
II.  
Obecno  literatury polskiej  

w Ameryce Pó nocnej i Anglii1 

Na pocz tku par  danych o materia ach, na których opar em ten roz-

dzia . W za czonej obszernej bibliografii (rozdz. III), zebranej tutaj po 
raz pierwszy, umie ci em, z ma ymi wyj tkami, ksi ki pisarzy polskich 

przet umaczone z j zyka polskiego na j zyk angielski. Chocia  moim pier-

wotnym zamiarem by o zarejestrowanie przek adów dokonanych tylko 
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w trakcie pracy zdecydowa em jed-

nak, by katalogowa  tak e ksi ki wydane w Anglii i w Polsce. W wielu bo-

wiem wypadkach angielskie przek ady ukazywa y si  jednocze nie zarówno 
w pó nocnoameryka skich, jak i europejskich wydawnictwach. Nie by o 

te  zawsze jasne, z jakiego kraju wywodz  si  t umacze, którzy dokonali 

przek adów niektórych pozycji. W efekcie w czenie do bibliografii eu-
ropejskich przek adów da o pe niejszy obraz literatury polskiej od wieku 

szesnastego do chwili obecnej w angielskim kr gu j zykowym. 

Ogólne spojrzenie na dane: w bibliografii znalaz o si  799 ksi ek oraz 
105 antologii. W kategorii gatunków literackich proza reprezentowana 

jest przez oko o 510 tytu ów, poezja przez 256, dramat przez 87. Klasy-

fikacja pozosta ych tytu ów jest trudna do okre lenia, szczególnie 
w przypadku antologii. 

                                                           

1 W rozdziale tym pisz  o ksi kowych wydaniach przek adów z literatury polskiej na an-

gielski. Nie umie ci em bowiem w bibliografii drobnych t umacze  og oszonych w monogra-

fiach, periodykach lub ostatnio w internecie. Nie mog em te  spisa  ksi kowych opinii 

uczonych, recenzentów i krytyków literackich, które w zasadniczy sposób przyczyniaj  si  do 

kreowania wizerunków pisarzy, a w rezultacie do przedstawienia aktywnego uczestnictwa 

literatury polskiej w anglosaskiej przestrzeni kulturowej. 
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Aby przeanalizowa , z jakiej epoki pochodz  powy sze teksty, dokona-
em podzia u na nast puj ce okresy literackie: redniowiecze, renesans, 

barok, o wiecenie, romantyzm, realizm i M oda Polska, dwudziestolecie 

i okres wojny oraz ogólnie literatura wspó czesna. Najwi cej przek adów 
ksi ek, bo a  415 (prawie 50%) dokonano z literatury wspó czesnej 

(1950–2010), natomiast z pozosta ych okresów literackich odnotowuj  

cznie 421 pozycji. W ród nich 170 tytu ów pochodzi z okresu dwu-
dziestolecia i wojny, 128 z realizmu i M odej Polski, 84 z romantyzmu, 

26 z renesansu, 11 z o wiecenia, 9 z baroku i 3 ksi ki ze redniowiecza. 

Dane te wskazuj  wyra nie, e im tekst pochodzi z wcze niejszego okre-
su literackiego, tym mniejszym zainteresowaniem cieszy si  w ród t uma-

czy i wydawców. Jedynym wyj tkiem jest tutaj renesans, z tego okresu 

przet umaczono wi cej ksi ek ni  z o wiecenia i baroku. 
Jak kszta towa a si  obecno  literatury polskiej w Anglii, a nast pnie 

w Ameryce? Pierwsze t umaczenie na j zyk angielski ukaza o si  w Lon-

dynie w 1560 roku. By  to fragment historii Marcina Kromera O pocho-

dzeniu i czynach Polaków (og oszone po acinie w 1555 roku, 5 wyda , t u-

maczenie na niemiecki w 1562 i polski w 1611), pod tytu em A Notable 

Example of Gods Vengeance vppon Murdering a King. Drug  ksi k  polskiego 
pisarza, która ukaza a si  w czterech angielskich wydaniach (1598, 1607, 

1660 i 1733), by o dzie o Wawrzy ca Go lickiego De optimo senatore, de-

dykowane Zygmuntowi Augustowi i przedstawiaj ce sztuk  rz dzenia, 
rol  senatu oraz wizerunek wzorowego m a stanu. 

T umaczenia aci skich tekstów Kromera i Go lickiego, czo owych 

przedstawicieli renesansowej historiografii i my li ustawodawczej, odegra y 
wa n  rol  w rozwoju teorii politycznej. Pierwszy i drugi zmieniony prze-

k ad De optimo senatore Go lickiego2 zosta y natychmiast skonfiskowane 

w el bieta skiej Anglii, ale dzie o by o cytowane w politycznych broszurach 
i sta o si  na tyle popularne, e przypuszcza si , i  zna  je równie  Szekspir3. 

Znacznie wi ksz  s aw  w Europie cieszy y si  liryki i traktaty poetyc-

kie Macieja Sarbiewskiego, nowo aci skiego poety doby baroku. Utwory 
tego „Horacjusza Sarmackiego”, a przede wszystkim jego ody, epody 

i epigramaty pt. Lyricorum libri IV, og oszone w Antwerpii w 1634 roku, 

                                                           

2 De optimo senatore zosta o przet umaczone na j zyk polski 432 lata po ukazaniu si  aci -

skiego tekstu w Wenecji (O senatorze doskona ym: ksi gi dwie, oprac. M. Korolko, przek . 

T. Bie kowski, Kraków, Arcana, 2000) i 402 lata po przek adzie angielskim. 
3 W. Chwalewik, Polska w „Hamlecie”, Wroc aw, Ossolineum, 1956, 107–111. 
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doczeka y si  ponad 30 edycji w XVII i XVIII wieku. Jego utwory, wy-
dawane w oryginale oraz w licznych t umaczeniach i parafrazach, by y 

szczególnie dobrze znane w Anglii i ich g bokiemu wp ywowi podlega-

o wielu poetów, na przyk ad Henry Vaughan, Abraham Cowley, Isaac 
Watts, Richard Lovelace, Robert Burns i Samuel Coleridge4. 

Na nast pne t umaczenia trzeba by o poczeka  a  do XIX wieku. 

Czwartym angielskim przek adem by  esej J drzeja niadeckiego On the 

Literary and Scientific Labor of Copernicus, the Father of Modern Astronomy 

(O literackich i naukowych osi gni ciach Kopernika), który ukaza  si  w r. 1823 

w Dublinie. W 1828 ukaza a si  w Londynie pierwsza antologia literatury 

polskiej pod tytu em Wybór poezyi polskