morza i gór – por. Wielowiejski 1984, 7 i nast.; Winniczuk 2006, 105–110). Najczęściej są to jednak
migracje ekonomiczne (mające na celu polepszenie warunków życia Polaka).
Liczba tych migracji wzrosła po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wraz
z eskalacją zjawisk migracyjnych zwiększyła się na polskim rynku liczba
książek o Irlandii, wzbogaciło się pisarstwo o charakterze wspomnieniowym
oraz podróżopisarstwo. Książki te – różniące się przynależnością gatunkową,
stylistyką i poziomem artystycznym – zasługują na analizę i interpretację,
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ponieważ przedstawiają wycinek pewnej całości, którą jest współczesna polska recepcja Irlandii i Irlandczyków.
Na przykładzie kilku wybranych książek o Irlandii, napisanych przez autorów przebywających na Zielonej Wyspie z różnych powodów: Ernesta Brylla,
Małgorzatę Goraj-Bryll (Irlandia. Celtycki splot, 2010; misja dyplomatyczna);
Tomasza Borkowskiego (Irlandia Jones poszukiwany, Wynurzenia ciała z bagien, 2010; migracja zarobkowa1); Wojciecha Falarskiego (Podróże po Irlandii
monastycznej, 2006; podobnie, potrzeba poszukiwania nowych możliwości
rozwoju kariery zawodowej) – postaram się prześledzić percepcję i recepcję
nowego otoczenia. Pomimo różniących się głównych powodów wyjazdu,
łączy autorów jedna wspólna motywacja podróży: ciekawość i potrzeba rozszerzenia wiedzy.
Pierwsza z wymienionych książek, napisana przez Ernesta Brylla, znawcę
literatury i kultury irlandzkiej, poetę, pisarza, dziennikarza, tłumacza, oraz
jego żonę Małgorzatę Goraj-Bryll – anglistkę i tłumaczkę literatury angielskojęzycznej – ma charakter wspomnieniowy, osobisty, o czym autorzy informują we wstępie: „Od czasu naszych wędrówek po Irlandii wczesnych lat
dziewięćdziesiątych, wędrówek też w poszukiwaniu samych siebie, minęło
sporo lat” (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 7); „Nasza opowieść jest bardzo osobista”
(Bryll, Goraj-Bryll 2010, 8). Ta opowieść zawiera opis przygotowań (lektura,
praca w bibliotece itp.), sposobu podróży, planowanych i nieplanowanych
spotkań z Irlandczykami, uzupełniony objaśnieniami historycznymi, literaturoznawczymi oraz geograficzno-przyrodniczymi. Autorzy nie unikali utrwalania swoich opinii i emocji. Miejsce ich wędrówki to Dublin i dalekie zachodnie wybrzeże Irlandii, rejony wysp Blasket, praktycznie najdalej na zachód
wysunięty kraniec Europy. W książce przeważają wspomnienia o Zielonej
Wyspie poznanej przez autorów w latach 1991–1995, kiedy Ernest Bryll był
ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii. Wykształcenie filologiczne piszącej pary rzutowało na selekcję przeżytych sytuacji. Kręgi tematyczne

1

Nie czynię przedmiotem obecnych rozważań polskiej imigracyjnej twórczości w Irlandii
– to świetnie zbadały i przedstawiły m.in. Joanna Kosmalska oraz Anna Kronenberg, uczestniczki projektu Polska literatura (e)migracyjna w Irlandii i Wielkiej Brytanii po roku 2004
(DEC-2011/01/B/HS2/05120).
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ich opowieści wspomnieniowych, sytuujących się gdzieś pomiędzy pamiętnikiem, dziennikiem a ogólną refleksją o minionych latach, promieniują do
spraw kultury i literatury, języka i historii. Małgorzata Bryll, relacjonując,
jeszcze raz wędruje po Dublinie „w butach Joyce’a”, podejmuje próbę „zapamiętania irlandzkiego czasu” (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 8) i – wspólnie ze swoim dostojnym mężem – przyznaje się do „słabości” – „I ciągle nam w głowie
poeci” (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 380). Małżonkowie podążają śladami Williama Butlera Yeatsa, Seamusa Heaneya, Oscara Wilde’a, Patricka Kavanagha
oraz pisarzy mniej znanych polskiemu czytelnikowi: ostatniego wędrownego
irlandzkiego barda Anthony’ego Raftery’ego (Antoine Ó Raifteirí, 1779–1835);
barda, poety, działacza nacjonalistycznego i jednego z liderów powstania
wielkanocnego (Easter Rising) w 1916 r. Patricka Pearse’a (Pádraig Anraí
Mac Piarais, 1879–1916); poety, powieściopisarza codziennego życia, zwykłego
Irlandczyka Patricka Cavanagha (1904–1967); irlandzkiego poety, pisarza i dramatopisarza, czołowej postaci irlandzkiego odrodzenia Johna Synge’a (1871–
1909); jednego z największych pisarzy wyspy Blasket, piszącego w „native
Irish”, autora m.in. znanej i cenionej książki zatytułowanej AntOileánach
(1929, Wyspiarz) Tomasa O’Crohana albo Thomasa O’Crohana (Thomas
Ó’Criomhthain, 1856–1937); Maurice’a O’Sullivana (Muiris Ó Súilleabháin,
1904–1950), autora znanego pamiętnika Fitche Blian ag Fás (Dwadzieścia lat
dorastania), przetłumaczonego przez Ernesta Brylla oraz Małgorzatę Goraj
jeszcze w późnych latach 70. (O’Sullivan 1986). Ze szczególną dokładnością
przedstawia narrator historię „największej gawędziarki [seanchaí] tamtej
ziemi” (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 456) Peig Sayers (1873–1958) z Blasket. Informuje, że jej opowieści zapisane w 1932 r. przez Kennetha Jacksona i wydane sześć lat później pt. Scéalta òn mBlascaod (Opowieści z Blasket) zawierały „Historie o duchach, przygody, baśnie świata i przypowieści z morałem,
opowieści o świętych i romanse”, ponadto za namową profesorki Máire Ní
Chinnnéide, Peig pozwoliła synowi zapisać opowieści o własnym życiu, wydane w języku oryginału w 1936 r. (wersja angielska The Autobiography of
Peig Sayers of the Great Blasket Island), które od kilkudziesięciu lat znajdują
się na liście lektur obowiązkowych dla irlandzkich dzieci, z nich bowiem
uczą się o tradycjach i obyczajach swego kraju. Sporo miejsca poświęcają
narratorzy zbieraczom irlandzkiego folkloru, m.in. Seanowi O’Sullivanowi,
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autorowi Folktales of Ireland (1966), nie omieszkali też opisać Narodowego Teatru Folkloru Irlandii (Siamsa Tire), który „przekazuje irlandzkie dziedzictwo od
1974 r., czerpiąc z bogatej tradycji wyspy” (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 376). Co
prawda, trudno uwierzyć w prawdopodobieństwo niemal symultanicznego
uczestnictwa Małgorzaty Bryll w tak intensywnym, urozmaiconym i rozległym
przestrzennie programie Bloomsday, czyli świętowania 16 czerwca dnia Leopolda Blooma/Joyce’a w Dublinie, ale owe modernistyczne i zarazem mityczne „buty” autora Ulissesa ratują sytuację i pomagają narratorce przedstawić polskiemu
czytelnikowi radosną atmosferę obchodów w całej jej mocy. A więc, z tych
wszystkich opowieści wyłania się krótka, lecz barwna i żywa historia literatury
irlandzkiej – od legendarnego Geralda Poety do pisarzy XX w.; historia, z kolei,
podpowiada autorom wniosek: „Poeci mieli w kulturze Irlandii specjalne miejsce. Mieli i chyba mają do dziś” (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 366); „Poeta zawsze
znaczył tu więcej niż urzędnik państwowy” (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 371).
Interesuje narratorów szkolnictwo Irlandii – dawne (to przede wszystkim
dwa zakony: jezuici i Christian Brothers) oraz współczesne, silnie związane
z problemem języka irlandzkiego. Irlandzki jest dziś językiem powszechnie
nauczanym w szkołach i dzięki takiej polityce edukacyjnej spora część
mieszkańców Irlandii posiada jakąkolwiek znajomość swojego języka narodowego, wyniesioną głównie ze szkolnych lekcji. Krótko, lecz wyraźnie autorzy przedstawiają sytuację językową w kraju Joyce’a:
Irlandia współczesna w dość niezwykły sposób posługuje się oboma językami, ale
choć narodowym i oficjalnym jest irlandzki, dominuje angielski. Irlandzki, jeśli się
dobrze nadstawi ucha, usłyszymy jedynie na zachodnich wybrzeżach, czyli właśnie tam, gdzie Dingle i Blasket oraz w Connachcie, Munsterze i Ulsterze. Niszczony przez wieki, zabraniany i sprowadzony do roli języka podbitego narodu,
gasł. W zasadzie dopiero w połowie XIX wieku próbowano zadbać o jego odrodzenie i przywrócić mu godność i pozycję. I wcale nie szło to łatwo, choć w 1876
roku powołano Towarzystwo Ochrony Języka Irlandzkiego, a w 1880 Unia Gaelicka w dość radykalny sposób wzięła się za tę sprawę. (…) Zaczęto od prostych
podręczników, w kraj ruszyli pierwsi nauczyciele irlandzkiego. I wszędzie napotykali problem. Tam gdzie irlandzkim nie mówiono, nikt nie zamierzał rozstawać się
z angielskim, tam gdzie irlandzki przetrwał, pozostawał jedynie w mowie i dialektach (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 435–436).
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Wnikliwe obserwacje życia codziennego mieszkańców innej narodowości
przez obcokrajowców, percepcja ich zwyczajów i obyczajów sprzyjają kształtowaniu się heteroobrazów tego narodu (o heteroobrazach zob. m.in: Leerssen 1991, 129; Leerssen 2007, 343–344; Beller, Leerssen, red. 2007, XIV; Spiering 1992, 12, 18–19). Polacy przebywający w Irlandii tworzą swój wizerunek
Zielonej Wyspy, wizerunek narodowy Irlandczyka na tle swojej ojczystej,
polskiej tożsamości. Autorzy książki przyglądają się irlandzkiej pogodzie
(oczywiście, deszcz! – „W Irlandii pada prawie codziennie. Ale to przelotne
deszcze i chociaż są bardzo intensywne, nigdy nie trwają długo”; Bryll, Goraj-Bryll 2010, 79), zwyczajom spożywania posiłku („Irlandzki zwyczaj – powstają do modlitwy przed posiłkiem: Panie Boże, prosimy, pobłagosław mięso,
które będziemy spożywali, i spraw, aby wino, jakie nam podadzą, zmieniło
się w wino najlepszej jakości. (…) Nie ma jednak brzuchowego bez duchowego w Irlandii”; Bryll, Goraj-Bryll 2010, 274), odwiedzaniu zmarłych („my
nie potrzebujemy iść na cmentarz, żeby połączyć się ze zmarłym. Na cmentarzu zostawiamy ciało, a w nas żyje pamięć o człowieku. Jest zawsze w naszych
wspomnieniach i modlitwach. A cmentarz… fakt, nie przychodzimy tu zbyt
często…”; Bryll, Goraj-Bryll 2010, 166 – stąd różnica pomiędzy Dniem
Wszystkich Świętych i celtyckim Samhain, później Halloween), rozrywkom
(m.in. pub jest najważniejszym punktem kontaktów międzyludzkich, śpiewania, zabawy, gawędzenia, picia piwa i tworzenia niesamowitego klimatu)2,
działalności charytatywnej Irlandczyków („żonkilowe dni”, „kawowe dni”, po
prostu zbiórki)3.

2

„No, ale widać panuje tu inne pojęcie standardu i jakości życia. (…) tylko tu w Irlandii
ludzie jeszcze rozumieją, że liczy się czas na spotkanie z przyjaciółmi, wdepną do pubu,
przejdą się na spacer brzegiem morza, pójdą na ceili (irlandzkie tańce), pośpiewają czasem.
Słońce, pogoda i pieniądze to nie wszystko. Życie ma tu specjalną jakość, nie znajdziesz tego
gdzie indziej” (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 258). Por. ze społeczno-narodowym znaczeniem pubu
przedstawionym w: McCarthy 2000.
3
„W Irlandii ludzie są dobrzy. Zawsze tak było. Uliczne zbiórki na przeróżne cele widać
każdego dnia. Ludzie choćby malutką kwotą wspierają chorych na astmę, raka, serce, płuca,
dzieci z dysleksją i dzieci z porażeniem mózgowym, obarczone autyzmem etc. Przypina się za
to w nagrodę do okryć czerwone róże, żółte żonkile, rumianki i słoneczniki. Formy pomocy
są bardzo różne” (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 93).
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Narratorka zazwyczaj zachowywała wobec siebie półżartobliwy dystans,
kreowała swój wizerunek jako człowieka opanowanego rządzą wiedzy, zaradnego, dobrze władającego angielskim i obeznanego w literaturze irlandzkiej. Narrator wykazał się rozważnością, dokładnością, znajomością rzeczy,
tematu. Opisując irlandzkie realia, oboje nie pozostawiali wątpliwości co do
swej samoidentyfikacji polskiej. Stopniowo z ich narracji wyłania się literacka
reprezentacja obrazu4 Irlandczyków: dobrzy, współczujący, weseli, z pogodą
ducha i z poczuciem humoru, gościnni, wierzący (ale bez przesady), patrioci
w odniesieniu do swego kraju i do języka, którym prawie się nie posługują.
Jednym słowem, Irlandia to splot sprzeczności. I do tego poplątanego, bałaganiarskiego, wesołego i gościnnego kraju wyjeżdżają Polacy.
Ostatnio dominuje tu [w tanich sklepach] język polski. Dawniej wśród Irlandczyków pewnie budziłoby to zdziwienie i zachwyt, teraz spowszedniało. Dobrze, że
nie rozumieją, co mówimy, bo język, jaki tu usłyszysz, nierzadko jest wulgarny
(Bryll, Goraj-Bryll 2010, 229).
Wielki mit trwa. Nic nie jest identyczne, czas płynie, a przecież wszystko i tak jest
tak samo. Brudna i piękna Liffey, Floozy in [the] Jacuzzi5, zakochani na ławeczce,
obok narkomani, umęczone baby z torbami zakupów, dziadek z prowincji, co
przyjechał kupić tweedowe spodnie w Clerys, ja, on, Polacy po pracy, Polacy bez
pracy, to miasto, ta O’Connell Street (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 236).
Parnel Square. To prawie polska dzielnica. (…) nawet polska szkoła towarzyska
(Bryll, Goraj-Bryll 2010, 242).

Wyjechał w celach zarobkowych do Irlandii – i nie ukrywa tego – Tomasz
Borkowski, archeolog z Wrocławia. O początku swojej irlandzkiej przygody
pisze z humorem:

4

Joep Leerssen w imagologii na oznaczanie literackiej reprezentacji obrazu innego narodu
używa różnych synonimicznych pojęć, m.in: „images collectives”, „image of the nation”,
„national image”, „national character” (2007).
5
Kontrowersyjnej rzeźby Anny Livii, bogini rzeki Liffey (znów przezwanej przez Dublińczyków „the floozy in the jacuzzi” – topielicą wodnicą); the floozy in the jacuzzi („floozy”
to kolokwialna nazwa rozpustnej żony – rozpustnica w Jacuzzi/gejzerze).
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Wziąłem się w Irlandii z ogłoszenia. Potrzeba nas było wielu, żeby szybko zrobić
wykopaliska na terenach, gdzie wkrótce miała ruszyć budowa autostrad. (…) Było
to drugie ogłoszenie dla archeologa, jakie widziałem w życiu. Pierwsze brzmiało:
„Platformy wiertnicze na Morzu Północnym. Wszystkie zawody” (Borkowski
2010, 5).

Autor niemal od razu wprowadza czytelnika w genologiczne niuanse swego dzieła: „Nie jest to przewodnik. Nie jest to dziennik. Nie są to wspomnienia. Jest to próba opisania moich osobistych irlandzkich doświadczeń, które
dzielę z tysiącami innych rodaków i milionów Irlandczyków” (Borkowski
2010, 10). Sposób jego opowieści bardzo różni się od autorów poprzedniej
książki. Dyplomatyczny połysk, literacka gładkość, sentymentalna kokieteryjność i poczucie doskonałości ustępują rubasznemu, dowcipnemu humorowi, autoironii, sceptycyzmowi i oglądaniu zwiedzanego kraju „nie tylko
z kilofem w ręku”. Narrator postrzega Irlandię w całej jej nagości, od środka,
lokując się wśród zwykłych zjadaczy chleba i łamiąc ten chleb w codziennej
współpracy z Irlandczykami, ale też odpoczywając z nimi po pracy. Właściwie jego relacje zbliżają się do doświadczenia emigranta, którego heteroobrazy (Irlandczyka) i autoobrazy (Irlandczyka) nie są tak dalece zdystansowane
wobec siebie, nawet krzyżują się. W kształtowaniu literackich heteroobrazów
Zielonej Wyspy Borkowski pełnymi garściami czerpie z literackich autoobrazów stworzonych przez Irlandczyków. A jednak czuje się przybyszem. Swój
ambiwalentny stosunek do Zielonej Wyspy relacjonuje w następujący sposób:
Minęły trzy lata, a ja nadal tu jestem. Nadal źle mówię po angielsku, nadal mam
mgliste pojęcie o irlandzkiej archeologii i o Irlandii w ogóle. Dużo się uczyłem,
dużo czytałem. Rozmawiałem z ludźmi, obserwowałem ich. Chodziłem do pubów,
pracowałem, zaprzyjaźniałem się, kłóciłem. Byłem czasami bardzo samotny,
a czasami bardzo szęśliwy. Czasem kochałem ten kraj, a czasem go nienawidziłem
(Borkowski 2010, 7).

Opowieściom o irlandzkich wykopaliskach nierzadko towarzyszą dowcipne anegdoty oraz ciekawe opowieści na temat historii, geografii, kultury kraju, mitologii, religii i języka Irlandczyków, oparte na źródłach naukowych,
popularnonaukowych oraz utworach literackich innych autorów. Swoim hu-
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morystycznym tonem książka Borowskiego przypomina wspominane wcześniej dzieło Bar McCarthy’ego autorstwa Pete’a McCarthy’ego, do którego polski
autor czyni aluzję i nie raz je wspomina. Ze zdolnością dostrzegania zabawnych stron życia przedstawia czytelnikowi nawet nader tragiczne strony historii Irlandczyków. Szczególnie wesołe nastawienie cechuje opowieść o tym,
jak sami „mieszkańcy Irlandii szlifowali poczucie humoru” (Borkowski 2010,
96) w historycznym napływie nowych ludów, w tym kolonizatorów.
Na to [nordyckie] podłoże nałożył się słynny humor angielski. Nakładał się on
nachalnie przez jakieś osiemset lat, aż do powstania wielkanocnego w 1916 roku.
W Europie tryumfował wtedy niemniej słynny humor niemiecki, a dokładnie
pruski. Trwała pierwsza wojna światowa. Obecnie humor angielski doceniany jest
w Irlandii głównie za pośrednictwem telewizji (za wyjątkiem Ulsteru, gdzie wciąż
przejawia się na żywo, a czasem – niestety – na martwo) (Borkowski 2010, 97).

W podobny sposób odsłania polski autor krótką historię angielskojęzycznej
literatury irlandzkiej – od Swifta do Wilde’a, Shawa, Joyce’a i Becketta – i jej
nieprzeciętne znaczenie dla rozwoju literatury angielskiej.
Zresztą oddziaływania były tu obustronne. Irlandczycy szybko opanowali język
angielski i zaczęli w nim pisać zabawne historyjki. (…) Tak wybitne osiągnięcia
literackie nie byłyby możliwe bez (…) bazy. Bez prostego ludu, rozsmakowanego
w soczystych powiedzonkach. Bez tych knajpianych czy targowych pogawędek,
gdzie o skąpym facecie mówi się: „on by ci nie dał nawet pary ze swoich sików”
(…). Bez sentencji typu: „Gdybyś kochał się w kupie gnoju, to byś znalazł jedną
suchą słomkę” lub „Gdyby gówno było muzyką, ten gość byłby orkiestrą dętą”
(Borkowski 2010, 97–98).

W niezmiennie żartobliwy sposób przedstawia dosyć skomplikowaną sytuację językową w obecnej Irlandii:
Irlandia jest teoretycznie dwujęzyczna. Wszędzie spotyka się dwujęzyczne napisy:
po angielsku i po irlandzku. Nawet na kubłach na śmieci mamy angielskie Litter
i irlandzkie Bruscair. Dwujęzyczne są nazwy miejscowości (…), rzek i gór. Zważywszy, że tylko ponad dwieście tysięcy ludzi mówi dziś po irlandzku, wygląda to
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na wielki kurs irlandzkiego na wolnym powietrzu dla pozostałych milionów (Borkowski 2010, 33).

Taka narracja niezwykle ożywia przedstawiany kraj, pozbawia monotonii
zwykłą wykładnię historyczną, urozmaica funkcjonujące w świadomości
społecznej szablony i w swej celowej, niepozbawionej zabawy prostocie czyni
opór uproszczonemu podejściu do rzeczywistości. Humor, autoironia narratora stają się swoistym dodatkowym antidotum na stereotypowe postrzeganie Irlandczyka.
Ostatnia omawiana pozycja – Podróże po Irlandii monastycznej Wojciecha
Falarskiego przedstawia obraz Irlandii katolickiej. Autor, rodowity torunianin, anglista, autor przekładów z literatury irlandzkiej i artykułów o Irlandii,
po zwiedzeniu Zielonej Wyspy napisał książkę o monastycyzmie irlandzkim
(szerzej o monastycyzmie zob. Harmless 2009). Zamieszczone w tejże książce
szkice – jak notuje autor we wstępie – są owocem jego podróży po Irlandii,
które odbył w ciągu ostatnich kilkunastu lat (Falarski 2006, 11). Na tylnej
stronie okładki została umieszczona mapa zwiedzanych przezeń wspólnot
monastycznych i miejsc świętych: Glealough, Inis Cealtra, Clonmacnois,
Inishmurray, Iona, High Island, Killabuonia, Kildreelig, Skellig Michael. Po
każdym rozdziale (szkicu) krótka informacja turystyczna wskazuje, jak można
się dostać do zwiedzanego i opisanego przez autora miejsca, w którym irlandzcy mnisi wznosili swoje eremy w celu prowadzenia życia religijnego w odosobnieniu, życia opartego na modlitwie i kontemplacji. Na samym końcu
Falarski zamieścił bogatą bibliografię materiałów źródłowych oraz literatury
przedmiotu.
Zwiedzając po kolei celtyckie świątynie monastyczne, autor obserwuje
unikatową symbiozę dwóch kultur na wyspie: pogańskiej oraz chrześcijańskiej,
umożliwioną przez to, że „Nowa wiara bardzo powoli przenikała i przemieniała mentalność Celtów” (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 186). O tym łączeniu
kultur świadczyła nawet sama lokalizacja monasterów i klasztorów:
Zastanawiające jest, jak wiele kościołów (w VI–VIII wieku w Irlandii kościół był
synonimem klasztoru) wznoszono w miejscach związanych w nieodległej jeszcze
przeszłości z pogańskimi wierzeniami i obrzędami, a zatem w pobliżu świętych
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drzew, studni i źródeł, a nawet w miejscach pochowku oraz pogańskich świątyń.
Irlandzcy święci adaptowali je do swoich potrzeb, przekształcając jednocześnie
w symbole wiary chrześcijańskiej (Falarski 2006, 40).

Z pogańskim celtyckim kultem przyrody jest skojarzona, wg Falarskiego,
późniejsza chrześcijańska miłość Irlandczyków do nieludzi:
Podziw irlandzkich eremitów dla przyrody może się wręcz wydawać bliski panteizmowi. Wszak ich pogańscy przodkowie wierzyli, że bóstwa zamieszkują lasy i gaje,
mieszkają na szczytach gór, za święte uważali strumienie, rzeki i studnie, czcili drzewa
– symbole płodności i nieśmiertelności. Również zwierzęta cieszyły się u Celtów szczególnym szacunkiem. (…) Ów nacechowany szacunkiem i miłością związek eremitów
z przyrodą ożywioną miał w sobie coś z poczucia braterstwa. W Żywotach irlandzkich
świętych znajdujemy wiele wymownych i pięknych opisów przyjaznych relacji między
mnichami a naszymi „braćmi mniejszymi” (Falarski 2006, 100, 101).

Ten szczególny, pełen głębokiej miłości i podziwu stosunek do natury,
zdaniem spostrzegawczego i obeznanego w literaturze zwiedzanego kraju
narratora, „był elementem chrześcijańskiej kultury irlandzkiej, czego najlepszy wyraz znajdziemy w lirykach zapisywanych i tworzonych przez irlandzkich mnichów” (Falarski 2006, 31).
Podobnie do poprzednich autorów, Falarski opowiada o niezwykłej pozycji poety w społeczeństwie celtyckim. Czyni to kilkakrotnie, przytaczając
legendę o Loch Derg Dherc (Jeziorze Czerwonego Oka) (Falarski 2006, 64),
legendę o Colum Cille’u (później św. Kolumba), który stanął w obronie poezji, tradycji i poetów (Falarski 2006, 140–141), zwracając się do historycznej
postaci irlandzkiego wędrownego gawędziarza:
Swoistą instytucją była w Irlandii postać wędrownego gawędziarza, będącego
w pewnym stopniu następcą starożytnych fili – to jest, mówiąc najogólniej, poetów oraz bardów. Gawędziarstwo, snucie opowieści sięga na wyspie odległych,
jeszcze przedchrześcijańskich czasów, kiedy tradycja ustna była jedyną formą
przekazu literackiego. W społeczeństwie celtyckim poeci obok druidów odgrywali
niezmiernie ważną rolę, stąd ich uprzywilejowana pozycja. Należeli do dworów
królewskich. Zamieszkiwali w domach możnowładców, gdzie do swojej dyspozycji mieli osobną izbę, w której układali peany i pieśni (Falarski 2006, 106).
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O witalności tej dawnej tradycji we współczesnej Irlandii dowiadujemy się
też od Bryllów, konstatujących krótko i wyraźnie: „Dobrze choć, że banki
w Irlandii wiedzą, że historia kraju to korzenie, i sponsorowanie sztuki to
normalka” (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 298).
Wojciech Falarski potrafił w monasterach i klasztorach irlandzkich, celtyckich krzyżach i kamieniach, w pielęgnowaniu przez współczesnych Irlandczyków starych zabytków i tradycji, w ich wierze, w ich stosunku do przyrody, sztuki i historii zauważyć wzmocnienie tożsamości narodowej:
Ślady współistnienia oraz splatania się tych dwóch odmiennych kultur i religii
odnajdujemy właśnie na Inishmurray. Mówi o tym niemal każdy kamień. Lecz
kamienie te układają się w jeszcze inną, niezwykłą opowieść, historię rodzenia się
tożsamości i świadomości narodowej Irlandczyków. W panteonie wielkich postaci
narodowych obok herosów poematów epickich zasiadają chrześcijańscy święci,
Patryk, wielki apostoł Irlandii, św. Kolumba i św. Brygida (Falarski 2006, 186).

Żadna z trzech opowieści nie omija przełomowych zdarzeń z dziejów Irlandii (inwazja brytyjska, Wielki Głód, powstania, republika, celtycki tygrys
albo dynamiczny rozwój gospodarczy), każda mówi o tym ze swojej perspektywy: znawcy kultury irlandzkiej (Bryll), ironiczno-humorystycznej, lecz
niepozbawionej wiedzy (Borkowski), monastycznej (Falarski). Nie da się nie
zauważyć, iż inteligencja polskich autorów koryguje doznania zarejestrowane
w ich wyobraźni. Jednocześnie ich obcowanie z mieszkańcami wyspy stało
się swoistą kuracją wyzwalającą od zakotwiczonych w głowach mitów i stereotypów: owszem, deszcz, ale z przerwami i przepiękną tęczą, „zawsze choć
na moment wyjdzie słońce” (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 79); owszem, piją, ale
przy piwie bawią się wesoło i, zresztą, potrafili uczynić kraj „celtyckim tygrysem” (Borkowski 2010); tak, kraj dobrobytu, ale „To mit, że nie ma tu bezrobotnych. Pobierają w środę zasiłek i starcza im do niedzieli” (Bryll, Goraj-Bryll 2010, 51); mają wielkiego irlandzkiego patrona, świętego Patryka, ale
jego irlandzkość jest mitem, ponieważ urodził się w Anglii i jako szesnastoletni chłopiec został porwany przez irlandzkich piratów (Falarski 2006, 6–7)6.
6

Por. Blog Dzień Św. Patryka – obalamy mity! http://blog.pizzaportal.pl/dzien-sw-patry
ka-obalamy-mity [dostęp 10.10.2016].
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Omawiane utwory pokazały, że wyjazdy Polaków do Irlandii sprzyjają ich
przyglądaniu się ustalonym mitom i stereotypom o niej, stają się swoistym
środkiem mogącym pomóc w obalaniu utrwalonych przez tradycję uproszczonych poglądów na temat narodowych cech Irlandczyków, pozbyciu się
silnie zakorzenionych uprzedzeń, szczególnie tych ukształtowanych i narzuconych innym narodom przez kolonizatorów Irlandii7. Należy stwierdzić, iż
wszystkie trzy książki to wielce udane zbiory opowieści o Irlandii. Dobrze, że
autorzy uniknęli stylu typowego dla memuarów czy dzienników. Wartka
akcja, brak drobiazgowych opisów i nadmiernych analiz historycznych czynią je wciągającą literaturą, która zmusza czytelnika do refleksji. Autorzy nie
kryją pełnego emocji stosunku do tego kraju o niezwykłej kulturze i historii.
Równie otwarcie wyznają miłość do jego mieszkańców.
Poniższą wypowiedź Borkowskiego z pewnością można odnieść do pozostałych trzech autorów, ponieważ ich percepcja Zielonej Wyspy kształtuje
podobny obraz Irlandczyków:
Irlandczycy pytali mnie często, co myślę o Irlandii. Co mi się w niej podoba. Czego
nie lubię. Po długim, paroletnim, namyśle mogę powiedzieć, że najlepsze w Irlandii są krajobrazy, Irlandczycy i ich poczucie humoru. Są to krajobrazy, które dużo
przeszły: lodowiec, wycinkę lasów, inwazję owiec i codzienne niemal bombardowania kropel deszczu. Są to ludzie, którzy dużo przeszli – ośmiusetletnie angielskie prześladowania, klęskę głodu w połowie XIX wieku, deportacje do Australii,
nieudane powstania, wyludnienie kraju i masową emigrację do Ameryki na statkach-trumnach. A także codzienne niemal bombardowania kropel deszczu.
Co mnie najbardziej wkurza, to chaos. A jeśli wkurza on nawet mnie, to to
musi być naprawdę porządny chaos. Można w nim jednak znaleźć wielkie
przestrzenie wolności i kiedy o tym pomyślę, wkurza mnie znacznie mniej
(Borkowski 2010, 8).

7

„Brytyjczycy, którzy podbili Irlandię, stworzyli istniejący do dziś stereotyp Irlandczyka –
osoby, która lubi się upić, a potem wszczyna krwawe bójki” (Prawda i mity o życiu w Irlandii,
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,68946,3758385.html [dostęp 10.10.2016.]). Szerzej
o angielskich stereotypach Irlandczyka zob. m.in. rozdział Irish autorstwa Joepa Leerssena
(Beller, Leerssen, ed. 2007, 191–193), monografie Richarda N. Lebowa (Lebow 1976) i Declana Kiberda (Kiberd 2002).
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Przytoczone trzy opowieści o Irlandii i Irlandczykach potwierdzają obserwacje i wnioski rosyjskiej badaczki kultury irlandzkiej okresu „wielkiego
tygrysa”, iż
w latach 90. dochodzi na świecie do powszechnego burzenia trwałych negatywnych stereotypowych wyobrażeń o Irlandczykach. Pełny uprzedzenia, pogardy,
drwiny i baczności stosunek innych narodowości do Irlandczyków ustępuje miejsca traktowaniu z przyjaźnią, szacunkiem i zainteresowaniem (Кузнецова 2010, 9
– tłum. z j. ros. O.W.).

Porównanie trzech omawianych narracji o Irlandii wskazuje na stopniowe
zacieranie się granic pomiędzy heteroobrazem i autoobrazem Irlandczyka.
Podobny proces zauważył Sumarlidi Isleifsson, badając obraz Islandczyka:
„Wraz z wzrastaniem w ostatnich dekadach ruchu turystycznego, różnice
pomiędzy autoobrazem i heteroobrazem stopniowo stają się niewyraźne”
(Isleifsson 2007, 179 – tłum. z j. angielskiego O.W.).
Przywołane opowieści o Zielonej Wyspie świadczą o tym, że Irlandczykom
udało się pokonać kompleks ofiary narodowej oraz kompleks niepełnowartościowości narodowej, tak charakterystyczny dla narodów posttraumatycznych, które doświadczyły kolonizacji, głodu, klęski w zmaganiach wolnościowych oraz wojny domowej. Dzisiejszego Irlanczyka cechuje silne poczucie tożsamości narodowej, poczucie osobistej godności oraz dumy narodowej
i to z pewnością podważa negatywne stereotypy, wykreowane w pierwszej
kolejności przez jego kolonizatora.
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THE GREEN ISLAND IN THE 21ST-CENTURY POLISH WRITING:
MYTHS, STEREOTYPES AND THEIR OPPOSITES
Polish journeys to Ireland are a special part of contemporary international mobility.
They are caused by different reasons: curiosity, education, financial gains, professional career development, family reunion and the like. Most frequently, however, Poles
leave for Ireland because of the economic reasons and the number of such migrations has increased significantly since Polish accession to the EU. The number of
Polish publications on Ireland has also grown. Those books represent various literary
genres and different levels of artistic perfection; however, they all deserve to be interpreted as they portray Polish contemporary views on Ireland and Irishmen. The
article aims at reconstructing the image of an Irishman based on the books by Ernest
Bryll, Małgorzata Goraj-Bryll, Tomasz Borkowski and Wojciech Falarski.
Keywords: Ireland, travel literature, national stereotype, colonialism
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marca 2016 r. Bronisław Komorowski podczas swojej wizyty w Chinach otworzył wystawę „Spotkanie z H. Sienkiewiczem – upamiętnienie 100. rocznicy śmierci pisarza i 110. rocznicy recepcji polskiego noblisty w Chinach”, zorganizowaną przez Centrum Studiów Polskich
Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Na wystawie prezentowano najważniejsze informacje o twórczości Sienkiewicza oraz o osiągnięciach tłumaczeniowych utworów polskiego noblisty w Chinach. Były prezydent z ciekawością obejrzał wystawę, którą następnie skomentował słowami: „Bardzo
dziękuję za spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem tutaj w Pekinie. To źródło
polskich wzruszeń i dumy”. Półtora miesiąca później polski minister spraw
zagranicznych, Witold Waszczykowski, podczas oficjalnej wizyty w Chinach
również obejrzał wspomnianą wystawę i otrzymał Wybór przekładów utworów H. Sienkiewicza wydany przez chińskie prestiżowe Wydawnictwo Literatury Ludowej. Pięć lat wcześniej, podczas oficjalnej wizyty w roku 2011, prezydent Komorowski podarował ówczesnemu przewodniczącemu Chińskiej
Republiki Ludowej Hu Jintao ten sam wybór jako oficjalny prezent pań-
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stwowy. Nietrudno zauważyć, że literatura, jako duma narodu polskiego, jest
ważnym narzędziem zacieśnienia relacji i utrwalenia przyjaźni między dwoma narodami.

CHIŃSKO-POLSKA WYMIANA LITERACKA
Chiny i Polska są odległymi krajami pod każdym względem: geografii, języka, kultury czy mentalności. Mimo to oba narody dążą do wzajemnego
poznania swoich osiągnięć kulturalnych i literackich. Już w 1810 r. ukazał się
w Wilnie pierwszy polski esej o Chinach: Literatka chińska dla literatek i literatów w Europie: z niektóremi wiadomościami o Chinach i Chinczykach: z jch
autorów, historyi, myśli, zdań i prawideł: z niektóremi oraz ich przysłowiami:
sposobem tłumaczenia się, i filozofiią Konfucyusza: wedle dokładnieyszych
pamiętników o Chinach autorstwa Filipa Neriusza Golańskiego. Najwcześniejsze zainteresowanie Polaków Chinami odzwierciedlała seria pamiętników z podróży, które przedstawiały geografię, kulturę, sztukę, gospodarkę i mieszkańców Państwa Środka. W ciągu ponad 200 lat ukazało się mnóstwo przekładów
ksiąg filozofii starożytnej, ludowych bajek, baśni i przysłów. Oprócz najważniejszych klasycznych utworów literackich, takich jak Wędrówka na Zachód
czy Trzy królestwa, na język polski przełożono także współczesne utwory
poetyckie, eseje i dramaty chińskie, które z powodzeniem znalazły swoich
odbiorców na rynku polskim. W XXI w. przekłady chińskiego noblisty Mo
Yana oraz książki o ekonomii i społeczeństwie nowoczesnych Chin cieszą się
niezwykłą popularnością na polskim rynku wydawniczym.
Jeśli zaś spojrzymy na sytuację przekładów literatury polskiej na język
chiński, statystyki są jeszcze bardziej zadowalające. Od 1906 r., kiedy chiński
pisarz Lu Xun (właściwie Zhou Shuren, 1881–1936), jeden z najwybitniejszych literatów XX-wiecznych Chin, w swoim dziele O sile poezji demonicznej1 po raz pierwszy przedstawił chińskim czytelnikom polskich pisarzy ro1

Utwór ten został wydany w 1907 r. w Tokio. Zgromadzono w nim informacje o wczesnych poglądach dotyczących sztuki, literatury i estetyki Lu Xuna.
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mantyzmu, a rok wcześniej pojawił się w Chinach pierwszy przekład polskiego utworu literackiego, Latarnika Sienkiewicza, w ciągu następnych 100 lat
na chińskim rynku wydawniczym ukazało się ok. 330 przekładów polskich
dzieł literackich i setki prac krytycznoliterackich o literaturze polskiej.
Przetłumaczono dzieła ok. 75 polskich pisarzy i, co za tym idzie, prawie
wszystkie najważniejsze utwory literackie. Można powiedzieć, że literatura
polska w Chinach nie jest nieznana, jak mogłoby się wydawać. Kiedy mówi
się o Polsce w Chinach, od razu na myśl przychodzą skojarzenia z ojczyzną
Fryderyka Chopina i krajem, w którym rodacy Adama Mickiewicza przeżywali historyczne tragedie i udowadniali swój patriotyzm, odwagę i silną wolę
w dążeniu do wolności i niepodległości. Literatura polska jest dla Chińczyków w pewnym sensie ważnym przypomnieniem historii i kultury.
Chińsko-polska wymiana literacka jest dwustronnym przedsięwzięciem
recepcyjnym. Obejmuje ona trzy podstawowe czynniki: autorów (pisarzy i tłumaczy), utwory (przekłady) i wydarzenia (fakty tłumaczenia i rozpowszechniania, przyjęcia oraz wywierania wpływów). Przedmiot badań składa się z utworów literackich i tekstów krytycznoliterackich dotyczących wszystkich polskich
noblistów, większości ważnych pisarzy i ich utworów oraz chińskich klasycznych
ksiąg, powieści, współczesnych pisarzy chińskich i ich utworów. Tłumaczenie
literackie, badanie wizerunku danego narodu, odzwierciedlanego w przekładach oraz studia komunikacji międzykulturowej stanowią trzy poziomy wymiany literackiej, które chcę wskazać. Na pierwszym poziomie zarys dziejów
przekładu i cechy charakterystyczne dla każdego okresu pokazują zasady
stosunków między tłumaczeniem a rozwojem historycznym danego społeczeństwa, natomiast przegląd przełożonych dzieł i czynnych tłumaczy odzwierciedla zainteresowania odbiorców (czytelników i tłumaczy). Na drugim poziomie wizerunek danego narodu jest budowany poprzez analizę interpretacji
pisarzy i ich utworów oraz pisanie i czytanie tekstów krytycznoliterackich.
Można zauważyć, że czasami jeden pisarz jest różnie interpretowany w różnych okresach historycznych, a w takim samym okresie historycznym różne
utwory budzą niejednakowe refleksje i zainteresowania. Ostatni poziom badań
obejmuje nie tylko współpracę między instytucjami literackimi i kontakty
między literatami, ale także wzajemne wpływy i relacje między literatami a ich
twórczością. Na przykład opowiadania Henryka Sienkiewicza wywarły
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wpływ na twórczość chińskiego pisarza Lu Xuna, a Czesław Miłosz odegrał
istotną rolę w kształtowaniu się nawyku twórczego i czytelniczego w Chinach. Nietrudno także znaleźć ślady chińskiej myśli i filozofii w polskich
utworach literackich.

WYMIANA LITERACKA
W DYPLOMACJI PUBLICZNEJ

Dla tematyki tego tekstu istotne jest wyjaśnienie terminu „dyplomacja publiczna”. Rozumiem ją jako dziedzinę zajmującą się wpływem postaw społecznych na kształtowanie i realizację polityki zagranicznej, obejmującą wymiar stosunków międzynarodowych, wykraczający poza obszar tradycyjnej
dyplomacji; kształtowanie przez rządy opinii publicznej w innych państwach;
interakcję prywatnych interesów i grup w jednym państwie z ich odpowiednikami w innym państwie; sprawozdawczość nt. spraw zagranicznych i ich
wpływu na politykę; komunikację pomiędzy specjalistami kwestii zagranicznych, takimi jak dyplomaci i zagraniczni korespondenci; proces komunikacji
międzynarodowej. W praktyce dyplomacja publiczna to zestaw działań o charakterze strategicznym, koncepcyjnym, analitycznym, koordynacyjnym i wykonawczym, które poprzez kształtowanie postaw społecznych i opinii publicznej
za granicą wpływają na realizację istotnych interesów państwa w świecie z użyciem narzędzi i metod spoza obszaru tradycyjnej dyplomacji jako obszaru
relacji międzypaństwowych. Celem nadrzędnym dyplomacji publicznej jest
uzyskiwanie za granicą zrozumienia i poparcia dla polityki władz państwowych. Stanowiąc uzupełnienie dla tradycyjnej dyplomacji, jest działalnością
skierowaną do zagranicznych instytucji, organizacji i społeczeństw.
Literatura, jako ważny składnik kultury społeczeństwa, ma zazwyczaj uniwersalną wartość artystyczną, a także pewne indywidualne cechy narodowe.
Dzisiaj, w dobie globalizacji, unikatowy charakter literatury ma wyjątkowe
znaczenie dla ochrony różnorodności kulturowej, dziedzictwa i propagowania tradycji narodowej, podkreślania tożsamości narodowej, wreszcie dla
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rozważań dotyczących rozwoju i perspektyw danego kraju. Oficjalne stosunki dyplomatyczne między Chińską Republiką Ludową i Rzecząpospolitą Polską trwają niecałe 70 lat, ale kontakty literackie między oboma narodami
sięgają początku XIX w. Można powiedzieć, że rozwój wymiany literackiej
między Chinami a Polską odgrywa istotną rolę w zbliżeniu tych państw pomimo ich odległości geograficznej, stanowi żywe, reprezentatywne oblicze
historycznej panoramy stosunków chińsko-polskich, a specyfika wymiany
literackiej decyduje o jej roli w dyplomacji publicznej.
Po pierwsze, w określonym okresie historycznym przekłady utworów literackich wywierały głęboki wpływ na życie polityczne i społeczne danego
kraju. Na przykład na początku XIX w. polska literatura apelująca o wyzwolenie narodu, pełna treści patriotycznych i motywów wolnościowych czy
niepodległościowych cieszyła się wielką popularnością w Państwie Środka.
To zjawisko nie jest przypadkowe, gdyż analogicznie do tragicznego losu
Polski pod zaborami, pierwsza wojna opiumowa2 rozpoczęła rozbicie i okupację
ówczesnych Chin, które stanęły w obliczu dominacji silnych wrogów z Zachodu. Postępowa inteligencja chińska szukała drogi ocalenia podległego
narodu. Jak wiadomo, w literaturze krajów wschodnio- i środkowoeuropejskich
nie brakuje motywu buntu, który jest skutecznym narzędziem walki o niepodległości państwa. Od końca XVIII w. pojawiało się wiele ruchów literackich
przeciw Carskiej Rosji i tych apelujących o wyzwolenie narodów w Europie
Środkowo-Wschodniej. Prawie wszystkie polskie dzieła literackie zawierają
idee patriotyczne, co uwidacznia się w utworach choćby takich pisarzy, jak
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz czy Bolesław Prus.
Stały się one ideologicznym wzmocnieniem postulatów walki głoszonych
przez ówczesnych Chińczyków. Drugim przykładem analogii i wzajemnych
wpływów jest chińskie tłumaczenie Dziadów Mickiewicza. W 1968 r. zakaz
wystawiania inscenizacji Dziadów w Warszawie wywołał falę strajków i protestów. Protest ten stał się zaskakującym wydarzeniem politycznym w Polsce
2

Pierwsza wojna opiumowa, znana także jako I wojna chińsko-brytyjska (1839–1842), to
wojna między Wielką Brytanią a chińską dynastią Qing. Klęska strony chińskiej doprowadziła do podpisania Traktatu Nankińskiego, na którego mocy Chiny musiały otworzyć pięć
dużych portów dla europejskich statków (tzw. porty traktatowe) i odstąpić Koronie Brytyjskiej Hongkong.
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i przyciągnął uwagę całego świata. Chiński premier Zhou Enlai zainteresował
się Dziadami i zaproponował przekład arcydzieła Mickiewicza na język chiński. Wybitna tłumaczka Yi Lijun przyjęła to zadanie z wielką odwagą w trudnym okresie historycznym, kiedy w Chinach panowała Banda Czworga. Był
to pierwszy przekład literatury obcej wydany w Chinach po dziesięcioletniej
przerwie (czyli po rewolucji kulturalnej), dlatego przez krytyków został radośnie przywitany i nazwany „pierwszą jaskółką, entuzjastycznie zwiastującą
wiosnę odwilży politycznej”.
Po drugie, wymiana literacka zbliża do siebie narody polski i chiński,
umożliwia lepsze wzajemne poznanie. Lektura utworów literackich pozwala
poznać historię, kulturę, życie codzienne i społeczeństwo danego kraju, co
stanowi fundament wiedzy o narodzie i państwie. Ja sama miałam podobne
doświadczenia, opisałam je w artykule Polska współczesna literatura kobieca
w oczach Chinki-polonistki (Li Yinan 2010), w którym starałam się ująć swój
zachwyt artyzmem literatury polskiej:
Pan Tadeusz Adama Mickiewicza pokazał mi przepiękny obraz życia polskich
szlachciców, a poprzez wiersze Wisławy Szymborskiej poczułam delikatne emocje
i drżenie serca. – Jednocześnie zainteresowałam się tym – co się dzieje dzisiaj
w polskim społeczeństwie, jak polskie kobiety pracują, żyją, radzą sobie. (…)
A jak już sięgnęłam po współczesne powieści kobiece, nie mogłam się od nich
oderwać. Historie tych kobiet są tak wspaniałe, zupełnie inne od chińskich, że od
razu wpadłam w wir czytania. I nie żałuję, że poświęciłam na nie tyle godzin (Li
Yinan 2010).

Istnieje stare chińskie powiedzenie: „Stosunki między państwami zależą
od przyjaźni między ludźmi, a przyjaźnie między ludźmi zależą od wzajemnego zrozumienia”. Rządy obu państw, Chin i Polski, jakby realizując tę starą
prawdę, doceniają wkład tłumaczy literackich. Wspomniana już wcześniej
najwybitniejsza obecnie tłumaczka, profesor Yi Lijun, była wiele razy wyróżniana za swoje wielkie osiągnięcia tłumaczeniowe, m.in. dwukrotnie honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (w 1984 i 1997 r.), Krzyżem
Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2000), Medalem
Komisji Edukacji Narodowej (2004), tytułem „Senior Zawodu Tłumacza
Literatury Obcej” Ogólnochińskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (2004), tytu-
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łem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (2007), tytułem Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju (2008) oraz Krzyżem Oficerskim
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2011). Doceniając wszak wszystkich zasłużonych dla kulturalnych relacji polsko-chińskich, należy podkreślić, że to dzięki staraniom i ogromnemu wysiłkowi wielu tłumaczy chińscy
czytelnicy mogli poznać historię, kulturę i społeczeństwo Polski.
Po trzecie, przekłady utworów i prezentacja literatury budują coraz pełniejszy wizerunek danego narodu i państwa. Na przykład zarówno starsi
poloniści, jak i młodzi znawcy literatury środkowo-wschodnioeuropejskiej
wysoko oceniają osiągnięcia literackie Polski. Wybitny tłumacz literatury
polskiej, Yang Deyou, powiedział kiedyś, że „małe i słabe kraje mogą być
wielkimi narodami pod względem kulturalnym i literackim, w pewnym sensie Polska to taki kraj, tam urodzili się Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin
czy Maria Skłodowska-Curie”. Z kolei Gao Xing napisał, że
kiedy czytamy polskie dzieła literackie, zawsze czujemy ich niesamowity ciężar i głębię.
Polska miała w historii złoty okres rozwoju, potem była nieprzerwanie napadana,
aż w końcu znalazła się po rozbiorach pod zaborami i straciła niepodległość.
Klęska, bunt, dążenie do wyzwolenia, do wolności, silna świadomość narodowa
i patriotyzm stanowią stałe tematy literatury polskiej. Ogólnie rzecz biorąc, polscy
pisarze czują się zobowiązani do wsparcia swojego narodu, czuwania nad sprawiedliwością dla społeczeństwa i do krytykowania zła (Gao Xing 2012).

Wizerunek narodu polskiego, zbudowany przez Chińczyków w kontakcie
z literaturą polską, ma stałe cechy i wyznaczniki: wyjątkowo silna świadomość narodowa i przeważający nade wszystko patriotyzm, historia napadów,
okupacji, upokorzeń i męki, a w końcu nieposkromiona wola walki przeciwko najeźdźcom. Koncentrowanie uwagi na reprezentatywnych dziełach romantyzmu i realizmu stworzyły w umysłach Chińczyków obraz Polaków jako
ludzi niepokornych oraz doceniających narodową niepodległość i wolność
patriotów. Dodać trzeba, że takie cechy w świadomości Chińczyków są odbierane jako bardzo pozytywne.
Wizerunek jakiegoś kraju wytworzony przez obcowanie z literaturą nie
zawsze jest niezmienny. Obserwując rozwój działalności tłumaczeniowej
literatury chińskiej na język polski, można zauważyć, że do XIX i prawie ca-
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łego XX w. Chiny w wyobraźni Polaków były krainą starożytną i egzotyczną.
Taki obraz powstał na podstawie pamiętników z podróży, klasycznych ksiąg
i powieści oraz ludowych legend, baśni i bajek. Natomiast od przełomu XX
i XXI w. do dziś ukazuje się na polskim rynku coraz więcej książek przedstawiających współczesne Chiny: politykę, ekonomię, kulturę, problemy, codzienność przeciętnych Chińczyków. Wizerunek narodu chińskiego staje się
bogatszy, coraz bardziej kompletny, wieloaspektowy.
Dziś, w dobie globalizacji, po zakończeniu II wojny światowej i zimnej
wojny, większość państw na świecie poszukuje pokojowej drogi rozwoju
i zmierza do wzajemnie korzystnej współpracy, w związku z czym kieruje
uwagę na budowę pozytywnego wizerunku swoich społeczeństw przez rozpowszechnianie własnej kultury. Chiny i Polska idą również w tym kierunku.
Polska od paru lat usiłuje w zinstytucjonalizowany sposób promować swoje
osiągnięcia cywilizacyjne i budować pozytywny wizerunek na świecie. Ze
względu na nieustannie wzmacniającą się pozycję międzynarodową Chin,
dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu, Polska
traktuje Chiny jako jeden z trzech najważniejszych kierunków docelowych
w kwestii promocji kultury (pozostałe to Wielka Brytania i Izrael). W 2003 r.
polski minister kultury powołał do życia Instytut Książki, mający służyć
promocji literatury polskiej na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju. Jako narodowa instytucja kultury informuje, zachęca i przekonuje tłumaczy literatury polskiej do tłumaczenia polskich książek, zagranicznych wydawców do wydawania ich tłumaczeń, organizatorów najrozmaitszych wydarzeń literackich z całego świata do zapraszania polskich autorów
do siebie. Pomaga w realizacji tych inicjatyw dzięki wsparciu finansowemu,
jakiego udziela w ramach Programu Translatorskiego ©Poland. W Chinach,
dzięki konsekwentnemu wsparciu kształcenia polonistycznego tłumaczy
chińskich udzielanemu przez Ambasadę RP w Pekinie we współpracy z Instytutem Książki i licznymi ośrodkami akademickimi, w ostatnich latach
nastąpił niezwykły wzrost liczby tłumaczeń literatury polskiej na język chiński. Jednocześnie przewodniczący ChRL Xi Jinping wygłosił w 2013 r. przemówienie pt. Dobra narracja chińskiej historii i skuteczne rozpowszechnienie
chińskiego głosu, w którym apelował, aby dobrze organizować promocję Chin
za granicą, wykorzystywać kreatywne i innowacyjne metody popularyzacji
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oraz stwarzać nowe koncepcje, treści i sposoby reprezentacji, które integrowałyby kulturę chińską i zagraniczną. Wiadomo, że Polska jest strategicznym
partnerem Państwa Środka i liderem we współpracy w programie 16+1. Polska także domaga się większej roli w realizacji inicjatywy „Jeden Pas i Jeden
Szlak”, ku czemu Chiny się przychylają. Chiński rząd przywiązuje wielką wagę do wymiany literackiej między Chinami a Polską. W czerwcu 2016 r. na
liście Narodowego Funduszu Nauk Społecznych znalazł się grant naukowy na
najwyższym szczeblu państwowym nt. chińsko-polskiej wymiany literackiej.
Chińska Generalna Administracja Radia, Telewizji, Filmów i Publikacji uruchomiła narodowy projekt wzajemnego tłumaczenia literackiego, w sprawie
którego toczą się rozmowy między chińskimi i polskimi partnerami. Wielkie
zainteresowanie obu rządów z pewnością przyczyni się do przyspieszenia
rozwoju wymiany literackiej.

SZANSA I WYZWANIE
DLA INSTYTUCJI POLONISTYCZNYCH
Do wymiany literackiej bądź promocji literatury potrzebni są przede
wszystkim ludzie – tłumacze, znawcy, kuratorzy. Od dawna utwory literackie
były tłumaczone (i czasami nadal są) pośrednio z trzeciego języka, ciągle
istnieje wielki niedobór tłumaczy mogących dokonywać przekładu bezpośrednio z języka polskiego na chiński. Język polski nie należy wszak do najpopularniejszych języków obcych w Chinach. Język chiński w Polsce też nie.
W ciągu niecałych 70 lat wykształcono w Chinach ok. 200 polonistów, a liczba specjalistów ds. literatury polskiej jest jeszcze mniejsza. Przez długi czas
polonistyka na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych była jedyną tego
typu placówką w Chinach. Dzięki rozwojowi stosunków chińsko-polskich od
końca pierwszej dekady XXI w. zainteresowanie językiem polskim bardzo się
zwiększa. Powstały polonistyki i lektoraty języka polskiego w Harbinie, Pekinie (na drugim Uniwersytecie Języków Obcych), w Kantonie, Shenyangu,
Zhaoqingu, rozpoczęły działalność studia polskie w Xi’anie, Tianjinie, Szanghaju, Chengdu.
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Niemniej jednak nowo powstające polonistyki czy lektoraty języka polskiego są jeszcze zbyt młodymi jednostkami, aby w szybkim czasie wykształcić profesjonalnych tłumaczy czy literaturoznawców. Najdłuższą historię,
najwięcej stopni (poziomów) studiów i najlepiej wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i naukową w Chinach, będącą najważniejszą bazą nauczania języka polskiego i badań o Polsce, ma Katedra Języka Polskiego na Pekińskim
Uniwersytecie Języków Obcych; odgrywa ona zatem największą rolę w promocji literatury polskiej w Chinach i podejmuje w tej dziedzinie najwięcej
zadań. W programie nauczania języka i kultury polskiej na PUJO znajdują
się – oprócz „Zarysu historii literatury i kultury polskiej” – także zajęcia kierunkowe „Literatura i sztuka polska”, składające się z przedmiotów takich,
jak: „Lektura klasycznych utworów literackich” czy „Komparatystyka literatury chińskiej i polskiej”. Te przedmioty mają przekazywać chińskim studentom podstawową wiedzę o literaturze i kulturze polskiej i jednocześnie
umożliwiają im przygotowanie do kolejnego etapu nauki.
Trzeba podkreślić, że sama kadra polonistyki PUJO jest istotną siłą tłumaczeń literatury polskiej w Chinach. Wybitna tłumaczka, prof. Yi Lijun – była
szefowa pekińskiej polonistyki – włożyła wiele wysiłku i poświęcenia w wykształcenie tłumaczy i znawców literatury polskiej oraz w badania i promocję
literatury polskiej. Jak napisał kiedyś Zhao Gang – późniejszy kierownik Katedry Języka Polskiego, a obecny szef Centrum Studiów Polskich PUJO: „Coraz rzadziej się zdarza, żeby jedna osoba kształtowała oblicze jakiegoś kierunku badań naukowych w danym kraju. Pani profesor Yi Lijun jest właśnie
taką osobą”. Oprócz swoich doniosłych działań tłumaczeniowych, wykształciła jeszcze dwoje kolejnych tłumaczy: Zhao Ganga i Wu Lan, którzy aktywnie działają w dziedzinie przekładów literatury polskiej. Z kolei doktorantka
Zhao Ganga, Zhao Weiting, która mając niecałe 30 lat, przetłumaczyła Pieska
przydrożnego Czesława Miłosza, stała się przedstawicielką najmłodszego pokolenia tłumaczy języka polskiego w Chinach.
Obok działalności translatorskiej polonistyka PUJO angażuje się w organizację różnorakich wydarzeń literackich i kulturalnych, m.in. seminariów,
konferencji naukowych poświęconych polskim pisarzom, konkursów recytatorskich i translatologicznych. We współpracy z Instytutem Polskim zorganizowano m.in konkurs tłumaczeniowy dla młodzieży, warsztaty tłumacze-
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niowe, seminarium poświęcone Czesławowi Miłoszowi, wieczór Zbigniewa
Herberta, jak również konkurs recytatorski wierszy Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego. Dzięki tego typu przedsięwzięciom nie tylko studenci, lecz
także przeciętni Chińczycy mogą z bliska w bezpośredni sposób zapoznać się
z literaturą polską.
Nowym, ale istotnym zjawiskiem, jest powstanie w 2011 r. Centrum Studiów Polskich PUJO, którego otwarcia dokonali Bronisław Komorowski oraz
ówczesny wiceminister Hao Ping podczas oficjalnej wizyty w Chinach prezydenta RP, co stworzyło nowy rozdział historii studiów polonoznawczych w Chinach. Należy zwrócić uwagę na to, że sam fakt założenia instytucji polonistycznych stanowi symboliczny gest przyjaźni przywódców wysokiego szczebla. Jako podobny przykład można podać otwarcie przez byłego ministra
spraw zagranicznych, Grzegorza Schetynę, Centrum Studiów Polskich na
Kantońskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych, podczas jego oficjalnej wizyty w Chinach. Utworzenie Centrum Studiów Polskich na PUJO,
dzięki stworzeniu ośrodka naukowego w postaci think-thanku współpracującego z państwową służbą dyplomatyczną, wyróżniającego się pracownikami i współpracownikami ze znajomością języka polskiego, a także dzięki
ciągłemu poszerzaniu obszaru badań, doskonale wpasowuje się w najnowszy
program rozwoju stosunków chińsko-polskich. Od momentu swojego powstania Centrum Studiów Polskich cały czas odgrywa istotną rolę w budowaniu
polsko-chińskich relacji i odniosło już całą serię znakomitych rezultatów pod
względem kształcenia specjalistów, prowadzenia badań naukowych, wymiany międzynarodowej i usług publicznych. Centrum Studiów Polskich i Katedra Języka Polskiego współpracują z sobą na zasadzie podziału zadań, wzajemnie się promują i rozwijają, tworząc dwa skrzydła studiów polonoznawczych PUJO. Dzięki takiemu układowi mocno ożywiono promocję literatury
polskiej na PUJO. Według niepełnych statystyk, w ciągu 5 lat (2011–2016)
zorganizowano 15 spotkań literackich, wydano 13 pozycji przekładowych,
a projekt naukowy „Wymiana literacka między Chinami i Polską” zdobywa
najwyższe wsparcie rządowe.
W ostatnich latach stosunki chińsko-polskie wyraźnie się zintensyfikowały, a zainteresowanie Chińczyków Polską rośnie z dnia na dzień. Jednakże we
współczesnych, skomercjalizowanych czasach chętnych do zajmowania się
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literaturą i dydaktyką jest coraz mniej. Brak rąk do pracy jest największym
problemem w rozwoju wymiany literackiej. Mamy nadzieję, że zwiększająca
się liczba instytucji polonistycznych w pewnym stopniu zrównoważy tę dysproporcję, a zmiana sposobu myślenia oraz polityka zachęcania do pracy w instytucjach związanych z kulturą, literaturą i edukacją będą skutecznym rozwiązaniem na poziomie strategicznym.
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LITERARY EXCHANGE IN PUBLIC DIPLOMACY
– NEW CHALLENGES FOR POLISH STUDIES IN THE NEW EPOCH
The history of Polish-Chinese literary exchange is 200 years old and is based on mutual interest. Such exchange between the two countries can help to bring nearer the
two nations despite the geographical distance. It represents the history of bilateral
relations and it can play an extremely important role in public diplomacy. Polish
Studies at the Beijing Foreign Studies University significantly support the literary
exchange and, due to favourable political and historical conditions, Chinese institutions for Polish Studies are facing great challenges and opportunities at the moment.
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WPROWADZENIE

O

czywiste – wręcz banalne – jest stwierdzenie, że Paryż zajmuje bardzo
ważne miejsce w kulturze polskiej (Stettner-Stefańska 2001). O ile
fascynację stolicą Francji można nazwać zjawiskiem o wymiarze
światowym, o tyle polska „paryżomania” jest szczególna w tym sensie, że
miasto to przez dłuższy czas – od Wielkiej Emigracji aż po koniec zimnej
wojny – pełniło funkcję kulturalnej stolicy polskiej diaspory (Ziejka 1993;
Siwiec 1999; Pychowska 2006). Nie ulega przy tym wątpliwości, że upadek
komunizmu przyczynił się do zasadniczych zmian w polskim postrzeganiu
Paryża jako swoistego miasta-mitu. Warto tu przypomnieć głośną w latach
90. ubiegłego wieku twórczość Manueli Gretkowskiej i podjęte w jej powieściach autobiograficznych tematy paryskie (Boczkowska 2011). Tymczasem
wiele wskazuje na to, że to obecnie nie Paryż, ale Londyn uchodzi za najbardziej widoczne i reprezentatywne skupisko polskiej diaspory (czyli najnow-
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szej emigracji zarobkowej). Świadczy o tym nie tylko znamienny wysyp książek na temat londyńskich perypetii polskich emigrantów (Plesske, Rostek
2013), ale także znaczny wzrost produkcji telewizyjnych i filmowych (krajowych i zagranicznych), których akcja rozgrywa się w brytyjskiej stolicy (Rydzewska 2011, 2012; Van Heuckelom 2013).
Zmiany te nie oznaczają jednak, że metropolia nad Sekwaną zupełnie
zniknęła z pola widzenia filmowców. W tym artykule przyjrzę się bliżej obrazowi „paryskiego bruku”, jaki wyłania się z filmów poświęconych polskim
emigrantom, powstałych w ciągu ostatnich 40 lat. Lista omawianych tu produkcji zagranicznych i koprodukcji międzynarodowych obejmuje obrazy tak
różne jak: Lokator Romana Polańskiego (The Tenant, 1976), Białe małżeństwo Petera Kassovitza (Mariage blanc, 1986), Mała apokalipsa Costy Gavrasa
(La petite apocalypse, 1993), Trzy kolory: Biały Krzysztofa Kieślowskiego
(Trois couleurs: Blanc, 1994), Kobieta z piątej dzielnicy Pawła Pawlikowskiego
(The Woman in the Fifth, 2011) oraz Sponsoring Małgorzaty Szumowskiej
(Elles, 2011).

„WSZYSTKIE DROGI
PROWADZĄ DO PARYŻA”

Ciekawy punkt wyjścia do proponowanej tu analizy stanowią dwa niedawno zrealizowane polskie filmy drogi, których trasa prowadzi do Francji
(por. Van Heuckelom 2016). Pełnometrażowy debiut Roberta Wichrowskiego
Francuski numer (2006) otwiera czołówka, w której napisy początkowe zostają nałożone na ujęcia wprowadzające i jazdę kamery przedstawiającą pocztówkowe widoki z Paryża. Kiedy poruszająca się kamera wjeżdża do tunelu
prowadzącego wzdłuż Sekwany, niemal niezauważalnie przechodzi w inne
ujęcie – tym razem wykonane z pojazdu wyjeżdżającego z podobnego tunelu,
biegnącego wzdłuż Wisły w Warszawie. Niemal w ułamku sekundy widz
pokonuje dystans ponad półtora tysiąca kilometrów. Wizualne zbieżności
między obiema stolicami akcentuje kadr ukazujący Zamek Królewski w War-
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szawie, który przywodzi na myśl wcześniej pokazany paryski budynek
o przypominającym zamek kształcie – Conciergerie w Île de la Cité, położony w samym centrum Paryża.
Zupełnie inny obraz stolicy Francji wyłania się z produkcji Handlarz cudów (2009), pełnometrażowego debiutu Bolesława Pawicy i Jarosława Szody,
który opowiada historię podróży polskiego alkoholika do Francji w towarzystwie dwojga dzieci, które uciekły z Kaukazu do Polski. W jednej z ostatnich
scen owa trójka przyjeżdża autokarem do Paryża. Twórcy Handlarza cudów
nie prezentują pocztówkowych migawek z historycznych dzielnic stolicy,
jakie oferuje nam Francuski numer, ale przenoszą akcję na peryferie miasta.
Najpierw widzimy, jak imponujący widok La Défense, nowoczesnej dzielnicy
biznesowej położonej na zachód od centrum, wprawia właśnie przybyłych do
Paryża podróżnych w osłupienie. Po tej scenie przenosimy się bezpośrednio
do Bagnolet, przedmieścia usytuowanego na wschód od Paryża. Podobnie
jak we Francuskim numerze stosowana jest tu technika tzw. driving montage
(Laderman 2002, 71), ale obraz, przedstawiający taksówkę kluczącą po betonowej dżungli paryskich przedmieść, zapoznaje nas z zupełnie innym obliczem Paryża. Używając terminu zaproponowanego przez Dinę Iordanovą,
można nazwać tę przestrzeń przedmiejską „multikulturowym marginesem
metropolii” (multicultural metropolitan margin, Iordanova 2010). W kinematografii francuskiej ostatnich dekad mówi się w związku z takimi lokacjami
o „kinie blokowisk” (Loska 2016, 124).
We wspomnianych dwóch filmowych ujęciach Paryża da się zatem zaobserwować odmienne tendencje. Pierwsze podejście (bardziej tradycyjne)
toczy się wokół utartego obrazu Paryża jako kulturalnej i intelektualnej stolicy Europy, dawnego symbolu nowoczesności, postępu i oświecenia, obiektu
miłości i fascynacji. Drugi zaś nurt przesuwa punkt ciężkości z historycznego
centrum miasta na jego peryferie: Paryż traci tu swoją unikalność i rozpoznawalność, ukazany jest jako jedna z globalnych i postkolonialnych metropolii naznaczonych przez nieustanny przepływ kapitału i ludzi, multikulturowość oraz ogromne kontrasty społeczne i ekonomiczne (por. Guha 2015).
Nie są to, rzecz jasna, podejścia, które wykluczają się nawzajem, ale jeśli bliżej przyjrzymy się innym filmom o przeżyciach polskich emigrantów „na
paryskim bruku”, widzimy, że druga tendencja nasila się z biegiem lat.
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POLACY (I POLKI) NA „PARYSKIM BRUKU”:
OD POLAŃSKIEGO DO SZUMOWSKIEJ

W wyprodukowanym we Francji thrillerze psychologicznym Lokator Roman Polański pełni funkcję nie tylko reżysera, ale także głównego aktora,
wcielającego się w postać niejakiego Trelkowskiego, francuskiego urzędnika
polskiego pochodzenia. Po wprowadzeniu się do nowego paryskiego mieszkania główny bohater spotyka się z wrogością swoich nowych współlokatorów, stopniowo traci swoją dobroduszność i w końcu wpada w obłęd, co
kończy się podwójną próbą samobójczą. W powstałym dziesięć lat później
francuskim filmie telewizyjnym Białe małżeństwo w roli uciekiniera z Polski
występuje Daniel Olbrychski. Fabuła filmu skupia się wokół przeżyć Feliksa
Radziszyńskiego, znanego działacza „Solidarności”, który – dzięki pomocy
francuskich intelektualistów – wydostaje się z kraju i przyjeżdża do Francji,
gdzie zawiera papierowe małżeństwo z paryżanką (o symbolicznym imieniu
France). Znamienny w Białym małżeństwie jest wyraźnie eksponowany kontekst geopolityczny (którego brakuje w Lokatorze Polańskiego), co niewątpliwie wiąże się z ówczesną falą sympatii dla „Solidarności” i burzą protestów
wywołaną przez wprowadzenie stanu wojennego.
Kolejny zlokalizowany w Paryżu film dotyczący polskiej emigracji to Mała
apokalipsa, francusko-polska koprodukcja z 1993 roku, zrealizowana przez
Costę Gavrasa, bardzo swobodnie osnuta na motywach powieści Tadeusza
Konwickiego pod tym samym tytułem. Głównym bohaterem tej czarnej komedii jest mieszkający w Paryżu niespełniony pisarz dysydent Stanisław Marek, którego życie jest pełne porażek zarówno zawodowych, jak i rodzinnych
(jego książki nie są we Francji ani znane, ani czytane, a poza tym żona Polka
rzuciła go dla lepiej sytuowanego Francuza). Pod wieloma względami film
Costy Gavrasa wykazuje ciekawe paralele z innym, dużo bardziej znanym
obrazem, którego akcja toczy się wokół Polaka emigranta, żyjącego na „paryskim bruku” na początku lat 90., mianowicie Białym Kieślowskiego. Można
powiedzieć, że przedstawiony w Białym powrót Karola do Warszawy ma
charakter symboliczny i zamyka pewien rozdział w historii filmowych przed-
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stawień polskich emigrantów żyjących na „paryskim bruku” – jak się okazuje, po upadku komunizmu i zakończeniu zimnej wojny opatrzył się wizerunek słabego, bezradnego i żałosnego imigranta z wrogiego bloku wschodniego i nastał czas na inny paradygmat (Van Heuckelom 2011). Nie dziwi zatem
fakt, że na kolejne filmy portretujące polskich emigrantów na paryskim tle
trzeba było czekać ponad 15 lat. W 2011 roku młoda aktorka Joanna Kulig
wystąpiła jako polska emigrantka w dwóch koprodukcjach międzynarodowych, których akcja toczy się w stolicy Francji – wspomnianych już obrazach
Kobieta z piątej dzielnicy Pawlikowskiego i Sponsoring Szumowskiej. Na to, że
w obu filmach mamy do czynienia z nowym paradygmatem reprezentacyjnym, wskazuje chociażby zmieniona perspektywa genderowa.
Mimo wszelkich różnic gatunkowych, formalnych i estetycznych, które zachodzą pomiędzy starszymi produkcjami (czyli filmami Polańskiego, Kassovitza, Gavrasa i Kieślowskiego), da się w nich wyróżnić pewne wspólne wątki
i motywy. Za każdym razem mamy do czynienia z męskim antybohaterem,
który wykazuje dużą chęć wtopienia się w społeczeństwo francuskie, lecz
pada ofiarą odrzucenia, wyobcowania i osamotnienia. Niemożność zadomowienia się w Paryżu znajduje wyraz m.in. w symbolicznie nacechowanej
aranżacji przestrzeni, zarówno wzdłuż osi góra – dół, jak i poprzez opozycję
zewnątrz – wewnątrz. U Polańskiego najwyraźniej wskazuje na to dramatyczny, kończący film akt autodefenestracji, który polega na ruchu w dół i ku
zewnętrzu. Z kolei w Białym małżeństwie Kassovitza motyw bezdomności
uwidacznia się m.in. w tym, że główna postać ciągle przeprowadza się z jednego paryskiego mieszkania do drugiego i niczym nomada wędruje po wielkomiejskiej przestrzeni. Podobnie jak Trelkowski w Lokatorze, Radziszyński
wykazuje pewne cechy flâneura, ale w jego bezcelowym błądzeniu po Paryżu
jest niewątpliwie więcej przymusu niż wyboru. Istotne jest przy tym także to,
że bohater Białego małżeństwa z wykształcenia jest architektem i chwilowo
zostaje zatrudniony przy przebudowie paryskich Hal (czyli w samym centrum miasta). W pewnym zaś momencie brak pracy i stałego mieszkania
zmusza go do spędzania nocy w podziemiu powstającej (w miejscu Hal) nowej budowli, czyli pod „paryskim brukiem”. Kieślowski jeszcze silniej eksponuje taką wertykalną hierarchię przestrzenną: po przegranej rozprawie sądowej i utracie swojego salonu fryzjerskiego Karol ukrywa się w podziemiu
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stacji metra, pod mieszkaniem swojej byłej żony (przy Place de Clichy). Gavras z kolei sytuuje marginalne miejsce swojego polskiego bohatera na samej
górze: nieszczęsny, bezrobotny pisarz wynajmuje niechlujny pokoik na poddaszu w eleganckim paryskim domu, który należy do nowego męża jego byłej żony (Polki).
Daleko idącą marginalizację, która dotyka współczesnych emigrantów
przebywających w Paryżu, można – mutatis mutandis – porównać do opłakanych losów dziewiętnastowiecznych polskich „zbiegów” opisanych w epilogu Pana Tadeusza („Biada nam, zbiegi, żeśmy w czas morowy / Lękliwe nieśli
za granicę głowy!”, jak pisze o sobie i swoich rodakach Adam Mickiewicz, Epilog, w. 9782–9783). Jest jednak istotna różnica: podczas gdy autor Pana Tadeusza przeciwstawia Francji (jako „światu nieproszonych gości”, w. 9839)
idylliczny „kraj lat dziecinnych” (w. 9843), omawiani tu bohaterowie filmowi
nie wykazują żadnych odruchów nostalgicznych czy też patriotycznych. Każdego z nich cechuje chęć zaistnienia w społeczeństwie przyjmującym oraz –
aczkolwiek w różnym stopniu – dążenie do odcięcia się od polskich korzeni
(czyli swojego rodzaju asymilacji). Dotyczy to na przykład byłego działacza
solidarnościowego w Białym małżeństwie, który po przyjeździe do Francji –
jak to sugeruje jego imię Feliks – rezygnuje z działalności politycznej na
rzecz własnego szczęścia i ucieka z życia w narodowym getcie (czyli paryskiego środowiska polskich opozycjonistów i dysydentów).
Poza wspomnianą marginalizacją (w sensie fizycznym i przenośnym) proces wykluczenia męskich (anty)bohaterów idzie w parze z kryzysem tożsamości męskiej i z mniej lub bardziej alegorycznym wątkiem nieodwzajemnionej miłości, który da się odczytać poprzez pryzmat stosunków polsko-francuskich i relacji między Europą Zachodnią a Europą Wschodnią. Co
istotne, we wszystkich czterech wypadkach życie polskiego emigranta na
„paryskim bruku” kończy się pewnego rodzaju wydaleniem ze społeczeństwa
francuskiego (symbolicznym lub dosłownym). Cierpiący na schizofrenię
Trelkowski, jak wiadomo, wchodzi w skórę poprzedniej najemczyni swojego
mieszkania i popełnia (podwójną) autodefenestrację (czyli, parafrazując słowa Norwida, Polak „sięga bruku”). Feliks Radziszyński z kolei zostaje aresztowany i zamknięty w paryskim więzieniu, co dobitnie podkreśla niemożność zadomowienia się we francuskim społeczeństwie (mimo wielkiej chęci).
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Stanisław Marek, podobnie jak Karol w Białym, opuszcza Francję i rzuca
swoje rzemiosło (pisanie), a pod koniec Małej apokalipsy znajduje się w Rzymie, gdzie rozpoczyna pracę jako czyściciel szyb (por. Van Heuckelom 2014).
Z kolei paryskie role zagrane przez Joannę Kulig pozbawione są takiego fatalizmu: dla młodych polskich bohaterek Pawlikowskiego i Szumowskiej stolica Francji również jest przestrzenią rozmaitych niepowodzeń i zawodów, lecz
w przeciwieństwie do ich męskich poprzedników emigrantki te nie godzą się
na rolę ofiary oraz wykazują większą zaradność i sprawczość w życiu na „paryskim bruku” (nie pozwalając się z niego usunąć).

TOPOGRAFIA PARYSKA
NA SREBRNYM EKRANIE
Jak wynika z analizowanych tu obrazów, filmowe portrety polskich emigrantów są również ściśle związane z konkretną paryską topografią. Istotne jest
przy tym to, że akcja czterech starszych filmów rozgrywa się głównie w prawobrzeżnej części miasta (a mianowicie w pierwszych czterech dzielnicach).
Trelkowski co prawda ma swoje mieszkanie w dziewiątej dzielnicy (czyli nieco dalej od Sekwany), lecz spędza dużo czasu w sercu miasta. Polański stroni
jednak od pokazania pocztówkowego Paryża i skupia się na ujęciach, które
eksponują wyobcowanie i samotność Trelkowskiego. Przykładem może być
scena, która pokazuje go spacerującego samotnie wzdłuż Sekwany i mijającego
grupę paryskich kloszardów (którzy są, jak widać, dużo mniej samotni niż
Trelkowski). Równie ciekawa i wymowna jest sekwencja rozgrywająca się
w trzeciej dzielnicy, w okolicy paryskich Hal, w której Trelkowskiego niespodziewanie zaczepia miejscowy żebrak. W tym samym ujęciu na dalszym planie widać ogromny plac budowy, który powstał po wyburzeniu Hal (na początku lat 70.) i gdzie miał zostać wzniesiony (w latach 80.) jeden z największych dworców stacji metra na świecie. Jak słusznie zauważyła Ewa
Mazierska, Polański przedstawia Paryż nie tylko jako miasto „w przebudowie”, ale także jako przestrzeń „szarą lub nocną, nieprzychylną i zagadkową”
(Mazierska 2009, 122).
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Co znamienne, ta sama lokacja (plac budowy w miejscu starych Hal) odgrywa istotną rolę w Białym małżeństwie Kassovitza. Najpierw służy ona jako
miejsce pracy dla architekta Radziszyńskiego, potem zaś jej podziemie oferuje Polakowi schronienie i tymczasowy dom. W jednej ze scen nakręconych
na terenie Hal widzimy, jak bezdomny Radziszyński – w towarzystwie kolegi
emigranta z Czarnej Afryki – urządza improwizowany grill na betonowych
fundamentach nowej budowli powstającej w miejscu Hal. Opustoszały i niegościnny charakter przedstawionej przestrzeni wielkomiejskiej podkreśla tu
oddalający się ruch kamery, która pokazuje – z lotu ptaka – ogromną betonową pustkę (z monumentalnym kościołem św. Eustachego w tle). Tym samym sekwencja ta przepowiada, dosłownie i symbolicznie, zniknięcie starego, imperialnego Paryża i jego zastąpienie przez wielkomiejską mozaikę ras,
kultur i etniczności. Ponadto fakt, że uciekinier z Polski Ludowej pojawia się
tu u boku emigranta z Afryki, wskazuje na to, że przybyszom z bloku
wschodniego i byłych kolonii Francji przypada niemal identyczny los na
„paryskim bruku”.
Z kolei w Białym Kieślowskiego bardzo ważną rolę odgrywa, jak wiadomo,
Pałac Sprawiedliwości, położony na centralnej paryskiej wyspie Île de la Cité.
Budynek ten, z częściowo widocznym napisem „Liberté, Egalité, Fraternité”,
zajmuje centralne miejsce w początkowych scenach filmu i jest materialnym
przypomnieniem dokonań Wielkiej Rewolucji Francuskiej, które stanowią
dla reżysera Trzech kolorów tematyczny punkt wyjścia. Za to wnętrze pałacu
staje się symboliczną areną walki między paryżanką Dominique a Polakiem
Karolem. Druga istotna lokacja w paryskiej części Białego to Place de Clichy
w dziewiątej dzielnicy, przy którym znajduje się nie tylko stacja metra i byłe
mieszkanie Karola, ale także znane kino Pathé-Wepler. W jednej z najbardziej pamiętnych scen filmu Polak wychodzi schodami ze stacji metra i kieruje swój wzrok na zasłonięte, ale oświetlone okna mieszkania żony i wiszący
obok nich duży plakat Brigitte Bardot jako głównej bohaterki Pogardy Jean-Luca Godarda (La méprise, 1963). Szczególne położenie mieszkania, obok
znanego multipleksu, akcentuje autorefleksyjny charakter filmu i podkreśla
pozycję polskiego emigranta jako bezsilnego widza tego, co się dzieje wewnątrz mieszkania (Dominique w trakcie doświadczania orgazmu), przy
czym oświetlone okna służą jako swoisty ekran. Jak się potem okaże, dopiero
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po powrocie do kraju Polak stanie się „reżyserem” własnego losu i życia byłej
żony (por. Ostrowska, Rydzewska 2007).
Tym, co odróżnia późniejsze filmy Pawlikowskiego i Szumowskiej od
wcześniejszych przedstawień polskich emigrantów, jest to, że postacie grane
przez Kulig w ogóle nie poruszają się po historycznych dzielnicach Paryża,
ale raczej znajdują się gdzieś na – mniej rozpoznawalnych – peryferiach miasta,
czyli wspomnianym już „multikulturowym marginesie metropolii”. W Kobiecie z piątej dzielnicy Pawła Pawlikowskiego Kulig występuje w roli młodej
emigrantki zarobkowej, która pracuje jako barmanka w arabskiej herbaciarni
należącej do jej męża, Francuza północnoafrykańskiego pochodzenia. Bar
ten znajduje się w osiemnastej dzielnicy, tuż przy tzw. Bulwarze Peryferyjnym i pobliskich torach kolejowych. Jeszcze dalej od centrum ląduje postać
zagrana przez Kulig w Sponsoringu, młoda studentka, która tuż po przyjeździe do Paryża zostaje okradziona i postanawia podjąć pracę jako luksusowa
prostytutka. Z pomocą przychodzi jej młody Arab, który gości ją w swoim
mieszkaniu znajdującym się w blokowisku gdzieś na tzw. banlieue („przedmieściu”).

MOTYWY PRZESTRZENNE
A RÓŻNICE KLASOWE

„Paryskość” w omawianych filmach odnosi się jednak nie tylko do mniej
lub bardziej znanej topografii wielkomiejskiej, ale także do pewnych motywów przestrzennych. Pod tym względem Kobieta z piątej dzielnicy i Sponsoring stanowią kontynuację i rozwinięcie wątków obecnych już we wcześniejszych filmach. Przy niejednej okazji widz może zajrzeć do budynków zamieszkanych przez paryską klasę średnią. Są to typowo mieszczańskie
pomieszczenia zastawione książkami i innymi dobrami kulturowymi, gdzie
odbywają się rozmaite spotkania towarzyskie, salony, koktajle itd. Wątek ten
(niepozbawiony elementów autoironii) występuje m.in. w produkcjach Białe
małżeństwo i Mała apokalipsa, które w dużej mierze rozgrywają się w środo-
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wisku postępowych paryskich intelektualistów. Jak wynika z analizowanych
filmów, nieodzownym elementem takiego mieszczańskiego lokum jest balkon.
Jako obiekt umieszczony powyżej ulicy i wysunięty na zewnątrz budynku
pełni on funkcję liminalną i stanowi przejście między przestrzenią prywatną
a publiczną. Z jednej strony osoba stojąca na balkonie ma pewnego rodzaju
poczucie wyższości i władzy nad otoczeniem, a z drugiej – widok z balkonu
czyni obserwatora współwłaścicielem przestrzeni, która znajduje się w zasięgu wzroku. W omawianych tu filmach taki balkon stanowi ekskluzywny teren dla pewnych warstw społecznych (do których polscy emigranci raczej nie
należą), mianowicie paryskiej klasy średniej i wyższej. Jak się okazuje, mniej
uprzywilejowanym postaciom (do których można zaliczyć przybyszy z Polski) pozostaje tylko dach.
Symbolicznie nacechowane motywy balkonu i dachu odgrywają szczególną rolę w Sponsoringu Małgorzaty Szumowskiej. Co ciekawe, reżyserka wybrała stolicę Francji na tło swojego filmu, aczkolwiek sam Paryż jest w nim
ledwo rozpoznawalny. Planów ogólnych prawie nie ma, a widok z typowej
paryskiej kawiarni pojawia się tylko raz (podobnie jak wieża Eiffla, subtelnie
ukryta w lewym górnym rogu kadru). Szumowska skupia się nie tyle na ukazaniu miasta, ile na wyeksponowaniu intensywnych rozmów między starszą,
dobrze sytuowaną paryską dziennikarką Anne (zagraną przez Juliette Binoche) a dwiema młodymi dziewczynami, Polką i Francuzką, uprawiającymi
prostytucję, aby zarobić na życie i na studia. Poza kilkoma sekwencjami nakręconymi w bliżej nieokreślonym parku niemal wszystkie sceny rozgrywają
się wewnątrz eleganckiego, mieszczańskiego mieszkania głównej bohaterki.
Nieraz widzimy ją na balkonie, co wyraźnie odróżnia ją pod względem statusu społecznego od bohaterek jej reportażu o sponsoringu. Polka Alicja, co
prawda, także pojawia się na balkonie (w mieszkaniu podmiejskim należącym do jej arabskiego partnera), ale widok, jaki się stamtąd rozciąga (przedmieście zabudowane szarymi blokowiskami), jest zupełnie niepodobny do
tego, co widz ma przed sobą w centrum miasta. W innej zaś sekwencji Szumowska w ciekawy sposób eksponuje kontrast między „mieszczańskim” balkonem a podmiejskim dachem: najpierw jesteśmy świadkami dramatycznego
spotkania jednej z młodych prostytutek z jej chłopakiem, na dachu bloku
usytuowanego pod szarym, zachmurzonym niebem, po czym następuje prze-
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skok montażowy pokazujący francuską dziennikarkę Anne wkraczającą na
swój nasłoneczniony balkon gdzieś w centrum miasta. Co ciekawe, obie sceny łączy diegetyczny pomost dźwiękowy (hałas i zgiełk wielkomiejskiego
ruchu). Podczas gdy ciągłość audytywna uwydatnia fakt, że obie bohaterki
znajdują się w tym samym „kontinuum” przestrzeni wielkomiejskiej, ostre
cięcie wizualne (i atmosferyczne) unaocznia ich zupełnie różny status społeczny i odmienną pozycję w tkance miejskiej.
Nieco podobnie przedstawia się konfiguracja przestrzeni wielkomiejskiej
w Kobiecie z piątej dzielnicy Pawła Pawlikowskiego. Główna postać filmu,
psychicznie niestabilny amerykański pisarz po rozwodzie, który przybywa do
Paryża, żeby odnowić kontakt ze swoją córeczką, przeżywa nad Sekwaną dwa
romanse, aczkolwiek w dwóch zupełnie odmiennych częściach miasta. Podczas gdy jego związek z tajemniczą tłumaczką Margit ma początek w stereotypowej scenerii paryskiej (czyli koktajl i balkon, z wieżą Eiffla w tle), jego
romans z młodą polską emigrantką Anną rozwija się w zupełnie innym układzie
przestrzennym. Herbaciarnia jej męża znajduje się w starym, zaniedbanym
budynku położonym na północy Paryża (przy Rue des Poissonniers), z widokiem na torowiska prowadzące do pobliskiego dworca Gare du Stade de
France Saint-Denis. Krzyżujące się tory, przejeżdżające pociągi i znajdujące
się w ich pobliżu szare domy i bloki o ścianach pokrytych graffiti stanowią
istotną część postindustrialnego miejskiego pejzażu, jaki wyłania się z filmu.
Co znamienne, jedno z miłosnych spotkań zagubionego amerykańskiego
pisarza i jego polskiej muzy rozgrywa się na dachu wspomnianego budynku,
skąd rozciąga się ponury widok na pobliskie tory i bloki. W tym samym ujęciu
na dalszym planie da się wprawdzie rozpoznać jedną z najbardziej znanych
budowli Paryża (bazylikę Sacré-Coeur), ale widok ten jest rozmazany i nieostry, co uwydatnia znaczną odległość, która dzieli protagonistów od pocztówkowego centrum Paryża1.
1

Jest to, rzecz jasna, tylko jeden aspekt kinematograficznego podejścia Pawlikowskiego do
przestrzeni miejskiej. Mimo tego, że film Kobieta z piątej dzielnicy jest mocno osadzony
w konkretnej topografii paryskiej (na co wskazuje już sam tytuł), reżyser – dużo bardziej niż
autor powieści, na podstawie której powstał obraz – eksponuje symboliczne (heterotopiczne
i liminalne) walory przestrzeni, po której porusza się jego główny bohater. Głębsza analiza
tych motywów wykracza jednak poza ramy niniejszego tekstu i zasługuje na osobny artykuł.
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ZAKOŃCZENIE
Jak wynika z omawianych tu filmów, „paryski bruk” nie jest szczególnie
przyjazny polskim emigrantom. Z biegiem czasu jednak zarówno przestrzeń
wielkomiejska, jak i filmowe postacie, które się po niej poruszają, zmieniają
swój charakter. Wcześniejsze produkcje skupiają się głównie na marginalizacji Polaków (mężczyzn) w centrum zachodniego miasta poprzez pryzmat
nierównej, geopolitycznie nacechowanej relacji władzy pomiędzy „dominującym” Zachodem a „słabszymi” krewnymi ze Wschodu (co podkreślają
pewne opozycje przestrzenne, takie jak góra – dół i zewnątrz – wewnątrz).
Filmy Pawła Pawlikowskiego i Małgorzaty Szumowskiej, co prawda, kontynuują oraz rozwijają pewne wątki i motywy zawarte w starszych produkcjach, ale opozycje (geo)polityczne ustępują w nich miejsca kontrastom klasowym i ekonomicznym, eksponowanym na tle multikulturowego społeczeństwa zachodniego. Tym samym „multikulturowy margines wielkomiejski”, na
którym obecnie lądują emigranci zarobkowi z Polski, staje się w ich paryskich perypetiach swoistym centrum: świat postkomunistyczny spotyka się
tutaj ze światem postkolonialnym, a imigranci z samej Europy spotykają się
z całym globem.
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Kris Van Heuckelom
SILVER SCREEN AND ‘THE PARIS PAVEMENT’.
IMAGES OF POLISH IMMIGRANT IN FOREIGN AND
INTERNATIONAL FILM PRODUCTIONS (1976–2011)
The article looks into the changing on-screen treatment of Polish immigrant characters living on ‘the Paris pavement’. The corpus of film productions under discussion
includes Roman Polański’s The Tenant (1976), Peter Kassovitz’s Mariage blanc (1986),
Costa Gavras’s La petite apocalypse (1993), Krzysztof Kieślowski’s Trois couleurs: Blanc
(1994), Paweł Pawlikowski’s The Woman in the Fifth (2011) and Magorzata Szumowska’s Elles (2011). As a comparative analysis of the films involved indicates, both the
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immigrant characters and the urban space associated with them are subject to
gradual changes (although some remarkable spatial motifs, such as the balcony and
the roof, make their appearance both in the older and the newer productions). If the
earlier films tend to focus on the – often geopolitically connoted – marginalization
and degradation of male (anti)heroes in the city’s historical center (or its immediate
vicinity), then the more recent films shift focus to the urban periphery, where the
Polish characters become part of what Dina Iordanova has called the ‘metropolitan
multicultural margins’, along with other, economically underprivileged newcomers
from various parts of the (postcolonial and post-Communist) world.
Keywords: emigration, representation, film
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STRATEGIE KOPRODUKCYJNE
(POLSKO-FRANCUSKIE)
W PERSPEKTYWIE TRANSKULTUROWEJ

Z

refleksji na temat koprodukcji rozpatrywanej w perspektywie transkulturowej wyłaniają się co najmniej cztery zasadnicze obszary do
zagospodarowania:
1) koprodukcje filmowe – temat w ograniczony sposób rozpoznany. Fenomen zwykle traktowany w kategoriach produkcyjnych, z naciskiem
na umowy je regulujące, aspekt finansowy – czyli proporcje uczestników produkujących film oraz ewentualnie zgodność z dążeniami
zawartymi w deklaracjach europejskich obowiązujących od GATT czy
wymaganiami rynku Eurimage. Prawie nie bada się koprodukcji
w kontekście (trans)kulturowym jako efektu współpracy twórców pochodzących z różnych regionów kultury, z własnym językiem oraz tożsamością;
2) transkulturowość – silnie obecna we współczesnych dyskursach i we
wszystkich językach, głównie dzięki studiom postkolonialnym, dla
których jest niezbywalnym elementem kształtowania refleksji nie tylko
naukowej. Każdy badacz staje przed dylematem wyboru pewnej wizji
transkulturowości oraz transnarodowości, z czego należy sobie zdać
sprawę, odpowiednio modelując daną wizję tak, by była efektywna
w prowadzonych badaniach;
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3) transkulturowe kino – obszar ten zdecydowanie bardziej zaistniał
w świadomości badaczy niż sama koprodukcja, choć tekstów poświęconych polskim filmom ujętym z tej perspektywy nie jest wiele, zatem
ten dział także wymaga dookreślenia;
4) specyfika relacji polsko-francuskich oraz autorstwa filmów koprodukowanych.
Dlaczego koprodukcje polsko-francuskie? Choćby z tego względu, że warto powiedzieć o filmach, które są efektem tej współpracy, gdyż w większości
przypadków są udane, może niepopularne, lecz interesujące i faktycznie
wnoszą potencjał tematów i stylu transnarodowego. Ale także dlatego, że
w przypadku koprodukcji z sąsiadami Polski mechanizm nawiązania współpracy motywowany był i jest inaczej. Nie bez znaczenia są także względy
sentymentalne – Polaków do Francji, która zawsze była postrzegana jako
wyrafinowana, artystyczna etc. mekka umęczonych artystów różnej proweniencji, szukających w kraju Lumiérów twórczego oddechu. Można i należy
także poszukać głębszych historycznych uwarunkowań oraz motywów podejmowania współpracy (to jednak zdecydowanie wychodzi poza zdefiniowany tu obszar badawczy). Charakterystyczna jest tu postawa twórców, jak
na przykład Julii Kowalski, francuskiej reżyserki polskiego pochodzenia
(Znam kogoś, kto Cię szuka), która wprost przyznaje, że w każdym jej filmie
musi być coś polskiego, bo ona sama posiada podwójną tożsamość.
Ostatnim krokiem w tak postawionej problematyce jest próba połączenia
tych obszarów refleksji w całość, a właściwie szukanie wspólnych miejsc
w efektach współpracy, czyli w filmach. O ile istnieje wiele rozpraw o transkulturowości kina, to wszystkie z marszu niejako akcentują współpracę
międzynarodową jako jeden z zasadniczych punktów wyjścia do postrzegania filmu w kontekście „trans”. Niemal automatycznie zatem pojawić się mogą miejsca z różnych krajów, pożądane tematem (np. wojny) lokacje, a ekipa
poruszać się będzie po różnych kontynentach i krajach. Interesująca, acz –
wydaje mi się – trudna do obrony jest koncepcja Hamida Naficy (zob. Leal
2012), który deklaruje jako zasadniczy w kinie transnarodowym rodzaj przenoszenia uczuć i specyficznej atmosfery: alienacji, smutku i samotności, które są wynikiem przemieszczania, wygnania czy mieszania tożsamości bohaterów filmów.
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Transkulturowość wyparła ukształtowaną w latach 70., 80. i 90. ubiegłego
wieku refleksję nad interkulturowością i wielokulturowością. Stała się bardziej poręczną i trafniejszą z punktu widzenia obszarów kulturowych i praktyk zmian kulturowych kategorią opisującą te powszechne z perspektywy
globalizacji zjawiska. Natomiast z pewnością nie są one pojęciami wymiennymi. Wojciech Burszta definiując wielokulturowość, odniósł się do doświadczeń Kanady i Australii, które ze względu na specyficzną sytuację zainicjowały te dyskursy. „Amerykańskość” nie jest wszak etnicznie zdefiniowana,
na co zwraca uwagę Burszta, stąd relatywna „łatwość” zmian akulturacyjnych
oraz asymilacji (Burszta 2004, 169). Jednak zdecydowanie nie można tych
doświadczeń przenosić na Europę, która inaczej definiuje pojęcia narodu,
obywatelstwa oraz mniejszości etnicznych, na co zwraca uwagę Walicki (cyt.
za Burszta 2004, 169). Tu antropolog zgadza się z Michelem Wieviorką, pisząc, iż „Wielokulturowość byłaby zatem istnieniem tożsamości kulturowych
zagrożonych destrukcją w społeczeństwach demokratycznych promujących
indywidualizm i nieskrępowaną podmiotowość oraz dążenie do wolności”
(Burszta 2004, 171). Dodać należy, iż refleksje nad wielokulturowością podkreślają jej wymiar esencjalistyczny, często również wykorzystywany do odbudowy nacjonalizmów. Interesująco do tego odnosi się na gruncie polskiej
refleksji kulturoznawczej Ewa Rewers, podkreślając (w odwołaniu do propozycji Wolfganga Welscha), że często koncepcja wielokulturowości „prowadzi
do legitymizacji i podkreślania zastanych granic przybierającego np. postać
nawoływania do utrwalania kulturowej tożsamości w izolacji innych kultur”
(Rewers 2004, 121), widząc potencjał w badaniach transnarodowych inspirowanych studiami postkolonialnymi autorstwa Homiego Bhaby, Edwarda
Saida czy Gayatri Spivak, które wnoszą perspektywę oddolną, mniejszościową, zarazem znosząc dychotomie na rzecz hybrydyzacji. W kontekście filmoznawczym niezwykle trafna jest konkluzja Rewers, w której pisze ona o roli
„wyobraźni transnarodowej łączącej realny i wyobrażony (medialny) świat”
(Rewers 2004, 139). Nie chcę tutaj rozwodzić się nadmiernie nad tym zróżnicowaniem, tym bardziej, że nie ono jest przedmiotem rozważań w proponowanym przeze mnie kontekście. Odnoszę jednak wrażenie, że transkulturowość jest postrzegana czasem nazbyt blisko multikulturowości, a przeżywa
renesans za sprawą zwrotu postkolonialnego w badaniach (zwrot za Doris
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Bachman-Medick jako: uznanie pluralizmu metodologicznego, akceptację
swobodnego przekraczania granic, transformację wcześniejszych teorii), na
który to zwrot składa się szereg propozycji metodologicznych, w obrębie
których pojęcia transkulturowości, hybrydyczności, diasporyczności oraz
tożsamości mobilnej czy wielokulturowości łączą się w obraz wspólnot Europy współczesnej.
Pragnę podkreślić w tych rozważaniach jeden z istotnych momentów dla
budowania świadomości transkulturowej, a mianowicie propozycję francuskiego badacza pochodzenia rumuńskiego Basaraba Nicolescu, który zainicjował myśl transdyscyplinarną (na pierwszym światowym kongresie transdyscyplinarności [The First World Congress of Transdiciplinarity] w 1994
roku ogłosił kartę transdyscyplinarności). Sądzę, że jego propozycję odnieść
można i należy także do transkulturowości oraz transnarodowości jako nadrzędną, przez zdefiniowanie prefiksu „trans”. „Trans” według Nicolescu „dotyczy czegoś, co jest jednocześnie między dyscyplinami, na wskroś (wnikając
w nie) różnych dyscyplin, a także poza każdą z nich oddzielnie. Założeniem
jest zrozumienie świata obecnego, którego jednym z imperatywów jest jedność poznania” (Nicolescu 1996, 66). „Tym samym transdyscyplinarność
zajmuje się dynamiką rozumianą przez akcję wielu poziomów Realności
naraz” (Nicolescu 1996, 67). Taka wizja prowadzi do rozumienia rzeczywistości w sposób wielowymiarowy, budowany na wielu poziomach, zastępując
jednowymiarową Realność. W rozdziale o znaczącym tytule: Transkulturalny
i lustro Innego Nicolescu przez wprowadzenie kategorii Trzeciego włączonego, przekonuje (pokazuje), na czym polega idea transkulturowości obecnie,
podkreślając, iż to warunek niezbędny istnienia kultury. Transkulturowość
oznacza otwarcie każdej kultury na to, co ją przekracza i przenika (zob. Nicolescu 1996, 161). Postawa transkulturowa, transnarodowa, transreligijna,
transpolityczna pozwolą nam lepiej zgłębić własną kulturę, a badanie transdyscyplinarne jest jednocześnie transkulturowym. Choć w propozycji Nicolescu nie ma zawartej instrukcji, jak w praktyce wyrażają się badania transdyscyplinarne lub transkulturowość, to na uwagę zasługuje podkreślenie
wymiaru koniecznej zmiany, bycia w dialogu („przestrzeń ciszy” którą konstytuują poziomy percepcji i poziomy Realności – Nicolescu 1996, 158). Nie
wystarczy bowiem połączyć lub zestawić ze sobą dwóch działań dwóch arty-
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stów pochodzących z różnych kultur lub narodów (choć wolę nie poruszać
się w obrębie transnarodowości w kontekście zmian związanych z rozumieniem idei narodu), by mówić o efekcie transkulturowości, powinna w rezultacie takiego działania zachodzić istotna z punktu widzenia dzieła zmiana,
która powoduje trwałe efekty. Tak, by nie dało się już usunąć elementów
transgresywnych, by każde pominięcie skutkowało zmianą. By transkulturowość zachodziła w poprzek, na wskroś, nie zaś obok, równolegle. By przekształcać zbiorowe, wielokulturowe doświadczenia w osobiste, transnarodowe, jednostkowe. Zatem trans(dyscyplinarność) – jak podkreśla René Berger – manifestuje się nie tylko jako rodzaj „progresu” następującego po
„multi-pluri-inter-dyscyplinarności, ale jako przejście, które prowadzi od
fragmentaryczności, podzielenia rzeczywistości, do odkrycia integralności”
(Berger 1991).
Co taka perspektywa oznacza dla filmów w koprodukcji? Na ile zatem filmy koprodukowane wyrażają ducha wyobraźni transkulturowej? Nie można
bowiem założyć, że każda współpraca filmowa przynosi w efekcie dobry film,
o charakterystyce transkulturowej. Jedna z filmoznawczyń włoskich, Claudia
Romanelli, twierdzi wręcz, że koprodukcja formalnie nakłada takie ograniczenia, że o transnarodowym wymiarze nie może być mowy (przykład włosko-francuski). Czy wobec tego można wskazać pewne elementy mogące stać
się inspiracją do zmiany, która nie zaistniałaby, gdyby nie efekt współpracy
międzynarodowej ekipy, reżyserów o wrażliwości przefiltrowanej przez temat, fakt współpracy, lokalizację, pejzaż (trans)kulturowy, czy wreszcie sposoby dystrybucji i zakładany przez koprodukcję dostęp na wstępie do innego
kulturowo odbiorcy?
Rozpoznania dokonywane przez niejednego badacza kina polskiego na
świecie już pokazały, iż polscy artyści o formacie Romana Polańskiego, Jerzego Skolimowskiego noszą pierwiastek polskości w emigracji. Stosują oni bowiem pewne autorskie koncepty i rozwiązania formalne, wykorzystując własne doświadczenia, by stworzyć osobiste wizje, będące jednakże efektem doraźnego lub długofalowego doświadczenia Inności, pozytywnego nastawienia
na tę odmienność, przełożenia tych wymiarów wzajem na siebie. Równie
istotne jest poszukiwanie tematu-łącznika, tematu interesującego z różnych
względów dla wielości, dla przynajmniej dwóch kultur. Jest to kwestia szcze-
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gólnie ciekawa w kontekście kinematografii europejskiej, która zgodnie z utopijnymi zaleceniami różnych deklaracji oraz umów w granicach Unii Europejskiej, powinna wykazywać się działaniami o charakterze przeciwdziałającym amerykanizacji. Z nieskrywaną ironią rozprawia o tym Zygmunt
Bauman, pisząc o europejskiej przygodzie w kontekście Karty tożsamości
europejskiej jako utopijnej wizji, która wszak rozwijała się przez setki lat,
skutkując kulturą europejską (Bauman 2005, 59). Można bowiem założyć, iż
kino hollywoodzkie jest z gruntu transnarodowe, ponieważ dystrybuowane
na całym świecie tworzy w efekcie schemat kina na skalę globalną.
Andrew Higson (Higson 2008) pisze o ograniczonej wyobraźni kina narodowego, proponując w zamian kino transnarodowe, które rozszczelnia granice, określa nowe produkcje w oparciu o ich formy dystrybucji i produkcji;
inni badacze proponują zaś poszukiwanie tematów charakterystycznych dla
kina transnarodowego, dostrzegając je w powtarzającym się motywie migracji i diaspory. Wydaje się jednak, że dość istotny w tych rozważaniach staje
się nacisk na produkcję: praktyki produkcji, tematy, podejścia, estetykę, krytyczny odbiór. Deborah Shaw (Shaw 2013) proponuje, by badać 15 obszarów
w celu zdiagnozowania filmu transnarodowego. Dla mnie w jej propozycji
istotne są:
– tryby transnarodowe produkcji, dystrybucji oraz wystawienia
– transnarodowe sposoby narracji
– filmy o wielu lokalizacjach
– napływowe filmy (uchodźcy), doświadczenie wygnania i emigracji (Polański)
– wpływy innych krajów
– podejście krytyczne
– oglądalność poza krajem
– gwiazdy o sławie wykraczającej poza kraj
– reżyseria światowa
– ponadnarodowa sieć współpracy.
Autorka odnosi te kryteria do twórców znanych jako „trzej amigos” (Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro oraz Alejandro González Iñáritu), zresztą
wiąże je w swej analizie z kinem meksykańskim. Mam jednak wrażenie, iż
większość filmów współczesnych spełniałoby te kryteria, choć może nie
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wszystkie jednocześnie, są one bowiem dość pojemne. Natomiast jeśli chodzi
o koprodukcje, sprawa przedstawia się – pomimo uwikłania w system produkcji i wiążące się z tym zobowiązania – zdecydowanie bardziej klarownie.
W przypadku filmów koprodukcyjnych już na wstępie kilka spośród powyższych założeń jest spełnionych: oglądalność poza jednym krajem – automatycznie dystrybucja jest zapewniona w Polsce i we Francji. Lokalizacje
najczęściej wykorzystywane są z obu krajów – często na tym zasadza się
współpraca, by móc realizować zdjęcia w lokalizacjach miast polskich lub
francuskich. Wpływy innych kultur – przez zatrudnienie własnych operatorów, filmy realizowane zrazu jako wielojęzyczne – zwykle to również jest
sugestia dla rozwoju pewnej dramaturgii przez wprowadzenie języka bohatera. Wymiar krytyki transnarodowej oraz wpływy transnarodowe rozumie się
przez charakter filmów, niektóre są „bardziej polskie” niż inne w swym charakterze.
Od początku współpracy kinematograficznej Polski z Francją, datowanej
na 1914 rok (kiedy to premierę miał film niemy Bóg wojny – melodramat
w reżyserii Aleksandra Hertza, opowieść o Napoleonie zakochanym w polskiej mężatce), rozwijanej także w międzywojniu (Cham z 1931 roku w reżyserii Jana Nowiny-Przybylskiego i Charlesa Mere’a) po najnowsze produkcje
z 2016 roku można doliczyć się około 200 zrealizowanych filmów. Nie liczę
tu filmów dokumentalnych, animacji filmowych, które stanowią inny segment produkcji i inaczej powinny być także rozpatrywane. Trudno mi także
jest odnieść się do nielicznych prawdopodobnie filmów, które nie były ujawnione jako realizacje polsko-francuskie, czego przykładem może być film
Noc i mgła w reżyserii nowofalowego twórcy Alaina Resnaisa z roku 1955
(„ni dokument ni mowa oskarżycielska” – jak określił dzieło kolegi Françoisa
Truffaut), który nie figuruje jako dzieło w koprodukcji z Polską (wówczas
przeżywającą okres socrealizmu), a był to jeden z nielicznych na tamte czasy
krótkometrażowych dokumentów wojennych o obozach nazistowskich.
Współpraca między naszymi krajami regulowana była dwoma umowami:
pierwsza została podpisana w 1975 roku (druga dopiero w 2012 roku) i skutkowała natychmiast podjętą współpracą z Francją autorów znanych już w Polsce
i na świecie, czyli Andrzeja Wajdy (Panny z Wilka, 1979; Danton, 1983), Jerzego Kawalerowicza (Jeniec Europy, 1989 roku) czy Jerzego Wojciecha Hasa
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(Niezwykła podróż Baltazara Kobera, 1988). Co ciekawe, filmy te się różniły,
niemniej każdy oddawał naturę udanej współpracy, choć nie wszystkie z tych
dzieł były na tym samym poziomie, a przede wszystkim nie wszystkie były
tak samo dobrze znane publiczności. W każdym z wymienionych filmów
można znaleźć istotę transkulturowego kina: obecność gwiazd formatu europejskiego (najlepsi aktorzy polscy oraz francuscy), tematy bliskie obu nacjom,
adaptacje polskiej literatury o francuskiej historii. W Dantonie Wajdy rewolucja francuska postrzegana była jako metafora ówczesnej napiętej sytuacji
politycznej Polski w okresie głębokich transformacji oraz Francji w przeddzień wyborów. W istocie film opowiada ponadczasową historię, dla której
rewolucja francuska zawsze stanowić będzie paradygmat zrywu wolnościowego i narodowego. W Pannach z Wilka można odnaleźć (zgodnie z oryginałem literackim autorstwa Jarosława Iwaszkiewicza) pewien typ wrażliwości
bliski koncepcjom kina autorskiego, na które – zwłaszcza od lat 60. – francuska publiczność oraz krytycy i sami filmowcy byli szczególnie uwrażliwieni.
Dotąd zresztą istotną kategorią w ocenie dzieła filmowego jest jego autorskość, którą każdy z wymienionych filmów spełniał z naddatkiem. Has także
inspirował swą wizją surrealistycznej narracji, postrzeganej z perspektywy
autora, tu istotne było epatowanie podobnym typem wrażliwości odbioru
w obu krajach produkcji. Pamiętać należy, że każdy film jest produktem
i powinien spełniać rolę komercyjną, dlatego wydatkuje się środki na filmy
potencjalnie oglądane przez publiczność, tym samym zarabiające na siebie.
W ramach koprodukcji polskich z lat 70. i 80. dominował typ prestiżowo-dyplomatyczny, jak określił to Jerzy Płażewski (Płażewski 1976), który preferował raczej podejmowanie współpracy z krajami ościennymi (o tej samej
koniunkturze politycznej – „demoludami”), co nie było tylko strategią uzasadnioną politycznie, gdyż takie współprace nawiązuje się przede wszystkim
ze względu na wspólne zaplecze kulturowe, szczególnie pojętą wspólnotę
interesów oraz wspólną historię, najczęściej wiążącą nas z sąsiadami, z którymi łączy nas nieodmiennie wspólny powikłany los, będący wynikiem splotu wojen, konfliktów, mariaży czy wreszcie samej graniczności generującej
hybrydowość i transgresyjne zachowania po obu stronach granicy. W latach
1945–1990 można doliczyć się raptem 45 filmów polskich powstałych we
współpracy z innymi kinematografiami. I niestety poza nielicznymi wyjąt-
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kami (z czego podkreślić wypada filmy Wajdy w koprodukcji z Francją) nie
osiągnęły one sukcesu artystycznego ani też nie podbiły serc publiczności.
Już koniec lat 80. przynosi częściową zmianę, przepisem zaś staje się gra na
producenta (ogrywanie stereotypów narodowych) lub gra na widza (czyli
osiągnięcie sukcesu kasowego). Te dwie nazwane przez Pawła Sarzyńskiego
(Sarzyński 1993) strategie są oczywiście umowną wersją, operują sporym
skrótem, co nie zmienia faktu, że stereotyp (narodowy lub trafniej: wyobrażony) staje się w filmach nośnikiem znaczenia i dostarcza widzowi serii niezbędnych danych, by identyfikować sytuację filmową. Z drugiej strony, jakże
często w filmach stawia się na sprawdzone schematy, ograne sytuacje lub
reżysera, który ma być gwarancją sukcesu, przynajmniej frekwencyjnego.
Ciekawym pozostaje fakt, iż Wajdowski Danton mimo uwag krytycznych
(o brak dokładności historycznej, ironię obrazów wykreowanych przez tandem Wajda – Carrière, zbytnią metaforyczność obrazu – co działa akurat na
korzyść filmu) odniósł sukces (nagroda Louisa Delluca), przeciwnie do rozrachunkowej Miłości w Niemczech (1983, de facto z tego samego okresu), po
premierze której sam reżyser przyznał, że rozminął się z oczekiwaniami odbiorców. Mimo nośnego tematu uczuć zakazanych w czasach wojny i nazizmu nie znalazł zrozumienia, zwłaszcza w Niemczech. Zwraca uwagę fakt, że
Wajda uznał Dantona za film francuski (sic!), twierdząc, iż „ekonomia ma
niemalże konsekwencję filozoficzną w odniesieniu do formy i opracowania
tematu” (Wajda 1996, 10), co doskonale koresponduje z podobnie wyrażoną
intuicją o konieczności odcięcia korzeni w drodze do Europy oraz przywdziania maski outsidera przez polskich reżyserów (zob. Rutkowska 1994).
Sądzę jednak, że zwłaszcza w kontekście refleksji transkulturowej (transnarodowej), która postuluje, nawet w odniesieniu do pojmowania narodu, brak
homogenizacji, a wręcz budowanie w oparciu o przenikanie oraz przepływy,
nie jest to właściwe podejście. Nie ma to nic wspólnego z ujednolicaniem
kultur ani z unieważnianiem różnic, raczej idzie o przenikanie źródeł, wyrażanie heterogeniczności (Loska 2016, 219). Dlatego uważam, że pozbywanie
się bagażu kulturowego przez polskich twórców za granicą prowadzi do bylejakości, braku rozpoznawalności prowadzącej do sytuacji „zbędności” twórcy
(dany film może zrobić ktokolwiek inny). To rodzaj kulturowej mimikry,
która w odniesieniu do autorskich praktyk filmowców nie powinna mieć
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miejsca, ze względu na wytracanie potencjału własnej tożsamości, co prowadzi tym samym do wyzbycia się „przyjemności hybrydyzacji”. Symboliczny
gest przekraczania granicy z ekipą filmową w celu poszukiwania tematu,
pejzażu, inspiracji innymi ludźmi, aktorami oraz operatorem czy scenarzystą
już stanowi rodzaj wyzwania rzuconego zastanym koncepcjom. Tym bardziej, że gesty te są coraz częstsze oraz poparte zmianami na poziomie globalnym: nieustannymi migracjami dzięki środkom transportu, nieszczelności
granic, efektowi postkolonializmu czy wreszcie rozwojowi technologii komunikacyjnej. Lokalizacja staje się glokalizacją, która wyraża właśnie ducha
mieszania czasu oraz przestrzeni, łączenia realnych obrazów z medialnymi,
tych z daleka z tymi z bliska; wszystko jest na wyciągnięcie ręki. A kino zdaje
się idealnym medium, wrażliwym na prezentację takich obrazów chybotliwej
czy, jakby to ujął Zygmunt Bauman, „płynnej tożsamości” (Bauman 2006).
Samo kino jest bowiem w efekcie koprodukcji bytem o hybrydowej tożsamości kulturowej oraz – przez wzgląd na rozwój potencjału obrazowego/wizualnego – dziełem o hybrydowej naturze technologicznej.
Czy transkulturowość byłaby zatem wyrazicielem nowej tożsamości europejskiej, o której rozprawiano szczególnie w kontekście zmian po 1989 roku,
stworzeniu Unii Europejskiej, czy wreszcie z perspektywy Europy Środkowej,
która zawsze była „pomiędzy” Wschodem a Zachodem, czy „pod wpływem”
jakichś historycznych dominacji, od wieków właściwie o tożsamości hybrydycznej (Dziamski 2004)?
O tym, że Roman Polański jest transkulturowym artystą, przekonują z powodzeniem wypowiedzi Joanny Rydzewskiej oraz trafny tekst autorstwa
Andreasa Leala poświęcony Autorowi widmo. Lecz wychodząc z perspektywy
transkulturowości jako mieszania i przenikania czynników innej kultury
z własną w celu stworzenia nowej jakości, to za twórcę transkulturowego
można uznać również Juliusza Machulskiego czy Władysława Pasikowskiego,
którzy udanie łączą w swych filmach elementy kina hollywoodzkiego, czerpiąc z wzorców gatunkowych i wpisując je w konteksty polskiej rzeczywistości. Polańskiego należy uznać – jak sam deklaruje – za przykład migracyjnej
tożsamości, która zrazu zakłada pewien wymiar transkulturowy. Zaś inne
spośród realizacji polskich twórców za granicą lub francuskich w Polsce
(efekt koprodukcji), zwłaszcza po roku 2012 (wystarczy 10%, by Polska mo-
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gła być współproducentem filmów z Francją, wcześniej – 30%), kiedy została
ponownie podpisana umowa o współpracy kinematografii, oscylują wokół
tematów wyodrębnionych jako:
– poszukiwanie tożsamości – na skutek ruchów migracyjnych, zawirowań wojennych, postpamięci. Przykładami takiej wersji historii są:
Podróże – fabularyzowany dokument o powrocie do Polski po latach
emigracji w celu odwiedzenia miejsc rodzinnych, składający się z trzech
nowel (reż. Emmanuel Finkiel, 1999); Polana pośród brzeziny (reż.
Merceline Ivens, 2003) – historia siedemdziesięcioletniej Myriam, byłej więźniarki Auschwitz, która u schyłku życia jest gotowa, by wrócić
do Polski. To mocne, ale delikatnie opowiedziane kino, łączące pożądane dla koprodukcji aspekty: pamięci, wspólnego losu, wybaczania,
ironii historii. Można także wspomnieć o filmie z 2016 roku w reżyserii
Anne Fontain: Niewinne – o zapomnianej, właściwie wymazanej z pamięci historii zakonnic pod koniec II wojny światowej. Filmy te absolutnie nie mają potencjału rozrachunkowego, raczej to współczesne
obrazy o kobietach (to także ciekawy aspekt!), które muszą zmierzyć
się z przeszłością, z własnymi wyobrażeniami, wspomnieniami;
– wojna jako doświadczenie wspólne dla całej Europy – dramaty wojenne: Europa Europa Agnieszki Holland (1990), Biegnij chłopcze biegnij
Pepe Danquarta (2013), Wielki tydzień Andrzeja Wajdy (1995), Tragarz puchu Janusza Kijowskiego, (1992), Les Milles Sebastiana Gralla
(1995), Korczak Wajdy (1990). Tutaj można także włączyć Pianistę
Romana Polańskiego (2002);
– podróże/spotkania, które wymuszają mobilność bohaterów – w poszukiwaniu utraconych wartości, przyjaciół, korzeni rodzinnych:
Znam kogoś, kto Cię szuka Julii Kowalski (2015), Handlarz cudów Jarosława Szody i Bolesława Pawicy (2009) czy Wichry Kołymy Marleen
Goris obfitujące w aspekty biograficzne. Innym przykładem filmu
udanie łączącego strategię autorską reżysera z tematem poszukiwania
przez młodą Francuzkę ojca jest Magneto Jana Jakuba Kolskiego
(1993). Akcja filmu jak zwykle u Kolskiego rozgrywa się w małej miejscowości, a sprawy miasteczka oraz dawne historie stają się tłem dla
rozwiązania zagadki z przeszłości;
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chęć uniwersalizacji własnej lokalności (glokalizacji), twórcy osiągają
to m.in. przez obsadę międzynarodową, lokowanie wydarzeń w nowych miejscach czy w innych miastach. Tu przykłady są dość zróżnicowane: może to być zarówno Sponsoring Małgorzaty Szumowskiej
(2011), Ostatni rozdział Yvesa Angelo (1997), który ma zadanie wyrażenia pewnego rodzaju utopijnego nie-miejsca, stworzonego dla
wszystkich z całej Europy w polskich Tatrach w czasie pierwszej wojny
światowej, a także Essential Killing Jerzego Skolimowskiego (2010),
którego akcja rozgrywa się wszędzie-nigdzie, jest uniwersalną opowieścią o zmaganiach człowieka z losem, bólem, trudem.
Można zauważyć, iż większość z tych filmów oscyluje pomiędzy kategoriami zaproponowanymi przez Shaw, jednocześnie wpisując się w różnym
stopniu w każdą z nich, ponieważ doświadczenia transkulturowe fundowane
są na różnorodności, która jednocześnie generuje różne porządki. Każda
niemal opowieść filmowa już przez sam fakt zapośredniczenia przez kamerę,
sfilmowania, nabiera potencjału uniwersalności, każdy film w pewnym
stopniu jest narracją uniwersalną, o charakterze mitu. Podobnie rzecz ma się
z tematem, jakim jest podróż, w którą bohaterowie filmów wyruszają w celu
poznania siebie, poznania własnej historii, przeszłości, określenia tożsamości, droga zawsze wyznacza w filmie spektrum tematów związanych ze zmianą postaci. A przy okazji umożliwia wykorzystanie różnych krajobrazów
kulturowych, daje konieczny potencjał do podjęcia współpracy z partnerami
koprodukcji, naturalnie wprowadza postaci z różnych kultur, obszarów
współpracy.
Często filmy powstające w koprodukcji podejmują temat łączący doświadczenia wielu krajów europejskich, jakim jest bez wątpienia wojna, która dosięga niemal wszystkich w jakimś stopniu. Dlatego jest też ona częstym motywem splatającym losy ludzi z różnych miejsc w Europie, którzy znajdują się
w nich przez wzgląd na podobne uwarunkowania: ucieczkę przed zawieruchą wojny (Ostatni rozdział), konsekwencje wojny (Pianista, Europa Europa
czy Wielki tydzień). Tego typu narracje dają naturalne możliwości opowiedzenia historii, która zainteresuje większą część odbiorców, jak również spowodują „normalny” (niemal automatyczny) wybór partnera współpracy do
koprodukcji. Marcin Adamczak proponujący określanie Europy jako archi-
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pelagu przylegających do siebie narodów o wspólnej proweniencji, ale bez
wspólnej, jasno wyrażonej tożsamości, zauważa:
Rzecz tutaj nie w tym, by koprodukcje miałyby być czymś złym, bardzo wiele
krajów ostro rywalizuje obecnie o to, by hollywoodzkie plany filmowe konkretnych tytułów znalazły się na ich terytoriach. Zagrożenie polega jedynie na daleko
idącym przeprofilowaniu własnego przemysłu filmowego w kierunku roli mniejszościowego koproducenta oraz podwykonawcy (Adamczak 2010, 401).

Pisze on tutaj, rzecz jasna, o zagrożeniach związanych z dominacją kinematografii spod znaku wielkich wytwórni hollywoodzkich na kinematografie
europejskie, także w kontekście podejmowanej współpracy. Można jednak
zastanowić się – zmieniając perspektywę – czy koprodukcje podejmowane
przez państwa-archipelagi europejskie nie stanowiłyby również remedium na
bolączkę dominacji wielkich produkcji zza oceanu. Wiadomo także, że w Europie kino amerykańskie zawsze było postrzegane jako Inny w oparciu o którego, paradoksalnie, konstruowana była tożsamość kina europejskiego.
Krytycy koprodukcji mówią o Europuddingu, jaki serwuje się odbiorcom
jako danie niejadalne, pozbawione korzeni, tracące narodowy charakter, kulturowy wymiar. Serge Toubiana (Toubiana 1995) spoglądając na koprodukcje,
widzi w nich kino na obrzeżach państw, nachodzące na siebie rozmaitością
kulturową i językową. Jeśli film nie posiada swej tożsamości kulturowej, jego
szanse są ograniczone, pytaniem pozostaje zatem, czy podkreślać różnice czy
je gumować w ramach tego koprodukcyjnego melanżu. Z kolei Jean-Claude
Batz mówi, że kino europejskie nie istnieje, a idea kina narodowego całkowicie się przeżyła: „To atomizacja, astrukturacja, kryzys egzystencjalny, osłabienie i niepewne odrodzenia (narodów) uczestniczą w konstrukcji kalejdoskopowego pejzażu, który jednocześnie wyzwala beznadzieję i zachwyt” (Batz
1995). Z drugiej strony istnieje kino europejskie jako mit, najczęściej tak
postrzegają je filmowcy spoza Europy – jako idealny projekt, jednak w chwili
kreowania wielkiej konstrukcji europejskiej, jak sądzi Anne Jackel (Jackel
1995), łatwiej jest mówić o Europie kina niż o kinie europejskim.
Ja zaś sądzę, że w koprodukcjach drzemie potencjał transkulturowości,
która jest obecnie najbardziej pożądaną refleksją nad kulturą kształtowaną
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przez przepływ, zmianę, hybrydyczność, zmieniający się język, mobilność,
rozchwianie narodów, globalny powrót do historii jako źródła teraźniejszości, w czym uczestniczą nie tylko polscy twórcy na emigracji (Polański czy
wcześniej Żuławski lub Kieślowski), ale przede wszystkim polscy reżyserzy,
którzy urodzeni w inaczej już definiowanej kulturze europejskiej wyrażają jej
ducha.
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Barbara Kita
(POLISH-FRENCH) CO-PRODUCTION STRATEGIES IN
THE TRANSCULTURAL PERSPECTIVE
The article aims at presenting film co-production issues from the transcultural perspective. At the beginning of her reflection, the article author distinguishes four
areas to be analysed: the essence of co-production, transculturality, transcultural
cinema and the specific nature of Polish-French cooperation. The ‘trans’ perspective
is adapted from the concept of Basarab Nicolescu whose universal definition of
transdiciplinarity and transculturality seems to override other detailed proposals of,
inter alia, Deborah Shaw. Searching for identity, war as a common European experience, travels as well as the desire to universalise one’s own locality are the most
frequent topics of Polish-French film co-productions. The text is embedded in a
critical reflection referring to European cultural identity.
Keywords: Polish-French co-productions, transculturality, transcultural cinema
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F

ilm Pawła Pawlikowskiego zrealizowany w koprodukcji polsko-duńskiej w roku 2013 przedstawia epizod z życia siostry nowicjuszki
Anny, która dzieciństwo i wczesną młodość spędziła (w latach 40. i 50.)
w przyklasztornym sierocińcu. Tuż przed złożeniem ślubów dziewczyna
otrzymuje od przełożonej polecenie odbycia podróży w celu zawarcia znajomości ze swoją jedyną krewną ocalałą z wojny – ciotką, o której istnieniu
dotąd nie wiedziała. Wykonując zadanie, Anna dowiaduje się, że urodziła się
w rodzinie żydowskiej Lebensteinów, jako Ida. Jej rodziców zamordował polski
chłop, ten sam, który ich początkowo ukrywał, a który po zabójstwie przejął
mienie ofiar. Ciotka Idy, Wanda, w okresie stalinowskim prokurator w pokazowych procesach politycznych, obecnie sędzia niezajmująca już żadnej
ważnej pozycji, poruszona wizytą siostrzenicy, decyduje się pomóc jej w poszukiwaniu szczątków wspólnych bliskich. Gdy, z inicjatywy Wandy, kości
ofiar skrytobójstwa zostają przewiezione na rodzinny cmentarz żydowski,
drogi obu kobiet rozchodzą się bezpowrotnie: gdy Ida wraca do zakonu,
Wanda odbiera sobie życie.
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RECEPCJA W POLSCE
Krótko po polskiej premierze Ida została obsypana nagrodami na najważniejszych festiwalach filmowych w kraju – otrzymała nagrody Polskiej
Akademii Filmowej, Złote Lwy i wyróżnienie telewizji „Kultura”. Te instytucje i gremia – zdawałoby się opiniotwórcze w dziedzinie sztuki filmowej –
oceniły zatem wysoko walory dzieła Pawła Pawlikowskiego. Nie nastąpił jednak sukces komercyjny. Przed kasami polskich kin nie ustawiły się kolejki na
projekcję Idy.
Tę spontaniczną reakcję publiczności – intuicyjną niechęć – proponuję
oddzielić od wydarzeń późniejszych – burzliwej dyskusji, jaką film wywołał
w środkach masowego przekazu, potraktowany jako wydarzenie polityczne:
wypowiedź w kwestii stosunków polsko żydowskich i żydowsko-polskich
w czasie drugiej wojny światowej i w dwudziestoleciu po wojnie. Jest zrozumiałe, dlaczego tak się stało, wszak akcja filmu została osadzona w kontekście historycznym, którego postrzeganie dzieli Polaków od czasu – powiedzmy to umownie – ukazania się książki Jana Grossa Sąsiedzi (Gross 2000).
Choć w ciągu 16 lat, które minęły od czasu tej szokującej publikacji nastąpił
ogromny postęp w badaniach nad epoką i rezultaty pracy historyków stały
się już częścią samoświadomości społeczeństwa, temat wciąż wywołuje silne
emocje. „Sprawa Idy” to potwierdziła. W pewnym sensie powtórzyło się
zresztą to, co wydarzyło się rok wcześniej w związku z filmem Pokłosie Władysława Pasikowskiego. Ida okazała się jednak jeszcze bardziej kontrowersyjna, gdyż zdołała oburzyć i zgorszyć dwie antagonistyczne części społeczeństwa zaangażowanego w dyskusję o „winie sąsiadów”: zarówno osoby uważające, iż o współudziale Polaków w zagładzie mówi się nadmiernie, jak i te,
które uważają, iż o tej odpowiedzialności nadal powiedziano za mało.
Filmowi Pawlikowskiego postawiono dodatkowe zarzuty: został na przykład skrytykowany za karykaturalne pokazanie Kościoła katolickiego (sic!),
jak również za rzekomo obraźliwy wizerunek postaci kobiecych (sic!). Zafrapowało mnie, iż w ferworze dyskusji w Polsce brutalnie obśmiano dwie sceny, które z całą pewnością nie zostały pomyślane przez reżysera jako komediowe: moment odgrzebania kości najbliższych krewnych Idy i jej ciotki, jak
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również samobójstwo Wandy Gruz. Pierwszą ze scen uznano za nędzną kalkę, zubożony wariant odpowiadającej sceny z filmu Marcela Łozińskiego
Miejsce urodzenia, w drugiej zobaczono nieudaną imitację aktu samobójstwa
w filmie Wojciecha Hasa Jak być kochaną, a także wykorzystanie znanego
obrazu defenestracji w Lokatorze Romana Polańskiego.
Swoistą kwintesencją „awantury o Idę” stała się debata zorganizowana
w lutym 2015 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym1, gdzie mówiono
między innymi o nieumyślnym antysemityzmie i antypolonizmie Idy. Warto
przypomnieć, że w czasie tamtej właśnie publicznej dyskusji sformułowano
po raz pierwszy propozycję, by seansom filmu Ida poza granicami Polski
towarzyszył dodatek w postaci komentarza historycznego – wyjaśnienia, iż
eksterminacja Żydów w czasie drugiej wojny światowej dokonana na terenach polskich była dziełem nazistowskiego okupanta. Postulat, zaproponowany przez przedstawicieli lewicy, wszedł w życie rok później, tyle że nie
przy projekcji zagranicznej, lecz krajowej, gdy film – w Polsce rządzonej
przez partię prawicową – pokazano w telewizyjnej Dwójce.

RECEPCJA WE FRANCJI
We Francji Ida nie została wyróżniona na festiwalu w Cannes i nie otrzymała dotąd – o ile mi wiadomo – żadnej innej znaczącej nagrody filmowej.
Wejściu filmu do francuskich kin w lutym 2014 roku nie towarzyszyła większa reklama niż pozostałym nowościom, prócz może tej, że okładkę poświęcił
Idzie popularny tygodnik „Télérama” (11.02.2014), pismo odgrywające istotną rolę opiniotwórczą w środowisku francuskiej klasy średniej.
Rychło się natomiast okazało, że Francuzi stanowią szczególnie wdzięcznego odbiorcę dzieła Pawlikowskiego. Przez kilka tygodni obecności Idy
w repertuarze kin – w okresie porównywalnym do tego, w jakim była pokazywana w Polsce – nad Sekwaną film obejrzało pięć razy więcej osób niż nad
1

Nagranie dyskusji w Żydowskim Instytucie Historycznym o filmie Ida jest dostępne
w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=rR_4Vh_VEQM [dostęp: 10.10.2016].

ANNA SYNORADZKA-DEMADRE: KILKA REFLEKSJI…

367

Wisłą. Specyfika reakcji Francuzów polegała nie tylko na tym, że udali się na
Idę tłumnie. Niezwykłe też było zachowanie się publiczności. Mogę w każdym razie zaświadczyć, że w kinie, w którym oglądałam Idę po raz pierwszy
(a działo się to w jednej z sal w Paryżu w okolicach placu Bastylii), po zakończeniu projekcji, już po zniknięciu z ekranu ostatnich napisów, widzowie
przez dłuższą chwilę pozostali wbici w fotele, a potem opuszczali kino w milczeniu.
Francuscy krytycy filmowi nie byli tak zgodni w swoich ocenach, jak
zgodnie w ciszy widzowie wychodzili z kina przy placu Bastylii. W recenzjach prasowych zarysowało się kilka stanowisk. Większość zabierających
głos wyraziła się o Idzie w superlatywach. Niektórzy recenzenci doceniając
walory formalne dzieła, skarżyli się wszakże na to, że nie odczuwali empatii
w stosunku do bohaterek – a w związku z tym uznali film za, przynajmniej
po części, nieudany. Jeśli chodzi o przemyślenia tzw. szerokiej publiczności,
można się z nimi zapoznać w Internecie. Na jednej ze stron znalazłam zbiór
prawie 300 komentarzy dotyczących Idy2. Z ich lektury wnioskuję, że reakcje
widzów francuskich mających potrzebę dzielenia się swoimi odczuciami na
forum publicznym, były w gruncie rzeczy dość zbliżone do opinii zawodowych recenzentów.
Przykuło moją uwagę, że Francuzi zupełnie inaczej niż Polacy odebrali postać Wandy, ciotki Idy. W Polsce dominuje opinia, że Wanda Gruz to bohaterka negatywna, na dodatek antypatyczna, dla niektórych groteskowa, dla innych schematyczna. Francuzów natomiast Wanda wzruszyła. Nie mając na
oczach „filtru” politycznego, dostrzegli dramat człowieka, zauważając to, co
na ogół umknęło polskiej publiczności: Wanda jest pogrążona w depresji. Jej
zapaść psychiczna, czy też rodzaj inercji wynika z poczucia winy, jednak nie
winy wobec ofiar procesów, w których oskarżała (takie przekonanie dominuje
w Polsce), lecz w stosunku do własnego dziecka. W czasie okupacji Wanda,
pragnąc zaangażować się czynnie w walkę, powierzyła syna opiece siostry i jej
męża. Chłopiec zginął zamordowany razem z krewnymi. Ta żałoba, ta rana

2

„Allociné”, na stronie zamieszczono 285 tekstów [z okresu od lutego 2014 do maja
2016], z których 221 to recenzje pozytywne. Zob. http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223
850/critiques/spectateurs [dostęp: 10.10.2016].
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nigdy się w Wandzie nie zabliźniła, a otwarła gwałtownie po znalezieniu
szczątków chłopca.
Znakomita większość widzów we Francji nie zobaczyła w filmie wypowiedzi politycznej. Zależy mi, aby przy tej okazji podkreślić, iż nie spełniły się
obawy obrońców dobrego imienia Polski w świecie, którzy wieścili, że dystrybucja Idy za granicą i jej sukces oskarowy przyczynią się do utrwalenia
stereotypu Polaka-antysemity. Nic podobnego we Francji nie nastąpiło3.
* * *

Na koniec kilka słów o tym, co wspólne w recepcji Idy w Polsce i we Francji.
Otóż pewna niewielka część recenzentów w obu krajach wysunęła wobec filmu
Pawlikowskiego ten sam zarzut sporej wagi. Ich zdaniem wysublimowana forma
dzieła: tonacja czarno-biała, format zbliżony do kwadratowego, sposób kadrowania, używanie statycznej kamery, montaż, posługiwanie się ciszą i niedomówieniami, wybór tła muzycznego – wszystko to jest – paradoksalnie – ostentacją,
blichtrem. Piękna fasada ma na celu zakamuflowanie faktu, że film jest w gruncie rzeczy „wydmuszką”. Jego twórca nie tylko nie zdołał wnieść niczego nowego
do wiadomej dyskusji historycznej, lecz nie ma w ogóle niczego do powiedzenia.
Niektórzy krytycy zawyrokowali wręcz, że Ida jest tandetna i na dodatek nudna.
Ponieważ mnie osobiście jednorazowe obejrzenie Idy nie wystarczyło do
wyrobienia sobie zdania na jej temat, obejrzałam ją dodatkowo trzy razy,
w tym dwa, zatrzymując nagranie ujęcie po ujęciu, scena za sceną, przyglądając się szczegółom, cofając, a także patrząc na film puszczony w przyspieszonym tempie. W efekcie przypomniałam sobie starą prawdę: aby zrozumieć
dzieło artystyczne, nie wolno oddzielać „kształtu” od „treści”, wychodząc
z założenia, że „styl” jest formą ozdoby zawartego w dziele przekazu. Odkryłam utwór misternie skonstruowany i jeden z takich, które tym bardziej się

3

Swoją drogą odbiorców polskich zgorszonych między innymi brakiem na ekranie mundurowych nazistów należałoby zapytać, skąd mieliby się tam wziąć, skoro akcja filmu toczy
się w Polsce na początku lat 60. i nie ma w nim ani jednej sceny retrospektywnej cofającej
widza do czasu okupacji.
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ceni, im lepiej się je poznaje. Jeśli jednak odbiorca nie zada sobie trudu, wysiłku samodzielnego sformułowania dookreślenia i zatrzyma się na „ogólnym
wrażeniu” wynikającym z zapamiętania paru scen, o ewidentnym, z pozoru,
znaczeniu, dochodzi do nieporozumień, odczytań anachronicznych, interpretacji wypaczających sens dzieła.
Okres spędzony na studiowaniu Idy sprawił, że kwestia recepcji filmu stała
się dla mnie mniej ciekawa (choć jest fenomenem wartym obserwacji) niż
pragnienie poznania i zrozumienia tytułowej bohaterki, która mało komunikuje słowem, wiele zaś spojrzeniem, delikatną mimiką, prawie niewidocznym
gestem, sposobem poruszania się. Na pierwszy „rzut oka” pasywna i zimna,
okazuje się pełna energii, determinacji, uczciwości. Mądrą decyzję przełożonej wykorzystuje na poznanie świata spoza murów klasztornych. Odkrywa
też własną cielesność. Znakomita jest scena ablucji nowicjuszek. Przy kąpieli
nie zdejmują koszul, ale oblewająca je woda wydobywa ich piękne kształty,
co przykuwa uwagę Idy. To właśnie wtedy, patrząc ukradkiem na koleżanki,
młoda kobieta odczuwa w sobie siłę mocy seksualnych i postanawia odłożyć
ślubowanie, choć jest to decyzja rozdzierająca jej serce. Dopełnienie w zbliżeniu z saksofonistą pozwala Idzie poznać to, z czego następnie, już świadomie, zrezygnuje, wybierając celibat.
Zdominowana początkowo przez silną osobowość ciotki, Ida stopniowo
przejmuje nad nią opiekę. Przybywszy do Łodzi z zadaniem poznania własnych korzeni, spełnia nieprzewidzianą misję, towarzysząc Wandzie w dopełnieniu, domknięciu jej osobistej historii, choć nie może już zatrzymać
procesu autodestrukcji jedynej krewnej ocalałej z zagłady.
Poruszające są obrazy ostatnich godziny Wandy, która o poranku spożyła
przecież, jak gdyby nigdy nic, starannie przygotowane kromki chleba z masłem i z cukrem. Najwyraźniej jeszcze wtedy nie wiedziała, co uczyni w ciągu
rozpoczynającego się dnia. Decyzję podjęła podczas kąpieli (znowu kąpiel!).
Kamera zdołała uchwycić przejście od woli stawiania oporu psychicznemu
bólowi do załamania się pod ciężarem cierpienia i rezygnację z dalszej z nim
walki. W pewnym momencie Wanda patrzy już z nowej perspektywy, jej wzrok
się zmienia. A potem nieruchoma kamera ustawiona w pokoju, w którym elegancko ubrania pani najpierw jeszcze jest, jak zwykle ze swoim papierosem
i potrzebą słuchania Mozarta, a za moment jedynym śladem jej tak niedaw-
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nej obecności zostaje już tylko niedopałek w popielniczce. Mozart gra dalej,
świat istnieje dalej. Potem groteska pogrzebu Wandy, pustosłowie przemawiających nad grobem i pompa ceremonii, kontrastujące z niedawnym, dokonanym w tajemnicy pochówkiem jej najbliższych na zapuszczonym kirkucie.
Długo intrygowała mnie pierwsza scena filmu, pokazująca Idę malującą
naiwną rzeźbę Chrystusa w ogromnym pomieszczeniu klasztornym, po którym snują się kury żywicielki. Wreszcie jasna stała się dla mnie więź pomiędzy „groteskowym” witrażem w oborze, dziełem matki Idy, a kiczowatym
posągiem Jezusa. Obie, matka i córka, urodziły się z potrzebami artystycznymi. Gdyby okoliczności były sprzyjające, mogłyby prawdopodobnie zrealizować ten dar niebios. Czy Ida zdoła ten dar wykorzystać, żyjąc w zakonie?
I jeszcze choćby jeden wątek: dramat chłopa mordercy. Nie zabił z chciwości,
lecz ze strachu o życie własne i swojej rodziny, gdy proces polowania nazistów
na Żydów przyspieszył. Scena, gdy – w asyście Idy i Wandy – przemierza
pole, idąc w kierunku lasu, a potem odkopuje szczątki swoich ofiar, z pewnością nie ma na celu, jak twierdzą niektórzy widzowie, pokazania zabójcy jako
istoty „zezwierzęconej”. Ten człowiek jest dogłębnie zraniony wstydem i strachem przed momentem, gdy łopata stuknie w końcu o jedną z kości. Strach
nie wynika z obawy przed karą, lecz przed spotkaniem z przeszłością, z tym,
do czego prosty człowiek czuł się onegdaj przymuszony i do czego stał się
wtedy zdolny. Ida ocalała, bo chłop zaryzykował, trzymając się nadziei, że
dziewczynka, nieoznaczona „obrzynką” jest „mniej groźna” dla tych, którym
za ukrywanie Żyda groziła kara śmierci.
Wymieniłam zaledwie kilka kwestii obecnych w bogatym dziele Pawlikowskiego. Założę się, że uczciwi filmoznawcy piszą już o tym filmie głębokie, rzetelne analizy, na jakie zasługuje. Debata z roku 2015 okaże się z czasem wyrazem
wielkiego nieporozumienia wynikającego ze schematów myślowych, których
łatwiej jest się uchwycić, niż zadać sobie wysiłek uważnego patrzenia.
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N

iniejszy tekst jest refleksją osoby prowadzącej zajęcia na kierunku „filologia polska jako obca” w Collegium Polonicum w Słubicach, które
pozostaje wspólną placówką naukowo-badawczą dwóch partnerskich
uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 2007 roku, gdy powstał
kierunek, kształciło się tam 690 cudzoziemców z kilkunastu krajów, również
przybyszy spoza Europy. Co udało się im osiągnąć? Na ten temat wypowiada się
Ksymena Filipowicz-Tokarska kierująca tamtejszą polonistyką:

W ramach trzyletnich studiów licencjackich studenci osiągali sprawność językową
na poziomie minimum C1 oraz poznawali historię, literaturę i kulturę polską
w bardzo szerokim zakresie, umożliwiającym swobodne poruszanie się w intelektualnej przestrzeni studiów humanistycznych na polskich uniwersytetach. Absolwenci naszego kierunku z reguły kontynuują swoją edukację na kierunkach humanistycznych (medioznawstwo, kulturoznawstwo, socjologia, studia translatorskie, polonistyka, etc.) (Filipowicz-Tokarska 2012, 21).

Powyższa charakterystyka absolwenta filologii polskiej jako obcej w Collegium Polonicum w Słubicach powinna zostać uzupełniona o informację na
temat zróżnicowania studiujących osób pod względem narodowości. Naj-

AGNIESZKA RYDZ: KULTURA POLSKA…

375

większą liczebnie grupę studentów stanowią Ukraińcy i Rosjanie, po nich
sytuują się Białorusini, Niemcy oraz Kazachowie. Pojedyncze osoby pochodzą z: Azerbejdżanu, Portugalii, Węgier, a nawet z Malezji, Chin czy Iraku. Dla
pełnego obrazu studentów w Collegium Polonicum należy również dodać, że
dysponują oni różnym doświadczeniem edukacyjnym. Są wśród nich osoby,
które uzyskały już dyplom wyższej uczelni w rodzimym kraju, natomiast inne
przyjeżdżają do Polski od razu po maturze i dopiero rozpoczynają naukę na
uniwersytecie. Wszystkie wymienione czynniki (kulturowe, językowe, edukacyjne) sprawiają, że praca wykładowcy filologii polskiej jako obcej w Collegium Polonicum jest zajęciem wyjątkowym w swej specyfice. Trafnie wyraziła
ten rodzaj dydaktyki akademickiej Ewa Kraskowska, dostrzegłszy w nim
pewien rys, którego darmo szukać w innych formach kształcenia uniwersyteckiego – to otwartość na wyzwania, jakie niesie spotkanie z wielojęzyczną i wielokulturową grupą studentów, szczególna elastyczność i wynalazczość dydaktyczna
oraz gotowość do rewidowania własnych, głęboko nieraz uwewnętrznionych
schematów mentalnych (Filipowicz-Tokarska, Chojnowski, red., 2012, 4 s. okładki).

Dzielę ten rodzaj doświadczenia akademickiego z przywołanymi osobami:
Ewą Kraskowską i Ksymeną Filipowicz-Tokarską, począwszy od roku akademickiego 2013/2014, gdy zaczęłam uczyć zagranicznych studentów w Collegium
Polonicum. Przez trzy kolejne lata prowadziłam we wskazanym ośrodku na
pograniczu polsko-niemieckim różne przedmioty, wśród nich zajęcia fakultatywne i właśnie je chcę uczynić obiektem namysłu nad obrazem polskiej kultury
widzianym przez cudzoziemców poznających dzieła naszych artystów w podstawowym dla nich kontekście macierzystym, a więc na miejscu, tu, w Polsce.

ROMANTYCZNE KONTEKSTY EDUKACJI
NIE TYLKO POLONISTYCZNEJ
Konwersatorium Muzyczne i filmowe konteksty polonistyki w wymiarze 30
godzin, stopniowo, z tygodnia na tydzień, dostarczało mi coraz więcej wia-
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domości o tym, czego ta młoda i międzynarodowa publiczność szuka w kontakcie z polską sztuką. Okazji do „przyrostów” wiedzy dostarczało nam
wspólne słuchanie muzycznych wykonań polskiej poezji1 oraz oglądanie
wybranych filmów: od Kanału Andrzeja Wajdy po Niebieski Krzysztofa Kieślowskiego. Zadanie polegało na przybliżeniu w formie prezentacji multimedialnej sylwetki wybranego polskiego artysty reprezentującego dowolną dziedzinę sztuki (literatura, film, muzyka, malarstwo) albo dzieła sztuki (książka,
film, piosenka, kompozycja, obraz). Jedynym ograniczeniem, prócz oczywiście wymiaru czasowego, był zakaz prezentowania dzieła lub twórcy analizowanego wcześniej na zajęciach2.
Słów kilka należy w tym miejscu poświęcić metodzie, przy pomocy której
przedstawię wyniki naszej wspólnej pracy na wspomnianych zajęciach. Nie
mam ani możliwości, ani ambicji, by na podstawie skromnych materiałów
w postaci wypowiedzi studentów w ankiecie przeprowadzonej na zakończenie zajęć, silić się na formułowanie teorii z zakresu glottodydaktyki. Nie specjalizuję się też w wymienionej dziedzinie akademickiej. Dlatego chcąc dookreślić formułę tego artykułu, posłużę się gatunkiem wypowiedzi komentującej badane zjawisko, znanym jako „studium przypadku”. Odwołuję się w tym
punkcie do artykułu Przemysława Chojnowskiego Jak Amerykanie postrzegają Polaków i dlaczego uczą się języka polskiego? Studium przypadku (Filipowicz-Tokarska, Chojnowski, red., 2012). Badania takie charakteryzują się
wąskim zakresem analizowanej tematyki. Stąd też ich wartość polega przede
wszystkim na jednostkowym oglądzie problemu. Ze swej strony dodam, że
stanowią one zapis mocno zindywidualizowanego spotkania uczącego i uczących się, za każdym razem dostosowanego do poziomu możliwości językowych i ogólnej wiedzy uczestników zajęć.
Konwersatorium: Filmowe i muzyczne konteksty polonistyki w roku akademickim 2013/2014 zgromadziło 42 uczestników z siedmiu krajów, reprezentantów różnych profesji. Wśród nich byli przede wszystkim przybysze zza
1

Utwory m.in. A. Mickiewicza, C.K. Norwida, A. Asnyka, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
J. Tuwima, K.K. Baczyńskiego, C. Miłosza w formie tzw. poezji śpiewanej w wykonaniu
mistrzów interpretacji: E. Demarczyk, M. Umer, C. Niemena, M. Grechuty, G. Turnaua.
2
Byli to m.in. R. Polański, J. Machulski, J. Bromski, J. Hoffman. J. Kaczmarski, M. Żebrowski, A. German, D. Masłowska, W. Kilar, J. Malczewski.
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wschodniej granicy Polski: Rosjanie i Ukraińcy, którzy stanowili największe
(porównywalne pod względem liczbowym) grupy etniczne, a także: Białorusini, Kazachowie i pojedynczy uczestnicy z Niemiec i Azerbejdżanu. Polszczyzną posługiwali się oni na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym. Studenci byli także silnie zróżnicowani pod względem posiadanego
wykształcenia. W zajęciach uczestniczyli bowiem inżynierowie po politechnikach (elektronicy, specjaliści od metalurgii), pedagodzy, lingwiści, artyści
plastycy oraz architekt, prawnik, dziennikarka, muzyk, trener koszykówki,
a nawet hutnik – i choć, co z tym związane, dysponowali oni zupełnie odmiennym rodzajami wiedzy specjalistycznej i zasobem doświadczeń osobistych, potencjał intelektualny tej nietuzinkowej grupy należy ocenić jako
imponujący.
Cel, jaki postawiałam przed sobą, scharakteryzowałabym po prostu jako próbę zainteresowania obcokrajowców polską kulturą. Przy takiej motywacji, co zrozumiałe, chciałam pokazać to, co mamy najlepszego, nagradzanego, znanego i uznanego w świecie. Jednocześnie zależało mi, żeby prezentowane dzieła filmowe nie funkcjonowały na zajęciach podobnie
do twórczości Juliusza Słowackiego w Gombrowiczowskiej lekcji profesora Bladaczki w Ferdydurke, która, co pamiętamy, prowadziła do jednoznacznej konkluzji o narodowym wieszczu: „wielkim poetą był”. Miałam
wszakże świadomość, że mimo kultury homogenizującej się w świecie,
pod dyktando szerzącego się konsumpcyjnego stylu życia, mimo postępującej w Europie amerykanizacji, w naszym kraju aktualny pozostaje paradygmat romantyczny, chociaż realia społeczne są zupełnie inne niż w czasach zaborów, gdy formował się on pod presją polityki. Przy okazji planowanego wejścia Polski do Unii Europejskiej takie przekonanie wyraziła
Maria Janion w zawołaniu: „Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi”
(Janion 2000). Nie chodzi oczywiście o apologię straceńczego gestu w kontakcie z innymi kulturami albo, co byłoby jeszcze gorsze, o głoszenie czy
kultywowanie narodowego mesjanizmu z uniwersyteckiej katedry. Na to
zresztą mógł sobie pozwolić tylko Adam Mickiewicz i chyba już nikt po
nim. Przekonał się o tym Czesław Miłosz, notabene zagorzały przeciwnik
cierpiętniczej postawy rodaków, gdy poznał anonimowe komentarze studentów amerykańskich zapisane na brzegach podręcznika do epoki ro-
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mantyzmu pióra Juliana Krzyżanowskiego. Uznał, co z kolei Janion przypomniała w swojej publikacji, że polski mesjanizm we wspomnianej
książce „wzbudza w czytelnikach uczucia krwiożercze, jak świadczą jej
egzemplarze w bibliotece w Berkley, z napisami po angielsku na marginesach: »Dobrze im tak! Bili ich za mało! Karły udające olbrzymów!«” (Janion 2000, 21). Z mojej perspektywy rzecz raczej polegała na tym, żeby
uświadomić studentom-cudzoziemcom źródła współczesnych postaw
społecznych Polaków oraz ich zakorzenienie w wielkim paradygmacie
kultury dziewiętnastowiecznej. A tu romantyzm – nieprzerwanie obecny
w mentalności Polaków, w stylu podejmowania decyzji (również tych kluczowych dla państwa, jego bezpieczeństwa i suwerenności), w działaniu –
nadal pozostaje tradycją podstawową.
Nasza dyskusja obejmowała cztery filmy: Kanał oraz Popiół i diament
Andrzeja Wajdy, Do widzenia, do jutra Janusza Morgensterna, a także Niebieski Krzysztofa Kieślowskiego. Może się wydawać, że dwa ostanie przykłady, a zwłaszcza film Morgensterna, nie pasują do tak zarysowanego projektu zajęć, lecz wspólna jest w nich realizacja autorskiej wizji wolności.
Refleksja trzech reżyserów podjęta została zarówno z perspektywy losu
zbiorowego, jak też z uwagi na indywidualną biografię bohatera filmu. Podzielam także inne przekonanie Marii Janion, to mianowicie, „że podstawą
humanistyki jest opowieść. Nie wystarczy czegoś zobaczyć, przeżyć lub
nawet pojąć. Trzeba jeszcze umieć to opowiedzieć” (Janion 2007, 9). Dlatego w ankiecie podsumowującej konwersatorium zaproponowałam studentom, żeby wskazali film, który wywarł na nich największe wrażenie oraz
przedstawili w kilku zdaniach uzasadnienie dokonanego wyboru. Sądzę, że
próba odpowiedzi własnymi słowami odsłoniła najlepiej to, co zostało zrozumiane i przyswojone z kinowej lekcji polskiego romantyzmu. Stąd też
krótkie omówienie recepcji każdego z prezentowanych filmów odbędzie się
tutaj na podstawie zacytowanych wypowiedzi uczestników konwersatorium. Dobrałam ich głosy w taki sposób, żeby pokazać z jednej strony opinie zbliżone w ocenie widzianego dzieła, a z drugiej przywołać te, które
wskazują na emocjonalne przeżycie oraz na indywidualne zaangażowanie
konkretnego studenta.
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KANAŁ ALBO „CHCIEĆ WIERZYĆ,
ŻE KTOŚ ZOSTANIE ŻYWY” 3
Motywów do nakręcenia filmu Kanał (1957) miał Andrzej Wajda co najmniej kilka. Pragnął upamiętnienia powstańców Warszawy 1944 roku, chciał
też tragiczną historię własnego narodu przybliżyć międzynarodowej publiczności kinowej, a na szczególnie romantyczną motywację wskazuje wypowiedź reżysera po latach, kiedy przyznał on, „że jesteśmy głosem naszych
zmarłych” (Fredriksen, Hendrykowski 2007, 28). Można by uznać te słowa za
dwudziestowieczną kontynuację Mickiewiczowskiej myśli o łączności żywych z umarłymi w słowiańskim obrzędzie Dziadów. Przecież w znanym
uzasadnieniu aktualności paradygmatu kultury romantycznej Janion zdefiniowała Polaka jako kogoś, kto podtrzymuje „niewidzialny łańcuch” współistnienia z tymi wszystkimi, „którzy padli w walce o wolność lub byli prześladowani przez zaborców i okupantów” (Janion 2007, 32). W świetle argumentacji uczonej „Tu nie chodzi o mesjanizm, nie chodzi o to, żeby sobie
przypisywać zasługę z powodu cierpień, żeby pysznić się ilością ofiar” (Janion 2000, 6). Podobnie romantyczna tradycja kultywowana w Kanale unika
epatowania narodową tragedią i znajduje swój wyraz w podjęciu obowiązku
pamięci o poległych powstańcach, co w czasach, gdy film powstawał, nie
było proste ani ze względów politycznych, ani z powodu oczekiwań Polaków,
a szczególnie młodych warszawian, dla których wydarzenie to miało znaczenie formujące i wykraczające poza jednostkową biografię, ani – wreszcie
– z uwagi na wyzwania artystyczne, jakimi na przykład była realizacja filmu
w podziemnych tunelach miasta.
W analizie filmu Wajdy o klęsce powstania, w pół wieku od realizacji, obaj
autorzy interpretacji dzieła – Don Fredricksen i Marek Hendrykowski, choć
każdy ze swojego stanowiska – zaakcentowali jego zaskakującą aktualność.
Polski filmoznawca pisał, że patriotyzm Wajdy pozbawiony jest jakiegokolwiek sentymentu, a wymowa Kanału wynika z zastosowania ironii roman3

We wszystkich częściach pierwszy człon tytułu odsyła do konkretnego filmu, natomiast
drugi jest cytatem z ankiety studenckiej.
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tycznej jako nadrzędnej kategorii estetycznej. Pisał więc, że „Głęboki szacunek dla tragedii powstania i ofiar miesza się tu z bolesnym zwątpieniem
i szyderstwem” (Fredriksen, Hendrykowski 2007, 61). Prawdopodobnie to
właśnie poetyka dzieła, wyprowadzona ze wzniosłej estetyki romantycznej,
czyli pochodzącej z czasów sprzed powstania sztuki filmowej (sic!), skrywa
sekret niezwykłego dzieła Wajdy. Trzeba stwierdzić, że jest to pewnie tylko
jeden z wielu czynników zapewniających mu sukces w przeszłości i współcześnie. Moc oddziaływania Kanału na kolejne już generacje, urodzone po
1945 roku, szczęśliwie znające wojnę tylko z filmów, nie słabnie wcale z upływem czasu. Świadczą o tym również reakcje uczestników konwersatorium.
Przyjrzyjmy się teraz wybranym opiniom dotyczącym filmu. Podaję je z konieczności we fragmentach, ponieważ wypowiedzi są nierzadko rozbudowane, a niektóre się powtarzają. Zatem:
Mnie zaciekawił film Kanał. Film oddaje przeżycia wojny, powstania warszawskiego, gdzie ludzie chcieli uratować swoje życie i musieli zejść pod ziemię, do
kanału. Trudność tych ludzi polegała na tym, że było tam bardzo ciemno, niektórzy tracili kontrolę nad sobą, głodowali, ktoś nie mógł iść, bo nie miał siły. M n i e
okres wojenny bardzo interesuje, jeśli nie film, nie wied z i a ł b y m , ż e b y ł o p o w s t a n i e w a r s z a w s k i e [podkr. A.R.] (Rosjanin)4.

Głos powyższy, najmniej zindywidualizowany, stanowi, jak sądzę, odzwierciedlenie percepcji reprezentatywnej dla młodego inżyniera z Rosji,
który po prostu lubi oglądać filmy wojenne, ponieważ, co podkreślił, tematyka drugiej wojny należy do jego prywatnych zainteresowań. Poza tym wypowiedź ta nosi ślady typowego dla studentów ze Wschodu przeżywania problematyki drugiej wojny światowej w formie uczestniczenia w zbiorowym
micie wojny ojczyźnianej. Stąd też podkreślony zostaje wspólnotowy charakter doświadczenia powstańców oraz heroizm, z jakim w ostatniej fazie walk
ewakuują się oni miejskimi kanałami z terenów zajętych przez oddziały wroga. Dla respondenta ważne było, że poszerzył swoją wiedzę, natomiast estety4

Zaznaczam w tym miejscu, że przytoczenia z ankiet zamieszczam w formie oryginalnej,
nie korygując wypowiedzi, bo autentyzm oraz komunikatywność przekazu przedkładam
w tej sytuacji nad poprawność językową.
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ce filmu nie przyznawał specjalnego znaczenia. Notabene, na marginesie
kartki student dopisał zdanie, że w domu obejrzał również inny film Wajdy –
Katyń. Poprzestał tylko na podaniu informacji bez dzielenia się wrażeniami.
Za to druga wypowiedź lokuje się na antypodach wcześniejszej. Wskazuje
na odbiorcę sztuki filmowej, świadomego jej formalnych uwarunkowań:
Najbardziej zaciekawił mnie film Andrzeja Wajdy Kanał. T e n f i l m b a r d z o
mnie zainteresował formą, która podobna jest do formy Bos k i e j k o m e d i i D a n t e g o [podkr. A.R.]. Bohaterowie idą od góry, na dół, do
kanału, jak Dante ze świata poszedł do piekła. Każdy nowy stopień kanału, jak
każde nowe koło piekła. B o h a t e r o w i e s p o t y k a j ą s i ę z p r o b l e m a m i
wojny, lecz nie po prostu wojny jako przedmiotu, a problem a m i [podkr. A.R.], które ona zrodziła: samotność, śmierć, problemy stosunków
między ludźmi (Rosjanin).

Przy okazji tego głosu należy podkreślić intelektualną dojrzałość kilkunastoletniego Rosjanina, który zaledwie pół roku wcześniej złożył egzaminy
maturalne. Stratyfikacja przestrzeni w dziele Wajdy przypomina mu arcydzieło europejskiej kultury Boską komedię Dantego. Ciekawi go nie samo
podążanie za akcją fabularną, co zważywszy na dramaturgię zdarzeń, przyznajmy, może w pełni wpłynąć na odbiór filmu, zwłaszcza gdy widzi się go
po raz pierwszy. Studenta interesuje wprawdzie wojna, lecz pojmowana jako
rodzaj dyskursu, z głównym zagadnieniem, jakim jest proces nadawania znaczeń doświadczeniu („problem”), nie zaś ilustracja samego doświadczenia
(„przedmiot”).
Wyjątkowość Kanału Wajdy na tle innych realizacji gatunku filmu wojennego polega między innymi na jego rozpoczęciu – tyleż oryginalnym, co
wstrząsającym. Ujęcie otwierające film trwa aż ponad cztery minuty (Fredriksen, Hendrykowski 2007, 59) i w tym czasie percepcja widza zostaje całkowicie podporządkowana głosowi płynącemu z offu, który w sposób zupełnie pozbawiony złudzeń, rzeczowo i bez emocji, zapowiada śmierć wszystkich bez wyjątku bohaterów pojawiających się stopniowo na ekranie.
Mistrzostwo warsztatu reżysera określiło odbiór dzieła przez studentkę wybierającą ten film:
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Najbardziej mnie zaciekawił film Kanał Andrzeja Wajdy. Jest koniec powstania
warszawskiego. Żołnierze oraz jeden pianista uciekają kanałem pod Warszawą.
Film jest czarno-biały. Widać tylko twarze ludzi. Niestety, wszyscy zginęli. Chociaż jedna para dotarła do wyjścia, ale zobaczyli, że tam są kraty. Inni, zostali
złapani przez Niemców. Rozpacz dowódcy tych ludzi, który zaznał zdrady.
W filmie słychać smutną muzykę wykonywaną przez pianistę, który zwariował
w tym kanale. I n a w e t , k i e d y n a p o c z ą t k u f i l m u b y ł o m ó w i o n e ,
że nikt nie przeżyje, do końca chciałam wierzyć, że ktoś zos t a n i e ż y w y [podkr. A.R] (Ukrainka).

Wydaje się na pozór, że uczestniczka zajęć tylko streszcza treść filmu. Gdy
jednak przyjrzymy się dokładniej jej wypowiedzi, dostrzeżemy głęboki emocjonalny odbiór dzieła, w którym zaznaczają obecność motywy poruszające
wrażliwość widza: zagłada powstańczego oddziału, a wcześniej – doznane
przez bohaterów filmu zdrada, rozpacz i obłęd. Zaznacza się sugestywna
poetyka oniryczna dzieła z czarno-białymi obrazami oraz nie mniej sugestywną muzyką Jana Krenza. Niebagatelną rolę odegrała również melodia
jakby „nie z tego świata” grana na okarynie przez błądzącego w kanałach
muzyka (Adama Pawlikowskiego). Razem ujęte oddają one nieuchronność
klęski i koniec nadziei bohaterów już nie na wolność, lecz na samo przeżycie
i wyjście z labiryntu korytarzy podziemnej Warszawy.

POPIÓŁ I DIAMENT
ALBO „CHARYZMA TEGO BOHATERA”
Najbardziej nawet nikła i enigmatyczna wiedza na temat polskiego romantyzmu wyniesiona ze szkolnych lekcji pozostawia w świadomości uczącego
się szczątkowe choćby wiadomości na temat „bohatera romantycznego”:
Konrada, Kordiana czy Wertera. Sądzę jednak, że dydaktycy z uniwersytetów
podpiszą się pod stwierdzeniem, że na ćwiczenia ze studentami też dobrze
jest mieć jakiegoś „bohatera”: książkę, film czy piosenkę, pod warunkiem, że
poruszają one wrażliwość odbiorców. Toteż chcąc przemówić skutecznie do
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wyobraźni uczestników moich zajęć, potrzebowałam kogoś takiego, kto byłby
jednocześnie historyczny i dzisiejszy, romantyczny i współczesny, a przy tym
– wyrazisty, ale na pewno nie jednowymiarowy. Wybór padł na Zbigniewa
Cybulskiego, który uosabiał biografię całego pokolenia w następnym po Kanale filmie Wajdy, czyli w Popiele i diamencie z 1958 roku.
Wypowiedź studentki z odległego Kazachstanu, mimo że zacytowana we
fragmencie, świadczy o niezwykle uważnym odbiorze filmu. Może dlatego,
że kinowa narracja Wajdy dotyczyła tużpowojennej historii Polaków, a ta
była „najmniej znana” respondentce:
Popiół i diament to film, który mnie zaciekawił z powodu tego, że przedstawiona
była Polska, która dla mnie jest najmniej znana. Pamiętam swoje pierwsze wrażenie, gdy główny bohater jakby „w międzyczasie” zabija człowieka, a nawet dwóch.
Byłam zdziwiona i trochę w szoku. A k t o r e m b y ł Z b i g n i e w C y b u l s k i ,
grał Maćka Chełmickiego, głównego bohatera. (…) Maciek
występuje w roli bohatera romantycznego, Conradowskiego
(szlachetny, wierny ideałom) i jednocześnie współczesnego
c h ł o p a k a r z e c z y w i s t o ś c i w o j e n n e j [podkr. A.R.]. Zapamiętałam też
słynną scenę w barze, kiedy główny bohater na pamięć zabitych przyjaciół zapala
kieliszki ze spirytusem. Tytuł filmu odnosi się do wiersza Norwida, ale powstał
film według scenariusza Jerzego Andrzejewskiego [scen. J.S. Stawski – dop. A.R.].
Szukając informacji w domu, znalazłam taką ciekawostkę, że Andrzejewski [Stawski – dop. A.R.] trochę zmienił los bohatera. W filmie zostaje zabity, można powiedzieć przypadkowo, przez pomyłkę [A.R.]. Film kończy się, jak Maciek umiera
na śmieciach (Kazachstanka).

Wszystko zostało tu wiernie zapamiętane z projekcji filmu. Słynna scena
zapalania kieliszków ze spirytusem na upamiętnienie poległych „pięknych
dziewcząt i chłopców” z powstania 1944 roku (wymyślona przez Janusza
Morgensterna, drugiego reżysera pracującego przy filmie), to jeden z tych
kadrów polskiego kina, które na trwałe zapisują się w pamięci widza. Sam
Andrzej Wajda we wspomnieniu uznał film za dzieło wyjątkowe za sprawą
talentu całej ekipy filmowej „Nigdy nie byliśmy tak zdolni jak w tamtej chwili, kiedy robiliśmy Popiół i diament” (Lubelski, Zarębski, red., 2007, 95).
Dzieło to cechuje konstrukcja fabuły oparta na zasadzie coincidentia opposi-
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torum, co oznacza zabieg łączenia wartości sprzecznych w jedną całość
(Hendrykowski 1984, 77). Bujna wiosna, majowa, pachnąca fiołkami (symbol odradzającego się po wojnie życia) zostaje więc bezlitośnie skontrastowana z obrazem wysypiska śmieci, na którym umiera Maciek Chełmicki, trafiony kulą polskiego żołnierza w dzień zakończenia wojny. Trudno o bardziej
absurdalną śmierć. Symboliczne zakończenie filmu rozumieć można jako
gorzką pointę dotyczącą losu pokolenia skazanego przez komunistów na
powtórną śmierć przez zapomnienie.
Inna studentka wybrała Popiół i diament, ponieważ udzieliła się jej fascynacja
postacią Maćka, wykreowaną wpierw przez Jerzego Andrzejewskiego w powieści, a następnie przez Zbigniewa Cybulskiego i Andrzeja Wajdę na ekranie
kinowym:
Najbardziej mnie zaciekawił film Andrzeja Wajdy Popiół i diament. Dlatego, że
w tym filmie jest b a r d z o w y r a ź n a o s o b i s t o ś ć [sic! – A.R.] M a ć k a
C h e ł m i c k i e g o , t a k i e g o b o h a t e r a r o m a n t y c z n e g o . Bohater jest
pełen winy, pełen uczucia do pięknej kobiety i chce takiego normalnego życia, ale
razem z tym jest postawiony przed wyborem. I zostaje wierny temu zadaniu, które
prowadzi do tragedii. Bardzo mi podoba się c h a r y z m a t e g o b o h a t e r a
[podkr. A.R.]. Z innej strony nie oczekiwałam takiej końcówki, ponieważ koniec
filmu nie wskazywał na to, że główny bohater zginie (Rosjanka).

Losom Maćka Chełmickiego Wajda nadał „wymiar niepowtarzalnie konkretny i zarazem mityczny” (Hendrykowski 1984, 88). Jedyny i niepowtarzalny bohater został „pomnożony” przez anonimowe tysiące żołnierzy AK.
Twarz Zbyszka Cybulskiego w ciemnych okularach stała się symbolem tragedii pokolenia.

DO WIDZENIA, DO JUTRA
ALBO „JAKBY ŻYLI W NORMALNYM KRAJU”
Można by dość przewrotnie powiedzieć, że na początku filmu Do widzenia, do jutra (1960) była nie historia miłosna, chociaż ta wydarzyła się na-
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prawdę, lecz przyjaźń Janusza Morgensterna ze Zbigniewem Cybulskim,
który rolą w tym niezwykłym filmie chciał odciąć się od postaci Maćka
Chełmickiego. Dzieło to stanowi bowiem nader udane przedsięwzięcie trzech
debiutantów: Morgensterna jako samodzielnego reżysera, Cybulskiego –
scenarzysty oraz Komedy – kompozytora muzyki do filmu pełnometrażowego. Bywa ono określane mianem filmu towarzyskiego (Hendrykowski 2012,
43) i podobnie do wcześniejszych o dwa lata Dwóch ludzi z szafą Romana
Polańskiego zostało zrealizowane przez zaprzyjaźnionych artystów oraz ich
znajomych, do tego w tym samym miejscu, czyli na Wybrzeżu. Aura beztroskiej kanikuły, niewymuszony wdzięk aktorów i zamierzone przez reżysera
oddziaływanie „specyficznego lirycznego klimatu” (Hendrykowski 2012, 60)
sprawiają, że Do widzenia, do jutra ogląda się i dziś z przyjemnością. Głosy
studentek wyrażają szczery zachwyt filmem:
Do widzenia, do jutra mnie zaciekawił, że to był film, który powstał w latach 60.,
w tych samych czasach, kiedy Wajda kręcił. Ale ten film był już nakręcony w inny
sposób, prezentuje inny temat. M o r g e n s t e r n odchodzi od głównej problematyki ogólnej – wojna i losy ludzi podczas wojny i po wojnie, a w y m y ś l a i p o k a z u j e c o ś i n n e g o [podkr. A.R.]. W tym filmie zagrali amatorzy, prawie
wszyscy aktorzy, prócz Cybulskiego, z którym my już spotkaliśmy się wcześniej.
Film był prosty do obejrzenia. Było także przyjemnie spotkać młodego Polańskiego w jednej z ról w tym filmie. J u ż p o w s t a j e n o w a m u z y k a (na którą była
wcześniej nakładana cenzura). J a z z . P i ę k n e s u k i e n k i , n o w o c z e s n e
( a m e r y k a ń s k i e g o p o c h o d z e n i a ) [podkr. A.R.] (Ukrainka).

Faktycznie, zestawienie debiutu Morgensterna, kręconego w plenerach
Trójmiasta latem 1959 roku, z trylogią Wajdy z lat 1955–1958 (Pokolenie,
Kanał, Popiół i diament) może wywołać dysonans, szczególnie po uzmysłowieniu sobie bliskości temporalnej, w jakiej wszystkie wymienione filmy
powstawały, a dwa ostanie niemal równocześnie i w dodatku z jednym i tym
samym odtwórcą głównej roli – Zbigniewem Cybulskim. Natomiast podstawowa różnica między oboma reżyserami wynika z ich przeciwstawnych postaw wobec drugiej wojny światowej. Wajda traumę wojny od początku swej
aktywności reżyserskiej wypowiadał w dziełach polskiej szkoły filmowej, by
domknąć tematykę w najbardziej osobistym z filmów poruszających ten te-
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mat, w Katyniu (2007), dedykowanemu pamięci ojca, Jakuba Wajdy, oficera
zamordowanego w ZSRR i pochowanego w zbiorowej mogile w Miednoje.
Natomiast Morgenstern, reżyser o żydowskim pochodzeniu, wolał przemilczeć swą dramatyczną przeszłość i odciąć się od niej na długie lata, niż jakkolwiek ją upubliczniać. Ową „inność” świetnie wychwyciła studentka, pisząc o Morgensternie, że odchodzi on od problematyki wojennej. Dalsza
część jej wypowiedzi, podobnie dwie pozostałe opinie, które dopiero zostaną
przywołane, świadczą, że twórca Do widzenia, do jutra umiejętnie „potrząsał
kwiatem nowości”. Bo też o „nowość” idzie w tym filmie przede wszystkim:
o nową muzykę, o nowy styl życia, wreszcie i o nowych bohaterów – wolnych
ludzi w wolnym kraju. Na pewno nie byłoby tego filmu bez pary zakochanych: Zbigniewa Cybulskiego w roli wiecznego studenta Jacka i Teresy Tuszyńskiej jako Margueritte, córki francuskiego konsula, na wakacjach na
Wybrzeżu. Oddziaływanie filmu błyskawicznie przeniosło się z sal kinowych
na ulice polskich miast i nadmorskie deptaki, po których spacerowały szykownie ubrane dziewczyny w sukienkach skopiowanych przez krawcowe
w całym kraju i z fryzurami „na Tuszyńską”. Studentka w tym jednym się
pomyliła, że kreacje bohaterki nie były amerykańskie, ani nawet francuskie
(choć przypominały styl domu mody Dior), tylko polskie. Mało kto wie, że
odtwórczyni roli Margueritte, zanim trafiła do filmu wypatrzona w klubie
studenckim „Stodoła”, była w Warszawie modelką (Hendrykowski 2012,
102). Nie byłoby też tego filmu bez ścieżki dźwiękowej skomponowanej przez
Krzysztofa Komedę, podówczas młodego laryngologa z Poznania, który porzucił gabinet medyka na rzecz klubu jazzowego.
W drugiej z wypowiedzi poświęconych filmowi Morgensterna respondentka zwraca uwagę na kulturę studencką, rozkwitającą po Październiku
w ośrodkach akademickich całej Polski. Znane są w Warszawie „Stodoła” i STS,
w Krakowie „Piwnica pod Baranami”, w Poznaniu „Wierzbak”, a w Trójmieście był prawdziwy „wysyp” kabaretów i teatrzyków:
Najbardziej zaciekawił mnie film Do widzenia, do jutra. G ł ó w n y b o h a t e r ,
fantastyczny aktor – Zbigniew Cybulski – „polski James Dea n ” , g r a w r a ż l i w i e i s w o b o d n i e [podkr. A.R.]. Do tego kabaret też jest
bardzo ciekawy dla mnie. To zespół „Bim-Bom” – bardzo utalentowani, młodzi
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ludzie. Film zaciekawił piękną grą aktorów, pięknym montażem, plenerami Gdańska, ale też piękną historią miłości między młodymi ludźmi. Bardzo podobała mi
się gra aktora Zbigniewa Cybulskiego, bo on jest bardzo utalentowany. To ciekawy
aktor, symbol kina tego czasu i jeden z najulubieńszych aktorów reżysera Wajdy,
bo zaangażował go i w inne swoje filmy (Białorusinka).

Przytoczona opinia wskazuje na coś więcej niż tylko na emocjonalny i empatyczny odbiór love story, nawet jeśli ta nie jest typowym przykładem gatunku. Atutem filmu są zdaniem studentki aktorzy, zarówno odtwórca głównej
roli (w którego grze rozpoznaje ona amerykański styl aktorstwa, dodajmy,
podpatrzony przez Cybulskiego na stypendium w Paryżu i wzbudzający w kraju
liczne kontrowersje), ale jej uznanie zdobyli też naturszczycy ze studenckich
kabaretów i klubów ówczesnego Trójmiasta: z Kabaretu Bim-Bom, z Klubu
Studentów Wybrzeża Żak, z Teatrzyku Rąk i Przedmiotów Co To, z Kabaret
To Tu (Hendrykowski 2012, 47).
Ostatnia już ocena filmu Morgensterna zawiera znakomitą pointę, godną
samych twórców Do widzenia, do jutra, wyróżniam ją graficznie w podanym
niżej cytacie:
Jestem pod ogromnym wrażeniem. Może pod względem fabuły jest pewien niedosyt, ale podczas oglądania tego filmu cały czas nie opuszczało mnie wrażenie „to
niemożliwe, że to polski film”. Mam tu na myśli fakt, że było w tym filmie coś
takiego, co sprawiało, że był „za dobry”. Ten film pod względem warsztatowym,
zdjęciowym jest wspaniały. Nie jestem znawcą kina. Mówię o swoich czysto
subiektywnych odczuciach. Aktorzy są też fenomenalni – jakby stanowili
jeden zespół. W i a d o m o j a k i e b y ł y c z a s y , g ł ę b o k i e m r o k i s y s t e mu komunistycznego – oni jakby się im nie poddali, jakby
ż y l i w n o r m a l n y m k r a j u [podkr. A.R.]. Nie ma jakiegoś kompleksu, udawania (Ukrainka).

Podziwiać można przenikliwość studentki, która mimo widocznego urzeczenia filmem potrafiła odgadnąć główny zamysł reżysera i scenarzystów.
Przecież w zręcznej żonglerce fabularnymi wątkami (peerelowskie realia a Zachód), plenerami (luksusową willę francuskiego konsula „grał” budynek
sopockiego żłóbka), rekwizytami (Chevrolet Margueritte, jej markowa rakie-
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ta tenisowa Dunlop Maxply) wykreowali oni sugestywny obraz jakiejś nieistniejącej Polski:
Cudze, zachodnie, zagraniczne, odległe okazuje się jak najbardziej tutejsze, dostępne
i możliwe. Zjawiskowo piękną cudzoziemkę z innej planety gra urodzona w Warszawie Polka. Jej nieodparty urok, osobista klasa, „zagraniczne” wzięcie i nieziemska uroda pochodzą od A do Z stąd, a nie stamtąd (Hendrykowski 2012, 104).

Dodatkowo, Marek Hendrykowski widział w filmowej kreacji studenckiego życia w Trójmieście po 1956 roku polemiczny rys wobec francuskiej Nowej Fali, akcentującej bezideowość, cynizm i zepsucie moralne młodych.
Morgenstern przeciwstawiał więc Zachodowi polską młodzież dążącą do
lepszego świata, którego synekdochą była postać Margueritte.

NIEBIESKI
ALBO „KOLOR W RÓŻNYCH PRZYPADKACH”
Poetę epoki romantyzmu Tadeuszowi Sobolewskiemu przypomina Krzysztof Kieślowski i to nie z powodu, że metafizyka w jego filmach dopuszcza
obcowanie żyjących z duchami (np. Bez końca). Przede wszystkim dzieje się
tak „dlatego, że najpowszedniejsze życie jest tam zobaczone od strony śmierci (czy też wieczności)” (Sobolewski 1997, 49). Przykładów dzieł, w jakich
uwidacznia się prawidłowość wychwycona przez krytyka filmowego, dostarcza późna twórczość reżysera, szczególnie dzieła zrealizowane w latach 90.
XX wieku we Francji, sprawiające wręcz wrażenie filmów „pośmiertnych”
(Sobolewski 1997, 4). Nie inaczej też, bo od pierwszych chwil po śmierci
męża i córeczki rozpoczyna się przecież Niebieski (1993) z Juliette Binoche
w roli Julii, a widz towarzyszy jej wpierw w przeżywaniu żałoby, a później
śledzi jej postępy w powrocie z krainy depresji. W stawaniu się na nowo
wolnym człowiekiem, po uwolnieniu się od ciężaru tragicznego zdarzenia
w przeszłości. Ten aspekt wolności nie uszedł uwadze studentów, którzy
uznali film Kieślowskiego za najbardziej ich interesujący:
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Zaciekawił mnie ten film głównym pytaniem o wolność w życiu prywatnym człowieka. Moje myśli na temat: człowiek jest wolny i nie może być przyczyny ograniczać jej [bohaterki filmu – dop. A.R.] uwolnienie się od wspomnień. Człowiek to
taki subjekt, że kiedy chce zapomnieć coś – na odwrót będzie pamiętał i nie potrafi tego wykreślić z pamięci. D l a m n i e n i e b i e s k i t o k o l o r w o l n o ś c i .
Dlatego, że niebo, woda są niebieskiego koloru i one nie
m a j ą g r a n i c . S ą w o l n y m i w p r z e s t r z e n i [podkr. A.R.]. Wodę możemy
ograniczyć, ale zatem ona staje się powietrzem! (Rosjanka).

Widać, że studentka odebrała solidną lekcję filozofii egzystencjalnej. Przekonanie o wolności – fundamencie egzystencji człowieka – przenika jej ocenę
filmu jako nadrzędna przesłanka myślowa. Na niej zbudowała ona zarówno
interpretację postaci Julii, jej podporządkowała całą poetykę Niebieskiego
oraz na tej podstawie określiła ideę filmu.
Kolejna wypowiedź pokazuje sytuację, gdy widz wciela się, lecz nie w postać, z której losem utożsamia się w odbiorze dzieła, co ma zwykle miejsce,
jeśli film się spodobał, a w „tropicielkę” tajników warsztatu reżysera:
Najbardziej podobało mi się szukać w tym filmie niebieski
k o l o r w r ó ż n y c h p r z y p a d k a c h [podkr. A.R.]: basen, kolor ścian w pokoju, słodyczy, które trzymała w ręce córka na początku filmu i te same dostała
bohaterka ze swojej torebki. Pytanie filmu: czy wybaczenie może dać wolność?
Bohaterka nie przeklina kochankę swojego męża, nawet oddaje jej dom (Ukrainka).

Studentka znajduje satysfakcję w swoistym „katalogowaniu” kolejno pojawiających się na ekranie „niebieskości”. Oznacza to, że z jednej strony poddaje się ona magii kina, z drugiej, że coraz głębiej zanurza się w alternatywny
świat, bo „błękitne, szklane wisiorki, które przywodzą na myśl Niebieski, to
właśnie takie ożywione rzeczy, które odsyłają do rzeczywistości mitu” (Kurz
1998, 7). Mitologiczna warstwa przekazu dzieła filmowego oddziałuje najsilniej, ponieważ angażuje emocje widza.
Na koniec zostawiłam głos dojrzały intelektualnie, a przy tym świadczący
o wrażliwości na estetykę wcale nie mniejszej niż posiadana wiedza i zdolności interpretacyjne. Student przedstawił wieloaspektową analizę filmu Kieślowskiego:
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Film, który najbardziej mnie zaciekawił z filmów oglądanych na zajęciach, to film
pt. Trzy kolory. Niebieski, ponieważ łączy on dużą ilość gatunków filmowych
w jeden sensowny film. Mówię tu o muzyce, grającej dużą rolę, na przykład
w ostatniej scenie, która kończy się przecież „pieśnią o miłości” [hymnem – dop.
A.R.], więc jednym z najważniejszych wersów biblijnych świętego Pawła. Także
formalistycznie jest to jeden z ulubionych moich filmów, które widzieliśmy. Kolor
niebieski, którego znaczenie podkreśla się już w tytule jest wszechobecny. Ustawienie kamer też jest nietypowe. Mówię tu na przykład o źrenicach bohaterów,
które oglądającemu uzmysławiają tak naprawdę nie tylko co kto widzi, ale i jaki
jest. Mówi się przecież, że oczy nie kłamią. Do tego dochodzi też tytuł, który
jest jak hasło Francuskiej Rewolucji i jej ideałów – wolność, równość, braterstwo. J e s t t o j e d n a k n i e w o l n o ś ć k o l e k t y w n a , j a k b y ł o t o w t e d y , a w o l n o ś ć i n d y w i d u a l n a [podkr. A.R.], więc współczesna jej wersja.
Tytuł pokazuje też pierwszą z farb francuskiej flagi, którą Marianna trzyma na
barykadach. Następne części są nagrane później, aż utworzą całą flagę. Jest to więc
trylogia. Film też łączy się w jednej scenie z filmem pt. Biały, gdy bohaterka
wchodzi przez przypadek na salę sądową. Tworzy to ciekawy punkt i łączy fabułę
jednego z filmów z drugim (Niemiec).

Komentarz ograniczę tutaj tylko do jednego wątku. Student skupił się na
odczytaniu monumentalnej sceny zamykającej film, omawianej wielokrotnie
przez krytyków, między innymi Kurz, Hendrykowskiego, Sobolewskiego (vide:
bibliografia), kiedy sugestywna muzyka Zbigniewa Preisnera jest akompaniamentem dla słów Hymnu do Miłości św. Pawła. W interpretacji Iwony Kurz
w finałową sekwencję, w której widzimy Julię w otoczeniu pozostałych postaci
z Niebieskiego, wpisana została myśl spajająca Trzy kolory z tradycją chrześcijańskiego Dekalogu oraz z wartościami Francuskiej Rewolucji. Brzmi ona prosto,
ale tylko na pozór nie przedstawia trudności dla człowieka: „Nie być samemu –
poczuć się we wspólnocie duchów i ludzi, tak się prezentuje Kieślowskiego metafizyka zanurzona i czerpana z rzeczywistości społecznej” (Kurz 1998, 7). O tym,
ile i czego wymaga zadanie egzystencji sformułowane w ten sposób, mówią
w zasadzie wszystkie filmy Krzysztofa Kieślowskiego. Ale to wyrafinowana estetyka Niebieskiego zapada w pamięć, stając się emblematem wolności.
Prezentowane filmy w różnym stopniu i na różne sposoby wchodzą w dialog z wielkim paradygmatem kultury romantycznej. Nawiązania najbardziej
oczywiste w niniejszym zestawieniu reprezentują filmy Andrzeja Wajdy, na-
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leżące w rodzimej kinematografii do nurtu polskiej szkoły filmowej. W tejże
szkole, jak zresztą w każdej polskiej szkole, kultura polskiego romantyzmu
zajmuje poczesne miejsce. Filmy Wajdy poddają tę edukację próbie intelektu
i wrażliwości, ponieważ konsekwentnie poddają rewizji narodowe mity.
Wolność w jego dziełach to przeważnie dążenie do wolności, którą dopiero
trzeba heroicznie wywalczyć, i – niczym w greckiej tragedii – oznacza wybór
obrany przez bohatera, a ten skazuje go na klęskę w starciu z miażdżącymi
jednostkę siłami historii. Odmienne treści przekazuje film Janusza Morgensterna. Śmiech (co najmniej od karnawałów w średniowiecznej Europie) jest
przecież wyróżnikiem egzystencji wolnych ludzi. Do widzenia, do jutra bardziej projektuje taką wolność, przejawianą w swobodnej zabawie młodych
niż w świetle realiów życia w państwie socjalistycznym potwierdza stan faktyczny. Wreszcie Niebieski Krzysztofa Kieślowskiego i wolność przeżywana na
wskroś intymnie, w zmaganiach z otwartą raną pamięci owdowiałej przedwcześnie bohaterki. Filmowa Julia krąży samotna po Paryżu, ubrana w czarny płaszcz o modnym w latach 90. kroju oversize, zupełnie jakby to „za duże”
ubranie mogło pomieścić cały ból utraty i skutecznie odseparować jej postać
od tłumów na ulicach metropolii.
Jeszcze inaczej można by powiedzieć o każdym z prezentowanych filmów,
że poddaje on społeczno-polityczną rzeczywistość procesowi mitologizacji
z „ducha romantyzmu”. Aspekt ów uobecnia się w postulacie duchowej i,
dodam, podwójnej transformacji, która zagarnia indywidualnego bohatera,
ale też zbiorowość, do której on przynależy. Romantycy zwali taką przemianę
„przeanieleniem” (Janion 2000, 6). Z identycznym zamiarem Wajda zakładał
przed laty Zespół Filmowy „Kadr” (Fredriksen, Hendrykowski 2007, 7). Romantyczne „słowo”, o czym zdarza się nam zapominać, od kolejnych pokoleń
dopomina się o „czyn” (natus est Konradus). Każdy z przywołanej tu trójki
reżyserów zna tę prawdę i wciela ją w swoje dzieło.
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Agnieszka Rydz
POLISH CULTURE VIEWED BY FOREIGN STUDENTS
The article presents Polish movie reception by the students of UAM’s Collegium
Polonicum in Słubice. The paper discusses the following movies: Kanał [Canal], Ashes
and Diamonds by Andrzej Wajda, Goodbye, See You Tomorrow by Janusz Morgenstern
and Blue by Krzysztof Kieślowski. They are based on the Polish Romantic paradigm
(M. Janion). The foreign reception is discussed on the basis of student surveys.
Keywords: education, culture, Romanticism, polish cinema
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ODBIÓR KINA POLSKIEGO
NA BIAŁORUSI (2010–2015)

N

iewątpliwie film jest ważnym elementem kultury. Znajomość nazwisk reżyserów, aktorów, zapamiętywanie niektórych tytułów filmów daje widzom orientację w narodowej kinematografii oraz
ogólną wiedzę o kulturze całego kraju. Można powiedzieć, że dzięki oglądaniu
filmów widzowie poznają inne kraje, nie odwiedzając ich. Biorąc pod uwagę
wskazane zagadnienia, przeprowadziłam moje badania związane z odbiorem
kina polskiego na Białorusi.
Celem postawionym w opracowaniu jest ukazanie, jakie produkcje filmowe z Polski były pokazywane na Białorusi w latach 2010–2015 oraz jaki był
ich odbiór. Badania przeprowadziłam na podstawie ankiety internetowej
dotyczącej recepcji kina polskiego przez widzów białoruskich. Wzięłam w nich
pod uwagę trzy źródła odbioru: telewizję, kino, Internet. Oczywiście, badania
mają charakter wybiórczy, gdyż informacje na podjęty w nich temat nie są
powszechnie dostępne, a opis wszystkich możliwych kanałów telewizyjnych,
prześledzenie repertuaru wszystkich kin na Białorusi oraz analiza wszystkich
portali internetowych nie są możliwe do zawarcia w jednym opracowaniu.
Dlatego przeanalizowałam program czterech kanałów telewizyjnych
Беларусь 1, Беларусь 2, CTB, 8 канал, które odbierane są na obszarze całego
kraju. Zebrałam również informacje o filmach fabularnych pokazywanych
podczas białoruskich festiwali filmowych oraz na pokazach specjalnych zor-
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ganizowanych przez Instytut Polski w Mińsku oraz dzięki wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi. Niestety, na legalnych białoruskich
portalach internetowych nie ma jeszcze dostępu do filmów polskich. Sytuacja
z wejściem filmów polskich na ekrany białoruskich kin również wcale nie jest
dobra. Polskie filmy można obejrzeć wyłącznie podczas międzynarodowych
festiwali lub programów o charakterze przeglądów bądź retrospektyw. Dlatego mówienie o dystrybucji polskich filmów na Białorusi jest w zasadzie niemożliwe. W badanym przeze mnie czasie nie zdołałam odnaleźć żadnego
filmu, który byłby w kinach pokazywany na zasadach komercyjnej dystrybucji, a nie w ramach pokazów specjalnych.
Dzięki analizie programów telewizyjnych1 ustaliłam, że w wyznaczonym
okresie na czterech wybranych kanałach białoruskich pokazano ogółem 111
polskich filmów, seriali i koprodukcji filmowych2. Wynik zawiera powtórki
określonych tytułów:
– 2010 – 8 pokazów, 5 tytułów
– 2011 – 42 pokazy, 22 tytuły
– 2012 – 16 pokazów, 8 tytułów
– 2013 – 12 pokazów, 8 tytułów
– 2014 – 19 pokazów, 13 tytułów
– 2015 – 15 pokazów, 7 tytułów
Jakie filmy były najczęściej pokazywane na kanałach telewizyjnych? Liderem
2010 roku stał się film Juliusza Machulskiego Deja vu, który pokazano 4 razy.
W 2011 roku na pierwszym miejscu uplasował się także film Juliusza Machulskiego Vabank, który pokazano 10 razy. W 2012 roku liderami zostały
filmy: Pianista Romana Polańskiego i Vabank – każdy z filmów został pokazany 3 razy. W 2013 roku znów Deja vu – 4 razy. W 2014 roku liderami były
filmy Deja vu i Vabank – 3 razy, a w 2015 Vabank – 5 razy.
Lista filmów i seriali wyświetlanych w latach 2010–2015 prezentuje się następująco:

1

Źródła: „Беларусь сегодня” archiwum programu TV od 01.01.2010 do 14.06.2015,
http://tv.sb.by; „ТВ-программа”, http://program-by.com/ od 15.06.2015 do 31.12.2015
[dostęp: 10.10.2016].
2
Dotyczy pełnometrażowych produkcji fabularnych lub seriali.
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–

2010 – Vabank (1981), Vabank 2 (1984), Katyń (2007), Deja vu (1989),
Wyzwolenie (5 odcinków, 1969), Poza zasięgiem (2004);
– 20113 – Vabank (1981), Vabank 2 (1984), Deja vu (1989), Wyzwolenie
(5 odcinków, 1969), Poza zasięgiem (2004), Rejs (1970), trylogia filmowa Trzy kolory (1993, 1994), Seksmisja (1983), Miś (1980), Dzień
świra (2002), Psy (1992), Tylko nie teraz (2011), Dług (1999), Czterej
pancerni i pies (21 odcinków, 1966–1970), Constans (1980), Lejdis
(2008), Rok spokojnego słońca (1984), Demony wojny według Goi
(1998), Zmruż oczy (2003);
– 2012 – Vabank (1981), Vabank 2 (1984), Vabank 3 (2004), Deja vu
(1989), Seksmisja (1983), Pianista (2002), Demony wojny według Goi
(1998), Mała Moskwa (2008);
– 2013 – Vabank (1981), Deja vu (1989), Pianista (2002), Czterej pancerni i pies (21 odcinków, 1966–1970), Mała Moskwa (2008), Anna German (2012–2013), Arbitraż (2012), Trędowata (1976);
– 2014 – Vabank (1981), Vabank 2 (1984), Deja vu (1989), Pianista
(2002), Trędowata (1976), Fuks (1999), Popiół i diament (1958), Szpiedzy w Warszawie (2012–2013), Znachor (1981), Faraon (1965), Sara
(1997), Europa Europa (1990), Pierścień królowej Anny (1971);
– 2015 – Vabank (1981), Vabank 2 (1984), Vabank 3 (2004), Deja vu
(1989), Pianista (2002), Katyń (2007), W pustyni i w puszczy (1973).
Fenomenami odgrywającymi znaczną rolę w popularyzacji polskiego
filmu są festiwale filmowe, a także działalność Instytutu Polskiego w Mińsku. Programy takich festiwali jak „Listopad”, „Festiwal europejskiego kina
Złota Dziesiątka+”, zawsze zawierają tytuły polskie. Przy czym, o ile festiwale skupiają się raczej na filmach najnowszych, o tyle na pokazach organizowanych przez Instytut Polski dobiera się filmy tematycznie i z różnych
okresów.
Międzynarodowy Festiwal „Filmowy Listopad” odbywa się co roku w Mińsku. Jest festiwalem filmów krajów nadbałtyckich, Azji Środkowej oraz Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 2010–2015 wielbiciele festiwalu oraz
3

Filmy z trylogii Trzy kolory policzono osobno. Odcinki seriali razem. W tym roku brakuje jednego tytułu, ponieważ nazwa filmu nie została podana w programie telewizyjnym.
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polskich filmów zobaczyli 18 produkcji. Większość z nich to tytuły współczesne, reprezentujące nowe zjawiska w kinematografii polskiej.
Lista polskich produkcji filmowych, pokazywanych na festiwalu „Listopad” przedstawia się następująco4:
– 2010 – Rewers (2009), Dekalog 89+ (2009);
– 2011 – Sala samobójców (2011), Czarny czwartek (2011), Erratum
(2010) i w ramach Programu „Polskie ujęcie perspektywiczne” filmy:
Sztuczki (2007), Essential Killing (2010), Trick (2010), Różyczka (2010),
Dom zły (2009), Zero (2009);
– 2012 – Mój rower (2012), Sponsoring (2011);
– 2013 – Ida (2013);
– 2014 – Deep Love (2013), Pan Tadeusz (1999);
– 2015 – Body/Ciało (2015), Demon (2015).
Festiwal europejskiego kina „Złota dziesiątka+” w Mińsku organizowany
jest przez Przedstawicielstwo Unii Europejskiej, wspólnie z ambasadami krajów UE w Białorusi. Warunki doboru filmów na festiwal zakładają, że każdy
film w programie powinien być wydarzeniem kulturalnym. Spis filmów za
lata 2010–2015 pełny jest tego typu dzieł:
– 2010 – Tatarak (2009);
– 2011 – Podwójne życie Weroniki (1991), Nóż w wodzie (1961);
– 2012 – Warszawa (2003);
– 2013 – Mój rower (2012);
– 2014 – Chce się żyć (2013);
– 2015 – Bogowie (2014).
Festiwal polskiego kina w Domu Polskim w Mogilewie5 pomyślany został
w formule 4 × 4, czyli cztery filmy wyświetlone w ciągu czterech dni. Tradycyjnie przed festiwalem organizatorzy przeprowadzili konkurs wiedzy na
temat polskiego kina. Niestety, w 2015 roku festiwal się nie odbył. Na festiwalu w omawianym okresie pokazano następujące filmy:

4

Dotyczy pełnometrażowych filmów fabularnych, źródło informacji http://www.listapad.
com [dostęp: 10.10.2016].
5
Informacja o festiwalu w archiwum wiadomości Domu Polskiego w Mogilewie: http://
dom-polski.org [dostęp: 10.10.2016].
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–

2010 – Julia wraca do domu (2002), Tylko mnie kochaj (2006), Nigdy
w życiu (2004), Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową (2000);
– 2011 – Tylko mnie kochaj (2006), Dlaczego nie! (2007), Ja wam pokażę!
(2006) Rób swoje, ryzyko jest twoje (2002);
– 2012 – Dlaczego nie! (2007), Nigdy w życiu (2004), Pieniądze to nie
wszystko (2001), Mała Moskwa (2008);
– 2013 – Tylko mnie kochaj (2006), Nigdy w życiu (2004), Chłopaki nie
płaczą (2000), Rób swoje, ryzyko jest twoje (2002);
– 2014 – Julia wraca do domu (2002), Mała Moskwa (2008), Kiler (2008),
Zakochani (2000);
– 2015 – festiwalu nie było.
Instytut Polski w Mińsku6 organizuje pokazy filmowe od początku swojej
działalności. Prowadzone programy Dni Polskiego Kina i Klubu Kina Polskiego dają widzom możliwość zapoznania się z dziełami wybitnych polskich
filmowców, od lat przedwojennych do współczesnych. W latach 2010–2015
pokazywano między innymi, i to niejednokrotnie, retrospektywy filmów
Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Krzysztofa Kieślowskiego, Jana Jakuba Kolskiego, Jerzego Stuhra, Krzysztofa Krauzego. Zaproponowano również przeglądy filmów z wybitnymi kreacjami Zbigniewa Zapasiewicza,
Franciszka Pieczki, a także adaptacji dzieł Witolda Gombrowicza. Dla miłośników klasyki kina organizowano pokazy filmów z lat 20. i 30. Działalność
Klubu Filmowego „Kadr” (w latach 2010–2011), obejmowała współpracę z Instytutem Goethego w Mińsku.
A oto zestawienie tytułów, nazwisk reżyserów i liczby pokazów, które były
pokazywane w ramach Dni Polskiego Kina i Klubu Kina Polskiego w Mińsku, z uwzględnieniem powtórek:
– 2010 – 24 tytuły, 10 reżyserów, 37 pokazów (Mińsk, Mogilew, Homel);
– 2011 – 24 tytuły, 11 reżyserów, 31 pokazów (Mińsk, Grodno, Brześć);
– 2012 – 17 tytułów, 16 reżyserów, 17 pokazów (w tym roku pokazy odbywały się tylko w Klubie Kina Polskiego w Mińsku);
6

Archiwum wydarzeń filmowych Instytutu Polskiego w Mińsku: http://www.instpol.by/
events/cinema [dostęp: 10.10.2016].
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–
–

2013 – 18 tytułów, 10 reżyserów, 24 pokazy (Mińsk, Brześć);
2014 – 28 tytułów, 12 reżyserów, 44 pokazy (Mińsk, Mogilew, Grodno,
Gorki);
– 2015 – 21 tytułów, 14 reżyserów, 29 pokazów (Mińsk, Mogilew, Brześć).
Razem w przyjętym do badań okresie można było zobaczyć 132 pełnometrażowe filmy fabularne. Najczęściej pokazywanymi w latach 2010–2015 reżyserami byli Andrzej Wajda (14 tytułów, 42 pokazy), Jan Jakub Kolski (12
tytułów, 30 pokazów), Krzysztof Zanussi (11 tytułów, 15 pokazów), Jerzy
Stuhr (7 tytułów, 17 pokazów). Inne tytuły pokazywane były w omawianym
czasie tylko jeden raz: np. Wrzos (1938) w reżyserii Juliusza Gardana, Król
Maciuś I (1957) Wandy Jakubowskiej, Pigułki dla Aurelii (1958) Stanisława
Lenartowicza, Stanisława Różewicza Świadectwo urodzenia (1961), Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragossie (1964), Jerzego Sztwiertni
Siedem czerwonych róż, czyli Benek Kwiaciarz o sobie i o innych (1972), Magdaleny Piekorz Pręgi (2004), Ryszarda Bugajskiego Generał Nil (2009) i inne.
W ciągu sześciu lat, nie licząc powtórek, pokazano7 115 filmów pełnometrażowych 49 reżyserów.
W latach 2010–2015 w Mińsku i w innych ośrodkach miejskich Białorusi
były prowadzone także inne akcje filmowe, podczas których również można
było zobaczyć polskie produkcje. Oto przykładowa lista:
– 2010 – Danton (1982), Projekt Persona grata, Mińsk;
– 2014 – Kongres (2013), koprodukcja międzynarodowa, pokaz dzięki
poparciu Instytutu Polskiego i białoruskiej АРТ Корпорейшн, Mińsk;
– 2014 – Pan Tadeusz (1999), odnowiony, pokazy w Mińsku, Grodnie,
Mogilewie, dzięki poparciu Instytutu Polskiego i Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej;
– 2015 – Potop (1974), pokaz filmowy z udziałem Jerzego Hoffmana,
Brześć;
– 2015 – Mocny człowiek (1929), festiwal niemego kina i muzyki współczesnej, Kinonemo, Mińsk;
– 2015 – Powstanie Warszawskie (2014), pokaz dzięki poparciu Instytutu
Polskiego i Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku.
7

Filmy z cyklu „Dekalog” policzono jako jeden.
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Z przedstawionego zestawienia wynika, że reprezentacja polskiego kina
w omawianym okresie na Białorusi nie była zbyt duża.
Druga część podjętego przeze mnie badania opierała się na ankiecie internetowej, w której razem z pytaniami wprowadzającymi zamieszczono pytania
dotyczące odbioru polskich filmów. Ankietę wypełniło 113 respondentów,
z których 80,7% mieszka w stolicy Białorusi, Mińsku, pozostałych zaś 19,3%
– w innych regionach. Większość ankiet wypełnionych została przez ludzi
w wieku od 31 do 40 lat – 37,1%. Kolejną grupę stanowili respondenci w wieku
od 21 do 30 roku życia – 35,4%, potem od 41 do 50 lat – 12,4%, a wreszcie
powyżej 51 – 7,0%. Najmniejszą grupę stanowili respondenci w wieku do 20
lat – 6,2%. Brak odpowiedzi na to pytanie – 2 respondentów, czyli 1,8%.
Na pytanie: „Kiedy państwo ostatni raz oglądali polski film?” – respondenci odpowiedzieli następująco:

Czas

[%]

Kilka dni temu

11,5

13

Tydzień temu

8,8

10

Miesiąc temu

14,1

16

Pół roku temu

20,3

23

8,8

10

Więcej niż rok temu

29,2

33

Nie oglądałem/-am

3,5

4

Nie pamiętam

1,8

2

Nie podano daty

1,8

2

Rok temu

Liczba respondentów

Większość odpowiadających zadeklarowała, że był to film pełnometrażowy
(63,7%, czyli 72 respondentów) lub serial (9,7%, 11 respondentów). 8 respondentów napisało, że oglądali film dokumentalny (7,0%), film animowany przywołany został w 5 ankietach (4,4%), a krótkometrażowy – w 3 (2,6%). 8 respondentów, czyli 7,0% ankietowanych zapamiętało to, co obejrzało. 6 respondentów
nie podało żadnej informacji.
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Trzeba zaznaczyć zadeklarowany w ankietach sposób odbioru filmów.
Ostatnio obejrzany film respondenci oglądali przez: Internet – 58,4% (66 respondentów), w telewizji – 16,8% (19 respondentów), w klubie amatorów
kina – 10,6% (12 respondentów), w kinie – 8,8% (10 respondentów). 6 respondentów, czyli 5,3%, nie podało informacji.
W dalszej części ankiety znajdowały się trzy pytania, które pozwalają ocenić poziom wiedzy respondentów o polskim kinie. Ankietowani powinni
umieć podać chociażby jeden tytuł polskiego filmu i przywołać przynajmniej
jedno nazwisko polskiego reżysera i aktora. Odpowiedzi respondentów podzieliły ich na dwie grupy: tych, którzy nie potrafili wymienić żadnego nazwiska, oraz tych, którzy napisali nawet ponad pięć. Ogólnie rzecz biorąc,
wiedzę ankietowanych można ocenić jako zadowalającą.
Spis najpopularniejszych nazwisk reżyserów wymienionych w ankiecie:
1. Andrzej Wajda 42
2. Krzysztof Zanussi 24
3. Krzysztof Kieślowski 21
4. Roman Polański 15
5. Jerzy Hoffman 11
6. Juliusz Machulski 6
Dalej w kolejności alfabetycznej wymieniono następujące nazwiska: Jacek
Bławut, Tadeusz Chmielewski, Wojciech Jerzy Has, Agnieszka Holland, Jerzy
Kawalerowicz, Tadeusz Konwicki, Marek Koterski, Antoni Krauze, Waldemar Krzystek, Kazimierz Kutz, Bogusław Linda, Marcel Łoziński, Rudolph
Mate, Andrzej Munk, Paweł Pawlikowski, Radosław Piwowarski, Jerzy Skolimowski, Andrzej Żuławski.
Poniżej podaję najpopularniejsze nazwiska aktorów i aktorek wymienionych w ankiecie:
1. Barbara Brylska 14
2. Daniel Olbrychski 12
3. Jerzy Stuhr 9
4. Bogusław Linda 8
5. Zbigniew Cybulski 7
6. Michał Żebrowski 5
7. Beata Tyszkiewicz 5
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Dalej w kolejności alfabetycznej podaję nazwiska, które przypomnieli sobie respondenci w liczbie mniejszej niż 5: Piotr Adamczyk, Jerzy Bińczycki,
Paweł Deląg, Anna Dymna, Katarzyna Figura, Janusz Gajos, Karolina Gruszka, Jacenty Jędrusik, Bogumił Kobiela, Marian Kociniak, Maja Komorowska,
Tomasz Kot, Jan Machulski, Joanna Moro, Cezary Pazura, Franciszek Pieczka, Wojciech Pszoniak, Pola Raksa, Izabella Scorupco, Szymon Sędrowski,
Andrzej Seweryn, Zbigniew Zamachowski.
Najpopularniejsze tytuły filmów i seriali, to:
1. Znachor (1982) 14
2. Ogniem i mieczem (1999) 13
3. Vabank (1981) 12
4. Czterej pancerni i pies (1966–1970) 10
5. Pan Tadeusz (1999) 8
6. Trzy kolory (1993,1994) 7
7. Katyń (2007) 7
8. Popiół i diament (1958) 6
9. Dekalog (1988) 5
10. Seksmisja (1983) 5
Dalej podaję tytuły ułożone w kolejności alfabetycznej: Akademia pana
Kleksa (1983), Amator (1979), Anna German (serial telewizyjny 2012–2013),
Bogowie (2014), Całkowite zaćmienie (1995), Człowiek z marmuru (1976),
Diabeł (1972), Dzień świra (2002), Fucha/Moonlighting (1983), Ida (2013),
Jak rozpętałem drugą wojnę światową (1969), Kiler (1997), Kilerów 2-óch
(1999), Kingsajz (1987), Kochaj i rób co chcesz (1997), Korczak (1990), Krzyżacy (1960), Lista Schindlera (1993), Mała Moskwa (2008), Miś (1980), Na
srebrnym globie (1987), Nóż w wodzie (1961), Pan Wołodyjowski (1969), Panna Nikt (1996), Panny z Wilka (1979), Pianista (2002), Podwójne życie Weroniki (1991), Potop (1974), Przypadek (1981), Quo vadis (2002), Rodzinka.pl
(serial telewizyjny 2011–2016), Rzeka kłamstwa (serial telewizyjny 1987),
Sami swoi (1967), Sara (1997), Stara Baśń, kiedy słońce było Bogiem (2003),
Stawka większa niż życie (serial telewizyjny 1967–1968), Struktura kryształu
(1969), Tylko mnie kochaj (2006), Weekend (2011), Wesele (2004), Wiedźmin
(2001), Złotopolscy (serial telewizyjny 1997–2010), Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową (2000).
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Ogółem respondenci przypomnieli sobie 53 tytuły filmów i seriali, 24 nazwiska reżyserów, 29 nazwisk aktorów i aktorek. Z kolei 55 respondentów nie
potrafiło wymienić żadnego nazwiska reżysera, 60 ankietowanych – aktora,
53 ankietowanych – tytułu filmowego.
Jeżeli porównamy wiek ankietowanych8 i lata produkcji zapamiętanych
przez nich filmów, to okaże się, że najczęściej respondenci pamiętają filmy
z czasu Związku Radzieckiego.

Wiek respondenta

PRL

po roku 1990

po roku 2000

po roku 2010

Od 20 do 30 lat

10

4

6

1

Od 31 do 40 lat

19

11

8

4

Od 41 do 50 lat

13

4

3

1

51 lat i powyżej

7

0

0

0

Wiek nieoznaczony

2

0

0

0

Ankietę wypełniło 7 respondentów w wieku do 20 lat, ale żaden z nich nie
potrafił wymienić ani jednego nazwiska ani tytułu (tzw. ankiety – zero).

Wiek respondenta

Liczba respondentów

Liczba
wyznaczonych tytułów

Ankiety – zero

Od 20 do 30 lat

45

21

21

Od 31 do 40 lat

42

42

9

Od 41 do 50 lat

14

21

5

51 lat i powyżej

8

7

2

Jak wynika z analizy przeprowadzonych ankiet, młode pokolenie na Białorusi nie interesuje się zbytnio polskim kinem. Respondenci w wieku 30 oraz
50 i powyżej lat w większości pamiętają tytuły filmów powstałych za czasów
8

Swojego wieku nie oznaczyło 2 ankietowanych.
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radzieckich oraz nazwiska reżyserów i aktorów, które pojawiały się w tym
okresie. Jednak i dziś białoruskim widzom polskie kino kojarzy się z kulturą
wysoką i niepowtarzalnością (co określiło 16 respondentów), dobrym warsztatem filmowym (13), dobrym humorem i psychologicznymi rysami bohaterów (6). Co ciekawe, 7 respondentów na pytanie: „Czym wyróżniają się polskie filmy?”, odpowiedziało, że nie są one podobne do kinematografii białoruskiej, 6 respondentów zaś, że są podobne.
Podsumowując, należy stwierdzić, że polskie filmy na Białorusi można zobaczyć dosyć często. W ofercie są propozycje dla przeciętnego widza, dla
prawdziwych miłośników, jak i dla znawców kina. W niniejszym artykule nie
uwzględniłam osiągnięć kina dokumentalnego, krótkometrażowego i animowanego, które również można zobaczyć na festiwalach, w programach
Polskiego Instytutu w Mińsku i w telewizji. Byłoby dobrze, gdyby w tym zakresie pojawiły się nowe badania, co przyczyniłoby się do szerszego opisania
zaprezentowanego tematu.

Alena Strakhava
POLISH MOVIE RECEPTION IN BELARUS (2010–2015)
The article presents Polish movie reception in Belarus in the years 2010–2015. The
work consists of two parts. The first one contains information on the Polish movies
broadcast on Belarusian television (channels Беларусь1, Беларусь2, CTB, 8 канал),
presented at film festivals and promoted by the Polish Institute in Minsk. The second
part presents the survey results, which aim to show which Polish movies, directors
and actors are known to Belarusian audience nowadays.
Keywords: feature film, festivals, Polish cinema in Belarus, surveys, reception
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A

rtykuł oparłem na badaniach nad światowym zasięgiem dzieł Witolda Gombrowicza w formie spektakli na żywo lub ich zapisów, które
prowadzę na rzecz The Gombrowicz Performance Database (bazy
danych, która pojawi się w Internecie w roku 2019), a także na swoich doświadczeniach jako wykładowcy oraz kuratora organizującego w Stanach
Zjednoczonych występy gościnne polskich artystów teatru i tańca. Inicjatywa
stworzenia The Gombrowicz Performance Database powstała we współpracy
z Richardem Lowem, projektantem baz danych i architektem informacji
z Filadelfii. Nota bene wszystkie informacje zaczerpnięte z The Gombrowicz
Performance Database odzwierciedlają stan naszej wiedzy na kwiecień 2018.
Tego rodzaju baza jest zawsze, z natury swej, niekompletna; zawiera luki
w danych historycznych i jest wciąż uzupełniana danymi o nowych spektaklach. Choć wszystkie cytowane tu informacje pochodzą z rzetelnych źródeł,
dane statystyczne najbezpieczniej byłoby opatrzyć zastrzeżeniem „co najmniej” albo „na dzień dzisiejszy”. Podana statystyka może odbiegać od stanu
faktycznego już w chwili, gdy tekst zostanie opublikowany – liczby mogą
jedynie wzrosnąć.
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THE GOMBROWICZ
PERFORMANCE DATABASE
The Gombrowicz Performance Database będzie zawierać wszelkie informacje
na temat inscenizacji dzieł Witolda Gombrowicza od czasu światowej premiery Iwony, księżniczki Burgunda w Warszawie w roku 1957. W chwili obecnej
w bazie danych znajdują się informacje o 1400 inscenizacjach – w ponad 50
krajach, w 34 językach, z różnych gatunków scenicznych. Większość (ok.
75%) spektakli zagrano w językach innych niż polski. Łączną liczbę widzów
na świecie, którzy oglądali jakikolwiek utwór Gombrowicza na scenie, szacuje się na ok. 4 500 000 (nie licząc filmowych, telewizyjnych i radiowych wersji
jego dzieł) – w tym 2 000 000 widzów w samej Polsce. Dostępna od 2019
roku gombrowiczowska baza będzie uzupełnieniem oficjalnej strony stworzonej w roku 2010 przez Ritę Gombrowicz i powołany przez nią zespół1.
Jako członek tego zespołu miałem za zadanie opracowanie skróconej bibliografii światowych realizacji dzieł Gombrowicza, obejmującej wyłącznie produkcje teatrów profesjonalnych i podającej minimum szczegółów. Równolegle zostałem poproszony o stworzenie skróconej bibliografii inscenizacji
pisarza do planowanej przez Wydawnictwo Literackie szesnastotomowej
publikacji Witold Gombrowicz: Pisma zebrane – w wersji oczywiście nieco
obfitszej w szczegóły. W roku 2004, z myślą o bibliografii dla Wydawnictwa
Literackiego, powstał pomysł stworzenia The Gombrowicz Performance Database, która wydała się optymalną formą porządkowania danych.
The Gombrowicz Performance Database ma być źródłem możliwie najpełniejszych informacji na temat każdej z inscenizacji: zawiera nazwiska wszystkich zaangażowanych w spektakl artystów, bibliografię publikacji prasowych
i innych oraz liczbę przedstawień, frekwencję, szczegóły o udziale w festiwalach i występach gościnnych, dokumentację wizualną – plakaty, fotosy, projekty scenografii i kostiumów itp., podaje też szczegółowe dane dotyczące
inscenizacji nieprofesjonalnych, powstałych w teatrach studenckich, szkołach
aktorskich, teatrach amatorskich itp. Obecność Gombrowicza w teatrach
1

https://witoldgombrowicz.com/fr [dostęp: 20.06.2016].
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studenckich i szkołach aktorskich ma w historii inscenizacji jego dzieł, a nawet w historii politycznych wpływów twórczości Gombrowicza, znaczenie
szczególnie istotne w Polsce i w obu Amerykach. Informacje z elektronicznej
bazy będą dostępne nieodpłatnie w języku polskim i angielskim. Redagować i uaktualniać bazę mogą tylko jej autorzy, jednak odwiedzających stronę
zachęcamy do korygowania i uzupełniania danych poprzez kontakt z nami
drogą mailową. W przeciwieństwie do publikacji drukowanych nasza baza
może być wciąż na bieżąco uaktualniana.
Wszystkie informacje podane są w języku źródłowym. Wiele spośród tych
języków nie używa alfabetu łacińskiego, np. grecki, hebrajski, rosyjski, ukraiński, białoruski, arabski czy japoński. Transkrybując informacje z tych języków na alfabet łaciński, używamy systemu stosowanego przez Bibliotekę
Kongresową Stanów Zjednoczonych. W menu zawierającym listę aktorów,
teatrów, dyrektorów, tłumaczy itp. obok transkrypcji łacińskiej stosujemy
również pisownię oryginalną. Co bardzo istotne, będzie można wyszukać
poszczególne inscenizacje po brzmieniu ich tytułu użytego w danym tłumaczeniu czy adaptacji, które to tytuły czasem bardzo się różnią w poszczególnych wersjach językowych, a nawet w różnych przekładach w obrębie tego
samego języka. Szczególnie dużo wersji jednego tytułu powstało w Hiszpanii.
Chodzi o Iwonę, księżniczkę Burgunda – tytułowa bohaterka tego dramatu
doczekała się też największej w ogóle liczby wariantów pisowni imienia.
W bazie znajdą się także informacje o powstałych na rzecz konkretnych
spektakli niepublikowanych przekładach i adaptacjach. W niektórych językach, jak np. w portugalskim, istnieją tylko niepublikowane tłumaczenia
sztuk. W takich przypadkach wyszukiwarka pomoże znaleźć nazwisko tłumacza lub archiwum danego teatru, co pozwoli na wykorzystanie istniejącego przekładu do ewentualnych przyszłych inscenizacji bez konieczności zlecania nowego.
The Gombrowicz Performance Database wzorowana jest m.in. na publikowanej elektronicznie przez Archive for the Performance of Greek and Roman
Drama (APGRD) Productions Database. Prowadzona od końca lat 90. przez
zespół specjalistów od starożytności z Oxford University baza zawiera obszerne informacje o inscenizacjach dramatów klasycznych realizowanych w różnych kulturach i różnych okresach historii, współcześnie i w starożytności.
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Obecnie w bazie znajdują się dane na temat 11 500 światowych inscenizacji
dramatu greckiego i rzymskiego. Można w niej znaleźć oryginalne teksty, jak
i wszystkie przekłady, adaptacje i inne rozpoznawalne interpretacje we
wszystkich gatunkach (opera, taniec, radio, film, telewizja itp.). The Gombrowicz Performance Database również zawiera informacje o realizacjach
dzieł Gombrowicza w szerokim spektrum gatunków, jak film, telewizja, radio, opera, taniec, pantomima itp. Adaptacje sceniczne Gombrowiczowskich
utworów niedramatycznych (powieści, opowiadań, dzienników i innych tekstów autobiograficznych, w tym wydanego niedawno Kronosa) są w skali
światowej zjawiskiem częstym i o długiej tradycji; są wśród nich niektóre
z najważniejszych pozycji w historii inscenizacji dzieł tego autora, sięgającej
lat 60. ubiegłego wieku. Należy zwrócić uwagę na to, że, tak jak pierwsze profesjonalne premiery większości dramatów Gombrowicza miały miejsce poza
granicami Polski, tak i pierwsze sceniczne oraz filmowe adaptacje jego powieści i opowiadań zrealizowano na Zachodzie – w czasach, gdy w kraju
podlegały jeszcze mniejszej lub większej ingerencji cenzury. Kilka spośród
najwcześniejszych adaptacji prozy Gombrowicza zrealizowanych w obcych
krajach i językach zostało również wyemitowanych w radiu i telewizji, dzięki
czemu od razu dotarły do znacznie szerszej publiczności niż to możliwe w przypadku spektaklu na żywo czy publikacji książkowej. Znakomitym przykładem tego zjawiska w ostatnich latach może być włoska adaptacja Pornografii
dokonana przez Lukę Ronconiego dla mediolańskiego Piccolo Teatro czy też
zrealizowana przez Andrzeja Żuławskiego francuskojęzyczna filmowa adaptacja Kosmosu (kręcony w Portugalii film jest obecnie w dystrybucji).
Drugim modelem dla The Gombrowicz Performance Database była stworzona i prowadzona przez bibliotekarzy i archiwistów z warszawskiego Instytutu Teatralnego znakomita baza e-teatr2. E-teatr stanowi nieocenione źródło
informacji dla ludzi teatru i dla badaczy, jest też prawdopodobnie najobszerniejszą istniejącą teatralną bazą danych dotyczących jednego kraju. Jakkolwiek zespół archiwistów Instytutu Teatralnego w Warszawie wykonuje ogrom
pracy, gromadząc informacje na temat polskiego teatru, w tym także na temat krajowych inscenizacji Gombrowicza, rozpowszechnianie wiedzy o lo2

http://www.e-teatr.pl/pl/index.html [dostęp: 20.06.2016].
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sach polskiego dramatu, w tym Gombrowicza, poza granicami kraju, nie jest
ich celem naczelnym. Gdyby materiały zawarte w The Gombrowicz Performance
Database ograniczały się do inscenizacji realizowanych w Polsce, w znacznym stopniu pokrywałyby się z danymi dostępnymi w bazie e-teatr, choć nie
bez znaczenia pozostawałby fakt, iż do korzystania w pełni z bazy Instytutu
konieczna jest praktyczna znajomość języka polskiego. Nasza baza ma więc
tę przewagę, że dane zawarte na e-teatr po raz pierwszy udostępnia użytkownikom obcojęzycznym. A, co istotne, choć polskie inscenizacje Gombrowicza
stanowią gros pozycji w naszej bazie, to jednak większość produkcji zrealizowano w obcych krajach i obcych językach. W przypadku Iwony, księżniczki
Burgunda – najbardziej na świecie eksploatowanego utworu Gombrowicza
i najczęściej poza Polską granej spośród polskich sztuk – znaczną większość,
bo aż 89%, stanowią spektakle zagraniczne.
Złożoność tematu światowych realizacji Gombrowicza wymaga stosowania wielu funkcji, które nie są dostępne w najbardziej nawet rozbudowanych
bazach teatralnych, albo funkcji, które nie są dostępne jednocześnie. Dlatego
nasza baza może stać się nie tylko potężnym narzędziem do archiwizowania,
badań i przyszłych analiz krytycznych roli Gombrowicza w transnarodowej
wymianie kulturowej, ale ponadto wzorcem metodologicznym w dziedzinie
archiwizacji danych z zakresu sztuki scenicznej. Wykorzystując format The
Gombrowicz Performance Database jako szablon bazy danych dla innego
tematu, należałoby go zasadniczo jedynie uprościć. Mamy w tym przypadku
rzadką kombinację ogromnej złożoności informacji przy ich stosunkowo
niewielkiej objętości (liczbę skatalogowanych realizacji szacuje się obecnie na
1400). Dla porównania: zespół badaczy APGRD zarządza aktualnie archiwum danych o 11 500 realizacjach, a wspierane finansowo testamentem
zmarłego dramatopisarza Tennessee Williams Center przy University of the
South rejestruje ok. 1500 nowych realizacji Williamsa rocznie.
Trzeba zwrócić uwagę na to, że docelową grupą użytkowników elektronicznych teatralnych baz danych, takich jak e-teatr i The Gombrowicz Performance Database, nie są wyłącznie – ani nawet w przeważającej części –
studenci i pracownicy naukowi. Największą grupę odbiorców tego typu stron
stanowią ludzie zajmujący się teatrem zawodowo, artyści, krytycy itp. Przeprowadzenie badań wstępnych – przez reżysera, scenografa, dramaturga i in-
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nych – jest w przypadku większości profesjonalnych produkcji teatralnych
standardową i niezbędną fazą pracy. Artyści zaangażowani w daną produkcję
mogą też liczyć na to, że wszystkie dane o niej będą dzięki bazie dostępne na
całym świecie.
Planujemy również archiwizować materiały wizualne – ich w szczególności
poszukują w bazach dramaturdzy, reżyserzy i scenografowie na wstępnym
etapie pracy lub nawet na etapie podejmowania decyzji, czy w ogóle daną
sztukę wystawiać. Ważną zaletą naszej bazy jest to, że materiały wizualne
będą oddzielnie opatrzone opisem i można je będzie wyszukiwać równolegle
z informacją o spektaklu, artyście, bibliografii publikacji itp. Dla ludzi teatru
tego typu materiały są czymś więcej niż ilustracją; dostarczają bowiem one
cennych informacji historykom teatru i innym badaczom naukowym.
Omawiając w dalszej części tekstu konkretne przykłady, pragnę stworzyć
platformę do dyskusji o tym, w jaki sposób polska kultura była dotąd z powodzeniem promowana poza granicami kraju właśnie dzięki sztuce scenicznej.
Te przykłady mogą pomóc w analizie możliwości i ryzyka związanych z promocją na arenie międzynarodowej polskiego teatru i tańca – i ogólnie polskiej kultury. Co jest drogą najprostszą, a co największym wyzwaniem?
Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, należałoby rozpatrywać tę problematykę
w kontekście wyższych uczelni, ponieważ w Stanach college’e, uniwersytety
i szkoły aktorskie odgrywają w wymianie kulturalnej rolę zasadniczą. Nie
docenia się i nie podkreśla znaczenia ogromnych dotacji dla sztuki w Ameryce ze strony wyższych uczelni, które stwarzają wyjątkowo korzystną, porównując z innymi częściami świata, sytuację dla rozwoju wymiany w dziedzinie kultury. W amerykańskich uniwersytetach, co jest zjawiskiem gdzie
indziej nieznanym, a tam powszechnym, mają swe siedziby muzea, galerie,
wydawnictwa i centra prezentujące różne dziedziny sztuki (muzyka, teatr,
taniec, film). W pewnym sensie praktykowany przez amerykańskie uczelnie
program upowszechniania sztuki przypomina nieco polski system sieci domów kultury. W polskim szkolnictwie wyższym nie istnieje jednak dokładny
odpowiednik amerykańskiego modelu studiów łączących praktykę i teorię
wiedzy o teatrze, tańcu, muzyce i sztukach plastycznych – jaki oferuje na
przykład Swarthmore College. Amerykańskie uniwersytety dotują często
związane z nimi profesjonalne sceny, zapraszają teatry na swój koszt na wy-
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stępy gościnne, sponsorują międzynarodowe wymiany, festiwale i organizowane
przez kuratorów cykle występów profesjonalnym artystów – przy jednoczesnej
konieczności wdrażania programu nauczania i zapewnienia w tym celu profesjonalnej kadry, lokali i budżetu operacyjnego na twórczość sceniczną studentów. Tak właśnie funkcjonuje Swarthmore College, gdzie pracuję. Choć to prywatna, niewielka (1500 studentów) uczelnia artystyczna, udaje jej się realizować
wszystkie opisane wyżej zadania. Tak samo jest w przypadku setek mniejszych
i większych, publicznych i prywatnych amerykańskich college’ów i uniwersytetów. Środki instytucjonalne i finansowe, jakimi Swarthmore College dysponuje
obecnie na działalność teatru studenckiego i profesjonalnego, są porównywalne
z budżetem średniej wielkości niezarobkowej instytucji teatralnej w Ameryce.

IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA
Od francuskiej premiery Ślubu w 1963 roku Gombrowicz stał się z czasem
polskim dramatopisarzem najczęściej na świecie eksploatowanym w rozmaitych gatunkach sztuki performatywnej (taniec, opera, teatr kukiełkowy, film,
telewizja, radio). Iwona, księżniczka Burgunda okazała się najważniejszą z polskich sztuk obecnych w tym okresie na scenach światowego teatru (wiadomo
o co najmniej 800 spektaklach zrealizowanych do tej pory w 42 krajach), i to
zarówno w kategoriach skali i liczebności widowni, jak i recepcji twórczości.
Dlatego utwór ten stał się jednym z głównych dzieł promujących polską literaturę i kulturę za granicą. Polskojęzyczne przedstawienia stanowią zaledwie
11% wszystkich inscenizacji tego dramatu; w języku francuskim wystawiono
aż 32%; w języku niemieckim wystawiono aż 18% spektakli (a polskich inscenizacji bynajmniej nie było mało). Pozostałe 39% spektakli zrealizowano
w ponad 39 różnych krajach.
Od połowy lat 60. nie słabnie zainteresowanie reżyserów teatralnych Iwoną: dramat z powodzeniem funkcjonuje w co najmniej czterech obszarach,
do których należą:
a) teatry awangardowe/niezależne (zazwyczaj młodzi artyści, szczególnie
anglojęzyczni);
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b) teatry zinstytucjonalizowane (często uznani artyści z wieloletnim dorobkiem, jak Ingmar Bergman w sztokholmskim Royal Dramatic Theatre czy
Luca Ronconi i jego Pornografia w mediolańskim Piccolo Teatro);
c) teatry amatorskie/studenckie (jak choćby teatr w moim Swarthmore
College w Filadelfii, który dwukrotnie wystawiał Iwonę);
d) wydania drukiem w języku polskim i w przekładach.
Mamy zatem całe spectrum współczesnej kultury teatralnej: popularnej i elitarnej, awangardowej i klasycznej, polskiej i międzynarodowej, dramatycznej,
operowej, filmowej. Oczywiście trzeba też uwzględnić funkcjonowanie tekstu
jako lektury w sytuacji braku dostępności przedstawień.
Inscenizacje teatralne Iwony emitowano w polskiej telewizji, w tym m.in.
prapremierowy spektakl zrealizowany w Warszawie w 1957 roku. Dramat
adaptowano co najmniej cztery razy na potrzeby opery (dwukrotnie w języku
niemieckim, raz w polskim i raz we francuskim). Wśród inscenizacji operowych
znalazły się: szeroko komentowana przez krytykę realizacja kompozytora Borisa
Blachera Yvonne, Prinzessin von Burgund z 1973 roku (młoda Pina Bausch
grała milczącą tytułową bohaterkę na deskach Opernhaus Wuppertal) i prezentowana przy wypełnionych po brzegi salach Paris Opera, Wiener Festwochen i Théâtre de la Monnaie w Brukseli Yvonne, Princesse de Bourgogne z roku
2009 autorstwa belgijskiego kompozytora Philippe’a Boesmansa. Operę Boesmansa obejrzało łącznie 40 000 widzów, została też wydana na płycie CD.
Iwona nieustająco przyciąga uwagę najbardziej elitarnych firm producenckich i artystów teatru: reżyserów, scenografów, kompozytorów i aktorów.
Wystawiano ją w narodowych teatrach Kanady, Francji, Austrii, Białorusi,
Szwecji, Norwegii i Finlandii. Co zastanawiające, na polskiej scenie narodowej (Teatr Narodowy w Warszawie, sezon 2014/2015, reżyseria Agnieszka
Glińska) była wystawiana jako ostatnia z Gombrowiczowskich sztuk. Jednocześnie ze wszystkich dramatów Gombrowicza Iwona jako jedyna ma bogatą
historię inscenizacji amatorskich, głównie za granicą. Cieszy się szczególną
popularnością wśród teatrów studenckich, szkół aktorskich, teatrów młodzieżowych (młodzież w wieku kilkunastu lat) i innych teatrów nieprofesjonalnych. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie większość przedstawień Iwony zrealizowano na uniwersytetach, w college’ach, szkołach aktorskich, ale
powstała też niemała liczba spektakli profesjonalnych. W krajach takich, jak
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Niemcy, Francja i Holandia, Iwona jest jedynym polskim dramatem, który,
na równi chyba z utworami Oscara Wilda, Tennessee Williamsa, Jeana-Paula
Sartre’a, Samuela Becketta i Eugène’a Ionesco – ma status wiecznie popularnego współczesnego klasyka.
Iwona w wersji scenicznej to bez wątpienia najczęstsza z form pierwszego
kontaktu międzynarodowego odbiorcy z twórczością Gombrowicza, a zainteresowanie inscenizacjami tego tekstu nie słabnie. Grono zagranicznych czytelników jego publikacji książkowych jest w porównaniu z liczebnością widzów teatralnych znacznie węższe. Ostrożnie licząc, można przyjąć, że Iwonę
obejrzało do tej pory na świecie ok. 2 000 000 widzów, w tym ponad 500 000
widzów w samej Polsce. Szacunkowa liczba widzów tej sztuki w krajach niemieckojęzycznych wynosi ok. 800 000 osób i w świecie francuskojęzycznych
ok. 1 000 000.
Upublicznione przeze mnie po raz pierwszy pod koniec lat 90. wcześniejsze statystyki na ten temat przyczyniły się częściowo do wzrostu zainteresowania krytyki tym tekstem w Polsce, gdzie przed rokiem 2000 Iwona była
najrzadziej komentowanym w literaturze krytycznej spośród utworów Gombrowicza. Zastanawia fakt, że sztuka nigdy nie znalazła się na liście obowiązkowych lektur maturalnych, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę jej szczególną
aktualność dla odbiorcy w wieku licealnym.
Porównanie owych liczb z nakładami wydawnictw książkowych dzieł
Gombrowicza w Polsce i za granicą w tych samych latach uświadamia wagę
zjawiska, jakim jest teatr, w rozpowszechnianiu kultury. Za życia Gombrowicza
w Polsce publikowano jego dramaty i prozę w nakładach do 10 000 egzemplarzy (nie zebrałem jeszcze danych z tego okresu o nakładach Instytutu Literackiego w Paryżu). Według Rity Gombrowicz specjalny nakład Trans-Atlantyku
wydanego przez Wydawnictwo Literackie po burzliwych dyskusjach w latach
2006–2007 na temat wprowadzenia tej pozycji na listę obowiązkowych lektur
maturalnych wyniósł 50 000 egzemplarzy. Publikacje obcojęzyczne dzieł
Gombrowicza rzadko osiągały nakład większy niż 10 000. Rozbieżność statystyk między nakładami publikacji a frekwencją w teatrze jest uderzająca.
Inspirację z Iwony otwarcie czerpią autorzy dzieł tak różnorodnych, jak
amerykański film z 1990 roku Beksa (reż. John Waters) czy tłumaczona na
obce języki i nagradzana przez krytyków powieść z 2009 roku Siedem lat
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szwajcarskiego powieścio- i dramatopisarza Petera Stamma, szeroko komentowana przez brytyjską i amerykańską prasę po jej anglojęzycznym wydaniu
(2010). Tego typu „inspiracje Gombrowiczem” nie znalazły się w naszej bazie
danych, która uwzględnia jedynie pozycje opatrzone jego nazwiskiem.
Biografia Gombrowicza, tekst Iwony i historia jej międzynarodowej kariery
pasują niemal idealnie do przytaczanej przez polsko-brytyjską filmoznawczynię Joannę Rydzewską sześciopunktowej definicji transnarodowego kina
Elizabeth Ezry i Terry’ego Rowdena:
Definicja kina transnarodowego rozwinęła się jako odpowiedź na coraz bardziej
powiązany świat, postępującą globalizację, oraz przepływ kapitału i ludzi jako
wynik migracji, wojny, turystyki lub uprzywilejowanego przemieszczania się
zawodowego (mówię tutaj głównie o personelu twórczym) (Ezra, Rowden 2006).

Filmoznawcze studia transnarodowe analizują narracyjne i stylistyczne
elementy filmów, które powstały w dynamicznym procesie przekraczającym
granice narodowe przy produkcji, rozpowszechnianiu i odbiorze filmów,
i który odzwierciedla mobilność ludzi w erze globalizacji (Iordanova 2016).
Ezra i Rowden wyliczają kilka cech charakterystycznych kina transnarodowego:
1)
2)
3)

transnarodowa produkcja, dystrybucja i recepcja;
przepuszczalność granic;
wizerunek mobilności i transnarodowe postaci: obcokrajowcy, emigranci,
uciekinierzy, turyści, kosmopolici;
poczucie utraty czegoś i redefinicja tożsamości; tożsamość jest dekonstruowana (poprzez stratę) oraz rekonstruowana; alienacja i samotność;
redefinicja znaczenia domu oraz wizerunek ‘non-places’ (Augé3);
fobiczne przestrzenie (Hamid Naficy4) (Ezra, Rowden 2006).

4)
5)
6)

Tekst i historia światowych prezentacji scenicznych Trans-Atlantyku są
jeszcze bliższe definicji Ezry i Rowdena, choć powieść pojawia się na zagranicznych scenach znacznie rzadziej od Iwony.
3
4

Chodzi o słynne „nie-miejsca” Augégo, zob. Augé 2012 [przyp. red].
Zob. Naficy 2003 [przyp. red.].
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FERDYDURKE
W REALIZACJI TEATRU PROVISORIUM
I KOMPANII „TEATR”
W latach 2000–2007 współpracowałem z Teatrem Provisorium i Kompanią
„Teatr”, organizując w USA i Wielkiej Brytanii serię występów tych teatrów
z ich wspólnym spektaklem Ferdydurke z 1998 roku; obecnie opracowuję
dane archiwalne na temat Kompanii na użytek The Gombrowicz Performance
Database. Spektakl Provisorium i Kompanii grano w wersji angielskiej i polskiej; w Polsce można go było obejrzeć na żywo oraz w trzech różnych wersjach
telewizyjnych. Owoc współpracy tych teatrów miał największy zasięg w historii inscenizacji Gombrowiczowskich: w kategoriach liczby spektakli (452),
liczby odwiedzanych krajów (23) i szacowanej łącznej liczby widzów (92 301,
nie licząc oglądających wersję telewizyjną). Około 40% przedstawień zaprezentowano poza granicami Polski (przy widowni ok. 17 000), a w tym ok.
20% grano w języku angielskim (9 965). Trzeba przy tym zaznaczyć, że liczba
zagranicznych spektakli granych w wersji angielskiej była mniej więcej równa
liczbie spektakli w wersji polskiej, choć widzami rzadko kiedy byli przedstawiciele Polonii.
Ferdydurke Provisorium i Kompanii była także pierwszą profesjonalną polską inscenizacją utworu Gombrowicza, którą zaproszono na tournée (w 2000
roku) do kraju anglojęzycznego. Występy odbywały się w Londynie, Nowym
Jorku, Edynburgu, Los Angeles, Chicago, Filadelfii i sześciu pomniejszych
amerykańskich miastach. Historia tego tournée dobitnie ilustruje rolę amerykańskich uczelni w tego rodzaju wymianie kulturalnej. Ferdydurke prezentowano na Harvardzie, Yale, Princeton, Swarthmore, Claremont-McKenna,
University of California w Los Angeles, University of California w San Diego,
University of Indiana w Bloomington, University of Utah w Salt Lake City
i University of the Arts w Filadelfii. Oprócz tego pokazy odbyły się w renomowanych profesjonalnych instytucjach, takich jak La MaMa w Nowym
Jorku czy Odyssey Theatre w Los Angeles. Paradoksalnie występy w owych
„profesjonalnych” instytucjach możliwe były jedynie dzięki dochodom z le-
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piej opłacalnych finansowo niekomercyjnych kontraktów z prywatnymi i państwowymi uniwersytetami (które były przy tym na ogół lepiej technicznie
wyposażone).
Występy objazdowe Provisorium i Kompanii były, szczególnie w Stanach
Zjednoczonych, nastawione na publikę profesjonalnych szkół aktorskich,
college’ów i wydziałów uniwersyteckich o profilu teatralnym. W tej promocji
chodziło nie o zapełnienie widowni, ale o jej „młody wiek” i poważne „zorientowanie na teatr”, co miało zainspirować amerykańskich artystów do
tworzenia własnych interpretacji twórczości Gombrowicza. Pokazy spektaklu
Provisorium i Kompanii zaowocowały wielką liczbą profesjonalnych i studenckich inscenizacji Iwony, Ślubu i Operetki – w latach 2000–2009 powstała
ich rekordowa liczba. Wśród realizacji z tamtych lat znalazła się w 2002 roku
pierwsza na Wschodnim Wybrzeżu profesjonalna inscenizacja Iwony (Filadelfia) oraz wysoko oceniana przez krytykę wolna adaptacja Opętanych (scenariusz autorstwa dramatopisarza Adriano Shaplina zatytułowany Hell Meets
Henry Halfway) wystawiona w 2004 roku przez Pig Iron Theatre Company
w Filadelfii. Z kolei Hell Meets Henry Halfway podróżował (w latach 2004–2010)
po Stanach Zjednoczonych, Polsce, Litwie i Ukrainie, zdobywając w 2005
roku, po trzytygodniowych pokazach w Nowym Jorku, nagrodę OBIE. Spośród amerykańskich realizacji Gombrowicza ta sztuka prezentowana była,
jak dotąd, przed najliczniejszą widownią – łącznie w kraju i za granicą obejrzało ją ok. 12 000 widzów. W 2000 roku to właśnie członek zespołu Pig Iron
Theatre, Dan Rothenberg, zebrał fundusze i zapewnił lokum i opiekę logistyczną polskim artystom podczas pierwszych prezentacji Ferdydurke w Nowym Jorku i Filadelfii.
Przed rokiem 2000 polskie teatry profesjonalne rzadko wyjeżdżały ze
spektaklami Gombrowicza na zagraniczne występy, a tournée Provisorium/Kompanii z Ferdydurke i Trans-Atlantykiem wciąż pozostaje niedoścignionym eksportowym osiągnięciem polskiego teatru Gombrowicza, jeśli
chodzi o światowy zasięg i łączną frekwencję widzów. Znaczenie – w kategoriach teatru i polityki – licznych pokazów tych przedstawień w Rosji, na Litwie, Białorusi i Ukrainie zasługuje na odrębną analizę, ale pod wieloma
względami te dwie historie się pokrywają. Na marginesie paradoksalnej historii inscenizacji Gombrowicza w Polsce przed rokiem 1989 zaznaczyć nale-
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ży, że najistotniejszą formą „eksportu” twórczości Gombrowicza za granicę
były długotrwałe nieraz wyjazdy studenckich grup teatralnych (m.in. Teatru
Stu z Krakowa i Teatru Provisorium z Lublina). Te występy zagraniczne były
szczodrze dotowane przez polski rząd komunistyczny w czasie, gdy wciąż
istniał w kraju zakaz publikacji dzieł Gombrowicza.
Pierwszych adaptacji scenicznych Ferdydurke dokonały w latach 70. w Polsce teatry niezależne. „Posmak” powieści pojawia się w słynnej Umarłej klasie
Tadeusza Kantora z 1975 roku, a w 1976 roku Teatr Provisorium prezentuje
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie swoją oryginalną
adaptację zatytułowaną W połowie drogi. Provisorium było od początku studenckim teatrem opozycyjnym, co skutkowało ostrymi represjami ze strony
władz po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku. W związku z sytuacją polityczną zespół miał ograniczoną możliwość wyjazdów zagranicznych
aż do 1989 roku, kiedy Provisorium stało się profesjonalnym niezależnym
teatrem z siedzibą w lubelskim Centrum Kultury. Obie zrealizowane przez
teatr wersje Ferdydurke reżyserował Janusz Opryński (drugą we współpracy
z reżyserem i aktorem Witoldem Mazurkiewiczem z Kompanii „Teatr”). Aktor
Jacek Brzeziński grał w 1976 roku Józia, a w 1998 – Profesora Pimkę. Brzeziński przez długi czas zajmował się też archiwizowaniem materiałów w teatrze;
bez jego wysiłków nasza baza byłaby uboższa o kluczowe informacje i nie
powstałby niniejszy artykuł.

JACEK ŁUMIŃSKI, ŚLĄSKI TEATR TAŃCA
/ MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
I FESTIWAL SZTUKI TANECZNEJ W BYTOMIU
Dwukrotnie (w 1999 i 2001 roku) organizowałem występy pobytowe i objazdowe Śląskiego Teatru Tańca, a także w 2001 roku w Filadelfii międzynarodowe sympozjum poświęcone pracy tanecznej Jacka Łumińskiego oraz
historii i kontekstowi polskiego tańca współczesnego. W latach 1993–2012
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Śląski Teatr Tańca dużo podróżował po USA i innych krajach świata. Od
1999 roku przez dziewięć lat współtworzyłem program umożliwiający studentom teatru i tańca Swarthmore College wyjazdy na stypendia do ŚTT, co
można było zrealizować dzięki międzynarodowej renomie Łumińskiego,
Śląskiego Teatru Tańca i dorocznego festiwalu w Bytomiu. Od pierwszych
pokazów w 1999 roku polskie przedstawienia taneczne w Filadelfii obejrzało
kilka tysięcy widzów; z kolei, dzięki stworzonym przez Jacka Łumińskiego
Międzynarodowej Konferencji i Festiwalowi Tańca Współczesnego w Bytomiu, dziesiątki tancerzy i artystów teatru z Filadelfii wyjechało do Polski, by
tam studiować i występować.
Przez te lata w festiwalu uczestniczyło wielu wykładowców i studentów wydziału teatru i tańca na Swarthmore College, a kilkunastu studentów tańca wyjechało na 6–8-miesięczne stypendia taneczne organizowane w Krakowie i Bytomiu. Pobytom w Polsce towarzyszył zawsze intensywny kurs języka, a w 2003
roku wyjazdy zaowocowały pierwszym w historii stypendium Fulbrighta
w dziedzinie współczesnego tańca. W programie uniwersytetu Swarthmore
kładziono duży nacisk na naukę języka i poszerzanie ogólnej wiedzy o kulturze, co miało być kompensatą w kontekście niewątpliwego przywileju uprawiania dziedziny sztuki niewymagającej użycia języka. Dla nas, inicjatorów
programu, niezmiernie ważne było też, aby stypendyści mieli okazję zetknąć
się z Polską, studiując w Krakowie i Bytomiu, by mogli zakosztować czegoś
w rodzaju studenckiej turystyki. Oprócz oczywistych uroków Krakowa studenci mogli zapoznać się z praktykowaną przez Łumińskiego z zaangażowaniem kontrowersyjną często ideą tańca jako narzędzia budowania więzi społecznych i społecznej przemiany, studiując w niełatwym klimacie post-komunistycznego, post-industrialnego Bytomia. W latach 1999–2008 Bytom
gościł wielu studentów tańca, profesorów, krytyków i profesjonalnych artystów z Filadelfii, ale ich liczbę przewyższały jeszcze rzesze tancerzy, kuratorów, naukowców i krytyków z innych części USA, przybywających tam regularnie, by uczestniczyć w konferencji/festiwalu tańca od momentu jego zainicjowania we wczesnych latach 90.
Dziś na każdej amerykańskiej konferencji czy festiwalu poświęconym tańcowi spotkać można osoby, które czynnie lub biernie uczestniczyły w bytomskiej imprezie. Niestety zarówno Śląski Teatr Tańca, jak i Międzynarodowa
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Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej w Bytomiu
w 2013 roku zakończyły działalność.

CHOPIN BEZ FORTEPIANU MICHAŁA ZADARY
I BARBARY WYSOCKIEJ
W 2015 roku Chopin bez fortepianu Michała Zadary i Barbary Wysockiej
grany był w Filadelfii i Bostonie łącznie 11 razy. Tournée odbyło się dzięki
znacznym dotacjom ze strony Pew Center for Arts & Heritage z Filadelfii,
Swarthmore College, Emerson College, Trust for Mutual Understanding i Instytutu Adama Mickiewicza z Warszawy. Spektakle grane były po polsku z angielskimi napisami; każdy widz otrzymywał też jako dodatek do programu
angielską wersję całego tekstu. Ja i moja koleżanka ze Swarthmore College
Barbara Milewski (muzykolog i znawca Chopina) byliśmy kuratorami pokazów w Filadelfii, które inicjowały amerykańską trasę Chopina i były jednocześnie międzynarodowym debiutem spektaklu oraz powstałej w 2013 roku
CENTRALI. CENTRALA jest niezależną organizacją teatralną założoną
przez Michała Zadarę i Barbarę Wysocką, a Chopin bez fortepianu jej pierwszym dokonaniem. Profesjonalny zapis pierwszego w Ameryce pokazu Chopina
w Swarthmore (napisy anglojęzyczne, dotacja: Pew Center for Arts & Heritage)
można obecnie pobrać w formie strumienia wideo z witryny wytwórni płytowej Naxos. Przypadek Chopina bez fortepianu doskonale ilustruje, jak złożonym zadaniem jest zakrojona na szeroką skalę promocja współczesnej
polskiej sztuki scenicznej – szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
Przyznając dotację Chopinowi bez fortepianu, fundacja Pew Center for
Arts & Heritage miała na celu m.in. rozwijanie współpracy między takimi
college’ami i uniwersytetami, jak Swarthmore i filadelfijskimi instytucjami
zajmującymi się prezentacją sztuki, promowaniem współpracy interdyscyplinarnej (tutaj – spotkania świata muzyki klasycznej ze światem współczesnego teatru), a także zapoznaniem widza amerykańskiego z ważnymi spektaklami zagranicznymi granymi w obcych językach. Dokonania polskich
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artystów z dziedziny teatru i tańca mogą liczyć dziś na tego rodzaju wsparcie
w USA pod warunkiem spełnienia wskazanych kryteriów.
Uwaga końcowa: Operetkę Gombrowicza zrealizowaną przez Michała Zadarę we wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol w 2009 roku również pokazywano w Filadelfii, także dzięki znacznemu wsparciu ze strony Pew Center for Arts & Heritage; wówczas jednak nie byłem w organizację występów
bezpośrednio zaangażowany. Spektakl Zadary stanowił pierwszą profesjonalną polską inscenizację Operetki prezentowaną w kraju anglojęzycznym;
grano go w wersji polskiej z angielskimi napisami. Zespół z Polski liczył ok.
40 aktorów, muzyków i techników, a budżet wyniósł ok. 250 000 USD (głównie ze źródeł amerykańskich). W Filadelfii spektakl obejrzało 1500 widzów.
Moją listę kończę na Zadarze częściowo dlatego, że jestem świeżo po obejrzeniu jego „tasiemcowej” realizacji pełnego tekstu Dziadów Mickiewicza we
Wrocławiu i w Warszawie (spektakl grano z angielskimi napisami, niepełną
wersję pokazano w 2015 roku w Pekinie). Jakkolwiek promocja polskiej kultury za granicą poprzez Chopina, Gombrowicza czy taniec współczesny (tu
znika bariera językowa) jest w jakimś sensie sprawą łatwiejszą, tak w przypadku promocji Mickiewiczowskich Dziadów mówimy o przedsięwzięciu najwyższego ryzyka – tu należy liczyć się z oporem bardzo znacznym. Inscenizacja Zadary ma szansę powtórzyć sukces Chopina bez fortepianu i zaistnieć
na arenie międzynarodowej, promując wielką polską klasykę i jednocześnie
współczesny polski teatr, w którym pojawia się więcej głośnych inscenizacji
dramatu romantycznego, zwłaszcza wystawień Dziadów, niż w jakimkolwiek
innym okresie od czasu upadku komunizmu w 1989 roku. Przyjeżdżam do
Polski od 1981 roku, ale tego roku po raz pierwszy będę miał okazję obejrzeć
nie jedną, ale trzy realizacje Dziadów – wszystkie autorstwa uznanych reżyserów.
Międzynarodowa kariera sceniczna utworów Mickiewicza już teraz rysuje się
obiecująco: obok pekińskich pokazów spektaklu Zadary Dziady w realizacji
Pawła Passiniego zaprezentowano ostatnio na festiwalu „Teatr” (doroczna
międzynarodowa impreza teatralna w Mińsku), a słynny litewski reżyser
Eimuntas Nekrošius podjął się inscenizacji tego dramatu na deskach warszawskiego Teatru Narodowego (Nekrošius nie zna języka polskiego).
Co to będzie, co to będzie…
Przeł. Marta Orczykowska
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Allen J. Kuharski
THE TRANSNATIONAL COVERAGE OF CONTEMPORARY POLISH THEATRE AND DANCE
The article is based on the research concerning the theatrical and performance
presence of Witold Gombrowicz’s works in the world (since 1957 till recent times).
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The research has been conducted for the purposes of Gombrowicz Performance Database (available on the Internet since 2017). The article author also refers to his own
experience as a translator, playwright and curator of Polish theatrical and dance
shows in America. The examples gathered in the article initiate a discussion on promoting Polish culture abroad through theatrical performances. They reveal both
opportunities and threats connected with promoting Polish theatre and dance (or,
more generally, Polish culture) abroad.
Keywords: database, Gombrowicz, performance, theatre, transationality

ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW

DOMINIQUE PORĘBSKA-QUASNIK

Niezależny badacz
Francja

UNIWERSALIZM JĘZYKA POLSKIEGO.
OPERA KONRAD WALLENROD
WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO
W BADANIACH MUZYKOLOGICZNYCH

PROBLEMATYKA, PRZEDMIOT
I METODA BADAŃ

N

iniejszy artykuł jest próbą przyjrzenia się uniwersalizmowi języka
polskiego, który może być zarówno widzialnym znakiem tożsamości narodowej, jak i zaszyfrowanym kodem wyrażonym poprzez
muzykę. Analizie poddana zostanie opera Władysława Żeleńskiego zatytułowana Konrad Wallenrod, skomponowana na podstawie powieści poetyckiej
Adama Mickiewicza. Sięgając bowiem do utworów z przeszłości, pozornie
dobrze znanych, a jednak zawierających sens ukryty, dostrzec możemy specyfikę języka w całej jego okazałości.
Niezwykle ważnym elementem analizy wybranej opery będzie interpretacja jej warstwy muzycznej uwzględniającej wszelkie środki zdolne do uchwycenia najmniejszych subtelności i swobód rytmicznych utworu. Prezentowana analiza jest także próbą ustalenia, czy polscy kompozytorzy stworzyli oryginalną mowę, zawierającą w sobie nie tylko to, co logiczne i rozumowe, lecz
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także pierwiastek ukryty, zagadkowy. Celem artykułu jest opisanie ezopowego języka, który mógł służyć Polakom do przekazywania określonych treści
wymagających zachowania tajemnicy.

HISTORIA
SKRYTEJ MOWY MUZYCZNEJ
KONRAD WALLENROD, OPERA WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO,
AKT I: HALBAN DAJE HASŁO (PORĘBSKA-QUASNIK 2004)

Opera została wydana w dwu językach – polskim i niemieckim – w krakowskiej oficynie wydawniczej Stanisława Andrzeja Krzyżanowskiego, tekstu
jednak nie datowano. Widowisko zaprezentowano po raz pierwszy 26 lutego
1885 roku we Lwowie1 pod batutą samego kompozytora. Prawdopodobnie
wystawione libretto było wierne rękopisowi.
Analiza muzyczna została już zaprezentowana w książce Polski dramat historyczny: Konrad Wallenrod, Krzyżacy, Pan Wołodyjowski [1884–1925] (Porębska-Quasnik 2004), z uwzględnieniem hasła danego przez Halbana. Pozostaje jednak wiele do ustalenia w kwestii różnic między polską a niemiecką
wersją libretta2.
SCENA III, AKT I: HALBAN
Skonała sława Litwy na błoniach Rudawy.
Hinstarb des Landes Hoffnung auf Rudauens Fluren.
Alfie! już tylko jedna, została nam droga.
Wehe! Als letztes Opfer muss mein Liebstes sterben.
Poświęcisz cześć i życie,
Mein Alf, ich will dich weihen,

1
2

Autorka artykułu nie dotarła jeszcze do manuskryptu.
Libretto Zygmunta Sarneckiego i Władysława Noskowskiego-Łada.
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lecz ukorzysz, ukorzysz wroga.
dem Feinde zum Verderben.
[koniec recitativo]
[Cantabile]
Kiedy w krzyżacką wzięty niewolę,
Einst von den Orden als Kind gefangen,
Wiądłeś przedwcześnie w smutku i łzach;
welktest du hin, ein trübes Geschick;
Jam krzepił ciebie tęskne pacholę,
Ich war dein Trost und stillt’ dein Verlangen,
Pieśnią o Liwie, pieśnią o Litwie,
sang von der Heimath, sang von der Heimath
o szczęściach dniach.
von stillem Glück.
Jam twojej duszy cel wskazał nowy.
Verstand dich vor Verzweiflung zu retten,
Nowych nadziei i marzeń świat.
durch neue Hoffnung auf künft’ges Heil.
Uczyłem kornie dźwigać okowy.
Ich lehrt’ in Demuth tragen die Ketten,
Uczyłem kornie dźwigać okowy,
Ich lehrt’ in Demuth tragen die Ketten,
A na dnie serca ryć zemsty jad, zemsty jad!
im Herzen bergen der Rache Pfeil, der Rache Pfeil!

Halban stopniowo przygotowuje Alfa do przyjęcia misji i hasła (zob. Pieśń
Wajdeloty w: Konrad Wallenrod, s. 28–30).
Gdy śnisz o szczęściu w rodzinnych progach,
Willst du jetzt ruhen besiegt vom Orden?
kraj we łzach tonie,
Willst du jeztzt ruhen,
gdy śnisz o szczęściu,
besiegt vom Orden?
kraj we łzach tonie.
Willst du jetzt ruhen?
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f.
Myśl zamień w czyn, myśl zamień w czyn.
Für all mein Walten zähl’ erst den Lohn.
Tyś o litewskich zapomniał Bogach.
Der Heimath Göttern bist untreu worden.
Lecz nie zapomnij żeś Litwy syn.
Doch wahr die Treu’ als der Heimath Sohn.
Myśl zamień w czyn, myśl zamień w czyn.
Für all mein Walten zähl’ erst den Lohn.

W tym miejscu Halban przekazuje wspomniane hasło, co w nietypowy
sposób zostanie oddane przy pomocy muzyki (przykład nr 1: Hasło podsunięte przez Halbana).
Lecz nie zapomnij żeś Litwy syn, żeś Litwy syn.
Doch wahr die Treue der Heimath Sohn, du litlauns Sohn.

Zaczyna się proroctwo Halbana (s. 32: „Zemsta!”).
O TAJEMNICACH JĘZYKA POLSKIEGO

Zanim analizie poddana zostanie opera Konrad Wallenrod Władysława
Żeleńskiego, znaczną część uwagi proponuję poświęcić kluczowym dla tego
dzieła słowom. Tylko poznawszy sens słów tworzących operę, potencjalny
odbiorca może się otworzyć na jej niezwykle hermetyczny przekaz muzyczny.
O ISKRZE SŁÓW KILKA

Różnic między polskim słowem iskra i niemieckim Funke upatrywać należy nie tylko w warstwie etymologicznej, ale również semantycznej. Istotny
czynnik dyferencyjny uwidacznia się jednak w warstwie estetycznej, a ściślej
w ich brzmieniu. Związek między słowem a nutą, frazą a melodią jest na tyle
silny, że język oryginalny wydaje się niezbędny do podjęcia analizy przywołanej opery. Brzmienie determinuje bowiem obraz, z którego odczytać można ruch iskry, jej kierunek, szybkość, a nawet cel, do którego zmierza.
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Zakładamy więc, że iskra wywołuje grom. Oba słowa są ze sobą ściśle powiązane, są siłą sprawczą ruchu o nieopisanej mocy. W konsekwencji słowa
Halbana niosą znaczenie symboliczne uchwycone za pomocą muzyki. Innej
interpretacji należy się dopatrywać w niemieckim słowie grom.
SŁOWO A SYMBOL

Wypowiedziane przez Halbana słowa: „A kiedy chwilę Perkun wskaże.
Niech wtedy padnie grom!” (s. 34–35) zostają spotęgowane okrzykiem: „Zemsta!”. Zawołanie jest pretekstem do wypowiedzenia kolejnych słów: „Krzyżacka krew popłynie, a zdrada drogę nam uściele”, które z kolei doskonale
oddaje tempo utworu. Pozornie nieznaczna miarowość doskonale współgra
ze słowami. Tym sposobem zarysowuje się kształt libretta – słowa wsparte
muzyką przybierają na sile.
ALLEGRO APPASIONATO

Halban woła nie tyle „zemsta” (której znaczenie może być inne, bardziej
symboliczne), co „Perkun”, przyczyniając się do odkrycia hasła, które zostaje
poprzedzone iskrą i gromem. Przy uwzględnieniu rytualnych ruchów tych
dwu zjawisk uwydatniony zostaje sens przekazu. Dynamizuje go dodatkowo
siła muzyki za sprawą odpowiednio dobranej skali.
W sposób charakterystyczny i miarowy wznosi się także ton proroczego
głosu Halbana (przykład nr 2: Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego,
akt I, scena III, s. 32–35: Stopniowe dojrzewanie proroctwa).
ALLEGRO APPASIONATO F
„Zemsta! Ha! zemsta! [marcato] Krzyżacka krew popłynie,
Rache! Ha! Rache! Des Feindes Blut soll fliessen.
A zdrada drogę nam uściele.
Verath! leide unsre Schritte.
Zmienim krainę ich w pustynie.
Zur Wildniss werd ihr Land,
Zmienim krainę ich w pustynie.
zur Wildniss, zur Wildniss wird’ ihr Land zur Wildniss.
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Zmażemy Litwy srom.
Sie bussen für unsre Noth,
Zmażemy ten straszny Litwy srom.
się büssen für unsre Noth und Qual.

Gwałtowny ruch orkiestry, lecący niczym wicher w dół, wyraźnie naśladuje
uderzenie gromu z wysokości prosto na ziemię (Konrad Wallenrod, s. 33).
Scenę określić można mianem rytualnego proroctwa, które ma odkryć i równocześnie zataić hasło Halbana.
W larwę obłudy skryjmy twarze
Gleissende Masken uns verhüllen List
chytrość niech hasłem naszem będzie.
und Verstellung się die Losung.
W larwę obłudy skryjmy twarze
Gleissende Masken uns verhüllen List
chytrość niech hasłem naszem będzie.
und Verstellung sei die Losung.

Najważniejszy przekaz (ukryty w komponencie brzmieniowym) następuje
nieco później. Dzieje się to w sposób nieoczekiwany. Właściwa informacja
ma dopiero nadejść. Pojawia się niczym gwałtowna, wznosząca się fala.
Z grzmotu (pioruna) budzi się straszny smok. „Krzyżacka krew popłynie…”.
Na szczycie iskra z d r a d y błyszczy c h w i l ę . Hasło odsłania się i nagle znika, milknie (przykład nr 3/a/b/c/d/: Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego, akt I, scena III: Hasło).
A kiedy chwilę Perkun wskaże!
Und donner! Perkun seinen Willen!
A kiedy chwilę Perkun wskaże
Und donner! Perkun seinen Willen!
Niech wtedy padnie grom.
Dann falle der Rache Strahl!
Zemsta! Zemsta! Hej! Zemsta!
Rache! Rache! Ha! Rache!
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(Między słowem Grom a Zemsta hasło gotuje się)
(Nadeszła chwila Perkuna):
Krzyżacka krew popłynie,
Der Feinde Blut soll fliessen!
A zdrada drogę nam uściele.
Verrath! leite meine Schritte.

Pozostała część tekstu jest tylko komentarzem do rozgrywającej się sceny.
Wokół hasła zbudowane zostało napięcie, które rezonuje w dalszych partiach
dramatu.
Zmienim krainę ich w pustynie.
Zur Wildniss wird ihr Land zur Wildniss.
Zmażemy Litwy srom.
Się büssen Noth und Qual.
Krew popłynie zmażemy Litwy srom.
Blut soll fliessen. Sie büssen uns’re Noth,
Litwy srom.
Noth und Qual”.

Koniec sceny III (aktu I). Orkiestra konkluduje w g-moll.

WYNIKI BADAŃ:
SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM, A WALLENROD
– BELWEDEREM
Różnice między polskim a niemieckim librettem nie dotyczą wyłącznie
warstwy brzmieniowej. Odmienności poszukiwać można także na płaszczyźnie znaczeniowej. Sama akcja powieści (jej osnowa historyczna) jest dobrze
ujęta w języku niemieckim. Miejscami zniekształceniu ulega jednak przekaz.
Doskonale oddaje to fraza kończąca się hasłem: „K r z y ż a c k a krew (popłynie a zdrada drogę nam uściele)” tłumaczona: „Der F e i n d e blut (soll flies-
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sen! Verrath leide meine Schritte)”. Przymiotnik „krzyżacka” został przełożony
jako „Feinde” (‘wrogi, nieprzyjacielski’). Czy autor niemieckiego tłumaczenia
chciał złagodzić sens powieści lub zataić jej pierwotne znaczenie? Z pewnością zatroszczył się o czytelny przekaz, zaszyfrowując jednocześnie jego istotę. Wszak w czasie, kiedy powstawał przekład, nie chodziło tylko o ukazanie
dawnych konfliktów, ale uwypuklenie tych aktualnych. Na podstawie przywołanego fragmentu można mówić o swoistym uniwersalizmie języka polskiego, który może być tłumaczony w różny sposób na wiele języków świata.
W powieści historycznej Adama Mickiewicza przemilczany zostaje w rozmowach Konrada (Waltera Alfa) z Aldoną wątek „zdrady”. W operze uwydatnia się wyłącznie sprawa Alfa i Halbana. W scenie IV (akt I) Halban pieśnią przygotowuje Alfa do walki z zakonem krzyżackim. Budująca się wokół
tej sceny narracja nie daje wyraźnego hasła. Dopiero po słowach: „Wallenrod3, znasz go?”, Walter Alf sam je odkrywa (przykład nr 4: Konrad Wallenrod odgaduje hasło)4. Partytura Halbana przy pomocy interwału niejako
aprobuje bez wyraźnych słów czyn Wallenroda. Kompozytor, chcąc dochować wierności Mickiewiczowskiej powieści, wprowadza hasło powstańcze do
muzyki, jednocześnie uwzględniając ówczesną sytuację polityczną Polski.
Można więc uznać, że tłumaczenie na język niemiecki współgra z zapisem
nutowym. Translacja jest jednak poza obszarem hasłowym oryginalnej treści.
Dzieje się tak dlatego, że między konstrukcją muzyczną a pierwotnym tekstem zachodzi bardzo specyficzna interakcja, której nie sposób oddać przy
pomocy języka obcego.

KONKLUZJA: POLSKI SZYFR MUZYCZNY
Zebrane przykłady dowodzą, że ponad dosłownym szkicem dramatu zarysowuje się obraz metaforyczny, swoisty kształt i d e a l n y , który wpływa na
3

Wallenrod oznacza waleczny ród (Wallen Rod – Tapfer Leute).
Przekaz muzyczny (interwał sol-do # lub do #-sol) wyrażony słowami: „Stanąć wśród
niemieckich znaków”.
4
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warstwę brzmieniową dzieła. Przywołane fragmenty zdają się również potwierdzać postawioną na wstępie hipotezę, czego dowodem jest scena III
aktu I. Proroctwo Halbana przywołującego Perkuna zarysowuje swoistą
piramidę – jej szczyt wieńczy iskra wywołująca grom, boki to głęboko osadzone w ziemi fundamenty. Oto kształt, proroctwo, dzięki któremu słowa
nabierają innego sensu. Nie chodzi wyłącznie o walkę, lecz o stworzenie muzycznego szyfru nieodczytywalnego dla wrogów. Ruch muzyki, jej kierunek,
informuje o niewidocznym kształcie myśli i o przekazie ukrytym w słowach.
„Zemsta” i „zdrada” nie oznaczają tego, co „Rache” lub „Verrath”, lecz akcję,
czyn i czas uderzenia, o czym informuje muzyka za sprawą rytmu i akcentu,
co dowodzi, że opera ma swój ukryty sens. Dzięki symbolicznemu znaczeniu
słów możliwe jest ich ponowne użycie w celu zakodowania innej treści. Tym
sposobem dochodzi do krzewienia pewnych idei czy myśli, które stają się
ponadczasowe. Słowa mogą więc nieść zupełnie nowe znaczenia.
Dokonana analiza dowodzi, że zarówno tekst, jak i muzyka mogą być niekiedy celowo ze sobą niezsynchronizowane. Mimo że niemiecka wersja libretta5 odzwierciedla historyczne podłoże powieści, nie współgra ze słowami
oraz warstwą brzmieniową polskiego libretta. Ten sposób tworzenia jest
pewnego rodzaju znakiem rozpoznawczym polskich kompozytorów. Dzięki
takiej umiejętności możliwe jest nie tyle zaszyfrowywanie przekazu, co swobodne odczytywanie ukrytych znaczeń.

5

Nie sposób dowieść, czy libretto zostało przetłumaczone z języka polskiego na niemiecki
czy stworzone w języku niemieckim, a także kto podjął się tego zadania. Podobno autorem
niemieckojęzycznej wersji opery jest sam Władysław Żeleński. Jeżeli kompozytor tłumaczył
tekst, możliwe, że świadomie utaił hasło i stojący za nim przekaz. Co skłoniło go jednak do
przyjęcia tak odbiegających od siebie wersji, jak w przypadku frazy: „K r z y ż a c k a krew
popłynie”?
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Przykład nr 1: Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego, akt I scena III: Przygotowanie Alfa do
przyjęcia hasła.
Przykład nr 2: Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego, akt I, scena III: Stopniowe dojrzewanie
proroctwa.

432

CZĘŚĆ II. FILM I TEATR W POLSCE I NA ŚWIECIE

Przykład nr 3/a: Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego, akt I, scena III: Hasło.
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Przykład nr 3/b: Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego, akt I, scena III: Hasło.
Przykład nr 3/c: Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego, akt I, scena III: Hasło.
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Przykład nr 3/d: Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego, akt I, scena III: Hasło.
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Przykład nr 3/e: Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego, akt I, scena III: Hasło: „Zdrada”.
Przykład nr 4: Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego, akt I, scena IV: Alf odgaduje hasło.
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THE UNIVERSALITY OF THE POLISH LANGUAGE.
WŁADYSŁAW ŻELEŃSKI’S OPERA KONRAD WALLENROD
IN MUSICOLOGICAL RESEARCH
The Polish musical literature reveals many hidden meanings. Only experienced audience can grasp the true sense of the work. That is the reason why Żeleński’s opera
has been staged without noticing its second textual dimension hidden in the music
and its intervals. The analysis proves that the musical notation closely follows the
Polish libretto and differs significantly from its German version. By analysing similar
works, one can decode the universal language used by Polish composers. It is certainly reflected in the way they present the essential national values in the times
when freedom of speech is limited.
Keywords: code, language, symbol, interval
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wiersze W. Szymborskiej, eseje J. Tuwima, reportaże K. Nowaka, opowiadania G. Herlinga-Grudzińskiego oraz wybraną krytykę literacką.
Kris Van Heuckelom – prof. dr, Uniwersytet w Leuven (KU Leuven, Belgia). Polonista.
Autor książki Patrzeć w promień od ziemi odbity: wizualność w poezji Czesława Miłosza
(2004) oraz licznych artykułów naukowych. Redaktor i współredaktor m.in.:
(Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations (2009, wspólnie z Dieterem De Bruynem); Polish Literature in Transformation
(2013, wspólnie z Ursulą Phillips i Knutem Andreasem Grimstadem), European Cinema
After the Wall. Screening East-West Mobility (2014, wspólnie z Leen Engelen).
Krystyna Jaworska – prof., profesor języka i literatury polskiej na Uniwersytecie w Turynie. Zainteresowania badawcze: XIX- i XX-wieczna polska literatura emigracyjna i jej
związki z Włochami, literatura II wojny światowej, literatura podróżnicza, współczesna
poezja. Przetłumaczyła m.in. wybór wierszy A. Zagajewskiego. Autorka m.in. tomu Poeti
e patrioti polacchi nel Risorgimento italiano (2012). Działa na rzecz rozpowszechniania
wiedzy o literaturze i historii Polski wśród Włochów: opracowała szereg wystaw o tematyce historycznej, jest współautorką scenariusza stałej ekspozycji powstałego w 2014
na Monte Cassino Muzeum Pamięci 2 Korpusu. W 2007 roku otrzymała złoty medal
Gloria Artis, w 2014 r. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Nikolaj Jež – prof. nadzw. literatury polskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
w Lublanie, dyrektor Instytutu Slawistyki, kierownik Katedry Języka i Literatury Polskiej.
Zainteresowania badawcze: literatura polska XX w. oraz stosunki między literaturami
słoweńską i polską w XIX i XX w. Autor m.in. prac: Čopovi galicijski dopisniki (wspólnie
z R. Štefanem, 1989); Razvojna dinamika slovensko-poljskih literarnih stikov (1995). Przekłada polską prozę i poezję modernistyczną (m.in. S.I. Witkiewicza, W. Gombrowicza,
Z. Herberta, A. Zagajewskiego).
Barbara Kita – dr hab., Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się teorią filmu i nowych mediów (zwłaszcza francuskiej
proweniencji) oraz problematyką tożsamości, przestrzeni oraz miasta. Autorka książek:
Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów (2003) oraz Obraz zatrzymany. Praktyka i teoria późnego Godarda (2013). Redaktorka publikacji Przestrzenie tożsamości we
współczesnym kinie europejskim (2006) oraz współredaktorka (z A. Gwoździem) książki
Kino pamięci (2013).
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Krzysztof Krasuski – prof. dr hab., emerytowany profesor w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. Historyk literatury współczesnej i krytyki literackiej.
Jego najważniejsze publikacje to: Normy i formy. Konstanty Troczyński – teoretyk i krytyk
literatury (1982); Społeczne ramy literatury (1989); Dylematy współczesności literackiej
(2005); Na obrzeżach arcydzieł (2009); Republiki literackiej nowoczesności (2014). Redaktor prac zbiorowych: Cezury i przełomy (1994); Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej (2000); Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej (2005);
Herbert Środkowoeuropejczyk (2011).
Allen J. Kuharski – PhD, profesor sztuk performatywnych (stanowisko fundowane przez
Stephena Langa), kierownik Katedry Teatru przy Swarthmore College pod Filadelfią.
Wykłada historię teatru, reżyserię i dramaturgię, prowadzi zajęcia w podyplomowym
studium teatru eksperymentalnego na University of the Arts w Filadelfii. Współredaktor pism zebranych W. Gombrowicza publikowanych przez Wydawnictwo Literackie. Autor licznych publikacji: artykułów, recenzji, wywiadów i tłumaczeń, które ukazały
się w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Francji, Argentynie, Austrii i Holandii.
Jest laureatem odznaki honorowej Zasłużony dla Kultury Polskiej (2002) oraz Nagrody
S.I. Witkiewicza (2006).
Li Yinan – dr, kierownik Katedry Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków
Obcych. W l. 2012–2015 pracowała jako dyplomatka w Ambasadzie ChRL w Polsce.
Zajmuje się literaturą polską oraz jej recepcją w Chinach i chińsko-polskim dialogiem
międzykulturowym. Autorka książki Literatura polska w Chinach (2017) oraz kilkunastu
prac poświęconych przede wszystkim zagadnieniom recepcji literatury polskiej.
Michał J. Mikoś – prof., kierownik Katedry Języków i Literatur Obcych na Uniwersytecie
Wisconsin w Milwaukee. Autor wielu artykułów dotyczących literatury polskiej, językoznawstwa i kartografii, m.in.: Miłosz – tłumacz poezji polskiej na angielski i Historia powstania i upadku Katedry imienia Adama Mickiewicza na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (1948–1954) oraz 15 książek, m.in.: Early Maps of Poland (1508–1772) in the
American Geographical Society Collection (1982); W pogoni za Sienkiewiczem: Z odnalezionych dzienników Almy Curtin (1994), Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej
(2012) i 6-tomowej anglojęzycznej historii i antologii literatury polskiej od jej początków do roku 2000 (1996–2008). Laureat nagrody Polskiego PEN Clubu za tłumaczenia
literatury polskiej na angielski.
Beata Nowacka – dr hab., zatrudniona w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze to: polska szkoła reportażu, geopoetyka i recepcja literatury polskiej w świecie. Autorka książek: Magiczne dziennikarstwo. Ryszard
Kapuściński w oczach krytyków (2004, 2006), opracowania Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego dla Biblioteki Narodowej (BN I 315). Współautorka (z Z. Ziątkiem, IBL PAN) publikacji: Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza (przekłady na j. hiszpański i włoski) i polemiki Literatura non-fiction. Czytanie Kapuścińskiego po Domosławskim (2014).
Małgorzata Anna Packalén Parkman – prof., kierownik Studiów Polonistycznych
w Instytucie Języków Nowożytnych (Department of Modern Languages / Slavic) na
Uniwersytecie Uppsalskim. Badaczka literatury polskiej oraz tłumaczka. Autorka m.in.
monografii Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych (1987, 2. wyd.
1997) oraz pracy z zakresu badań komparatystycznych literatury szwedzkiej i polskiej,
pt. Under två kulturers ok (Under the Yoke of Two Cultures, 2001), jak też współredaktorka
i współautorka antologii Swedish-Polish Modernism. Literature – Language – Culture
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(2003) oraz The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts (2004). Jej dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt artykułów na temat
poezji i prozy polskiej.
Janusz Pasterski – dr hab., prof. UR; dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Historyk literatury, krytyk literacki. Opublikował m.in.: Tristium liber.
O twórczości literackiej Stefana Napierskiego (2000), Inne wyzwania. Poezja Bogdana
Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości (2011). Współredagował monografię Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia (t. 1–2, 2007)
oraz Inna literatura? Dwudziestolecie 1989–2009 (t. 1–2, 2010). Redaktor pisma literackiego „Fraza”. Jego zainteresowania koncentrują się wokół literatury polskiej XX i XXI w.,
zwłaszcza poezji międzywojennej i współczesnej, a także literatury emigracyjnej.
Dominique Porębska-Quasnik – dr hab., studiowała muzykologię oraz śpiew i światowy repertuar liryczny. Zajmuje się semantyką, semiotyką oraz studiami porównawczymi polskich, francuskich i wagnerowskich dramatów muzycznych. Autorka licznych
artykułów naukowych oraz 17 książek, napisała m.in. Polski dramat historyczny: Konrad
Wallenrod, Krzyżacy, Pan Wołodyjowski (2004) czy Manru ou la Symbolique des notes
(essai sur l’opéra d’ Ignacy Jan Paderewski) (2007). Zainteresowania badawcze: polska literatura wokalna.
Magdalena Rabizo-Birek – dr hab., prof. UR, pracuje w Zakładzie Literatury Polskiej XX
wieku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej zainteresowania badawcze: literatura polska po 1939 r., krytyka i życie literackie oraz artystyczne, związki
literatury ze sztukami czy tradycją romantyczną w literaturze współczesnej. Jest autorką wielu artykułów naukowych oraz kilku książek, m.in. Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej (2012); Między mitem a historią. Twórczość literacka Włodzimierza Odojewskiego (2000). Redaktorka monografii
naukowch m.in. poświęconych twórczości O. Tokarczuk (2013) czy polskim czasopismom literacko-artystycznym i społeczno-kulturalnym po r. 1980 (2008). Od 1998 r.
redaktor naczelna pisma literacko-artystycznego „Fraza”. Laureatka nagrody Fundacji
Nelli i Władysława Turzańskich (Toronto 2004).
Teresa Rączka-Jeziorska – dr, polonistka, slawistka specjalizująca się w językach
wschodniosłowiańskich; aktualnie pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN. Badaczka
literatury romantycznej, wschodniego pogranicza dawnej Rzeczypospolitej i polsko-bałtyckich związków kulturowych. Autorka książki „Przez fale rozeznać myśl wód.” O romantycznych przedstawieniach rzeki w twórczości Adama Mickiewicza i Tarasa Szewczenki
(2011), współautorka Atlasu polskiego romantyzmu. Świat – Europa – Polska (2015) oraz
wielu artykułów. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2015) i Narodowego Centrum Kultury (2014) za rozprawę doktorską pt. Polsko-inflancka literatura romantyczna.
Agnieszka Rydz – dr hab., profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska). Autorka książek: Mnemozyna. O pamięci autobiograficznej w poezji polskiej (2011), Świat nie ma sensu. Sens ma sztuka. O powojennej poezji
Kazimierza Wierzyńskiego (2004). Opracowała wstęp krytyczny do wyboru twórczości
S.A. Borsukiewicza: Kontrasty. Powrót. Próba całości (2008). Zajmuje się literaturą polską
XX w. i najnowszą w kontekście pamięci oraz emocji.
Marek Stanisz – dr hab., prof. UR; Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor książek Wczesnoromantyczne spory
o poezję (1998); Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelni-
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kiem (2007). Współredaktor tomów zbiorowych, m.in.: Między biografią, literaturą i legendą (2010); Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie
Kowalczykowej (2012), Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii (2013). Redaktor naczelny czasopisma literaturoznawczego „Tematy i Konteksty”.
Alena Strakhava – scenarzystka, absolwentka Studia-Movia Centrum w Mińsku. Jej
zainteresowania badawcze to kinematografia polska i białoruska.
Anna Synoradzka-Demadre – dr, adiunkt w Sekcji Języka Polskiego na Uniwersytecie
Charles’a de Gaulle’a w Lille. Autorka biografii Jerzego Andrzejewskiego Jerzy Andrzejewski. Przyczynek do biografii prywatnej (2016). Entuzjastka nauczania gramatyki języka
polskiego, malarka samouk.
Bożena Szałasta-Rogowska – dr, Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze to: polska poezja
współczesna, literatura polska poza granicami kraju, teoria recepcji i odbioru, glottodydaktyka oraz metodyka nauczania literatury polskiej cudzoziemców. W l. 2002−2003
wykładała język i literaturę polską na Uniwersytecie w Toronto (Kanada). Autorka monografii Urodzony z piołunów. O poezji Bogdana Czaykowskiego (2005) oraz Zbioru testów do podręcznika „Dzień dobry” (2006). Opracowała także w serii Czytaj po Polsku Szafę
O. Tokarczuk (2015). Dzięki jej staraniom w 2007 r. wydano wybór wierszy poety emigracyjnego B. Czaykowskiego Jakieś ogromne szczęście: wiersze wybrane z lat 1956–2006.
Redaktorka tomu zbiorowego Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice (2010) oraz
wraz z B. Nowacką pierwszej serii pt. Literatura polskia obu Ameryk. Studia i szkice (2014).
Oksana Weretiuk – prof. dr hab., kierownik Pracowni Komparatystyki w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania naukowe: komparatystyka literacka i kulturowa, współczesna literatura polska, ukraińska, angielskojęzyczna,
teoria i metodologia literatury. Autorka bardzo wielu prac naukowych i monografii,
redaktorka kilku monografii zbiorowych. Członkini: International Comparative Literature Association, British Comparative Literature Association, The European Network of
Comparative Studies, Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.
Ryszard Zajączkowski – dr hab., profesor w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. W l. 1997–1999 wykładowca w Katolickim Uniwersytecie
Eichstätt, stypendysta w uniwersytetach Yale (2005) i Harvard (2011). Autor monografii
Głos prawdy i sumienie. Kościół w pismach Cypriana Norwida (1998, 2012); Pisarz i wyznawca. W kręgu twórczości Romana Brandstaettera (2009), a także licznych artykułów
poświęconych literaturze XIX i XX w. Redaktor prac zbiorowych: Świat kultury Romana
Brandstaettera (2015), Kulturowy wymiar twórczości Norwida (2016), Józef Wittlin – oblicza pisarstwa i kultury (2016). Publicysta i tłumacz kilkudziesięciu książek.
Justyna Zych – dr, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum na Uniwersytecie Warszawskim. W l. 2014–2016 visiting professor na University
of Toronto; autorka książki L’influence de la psychanalyse sur la critique littéraire en France
(1914–1939) (2014) oraz licznych artykułów poświęconych literaturze francuskiej i polskiej oraz glottodydaktyce.
Sławomir Jacek Żurek – prof. dr hab., dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad
Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. Autor licznych artykułów naukowych
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oraz monografii: „…lotny trud półistnienia”. O motywach judaistycznych w poezji Arnolda
Słuckiego (1999); Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej (2004); Z pogranicza. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej (2008); Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej
dwudziestolecia międzywojennego (2011); Literatura polska w Izraelu. Leksykon (wspólnie
z K. Famulską-Ciesielską) (2012). Członek m.in.: Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady Episkopatu Polski, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Laboratorium „Więzi”.
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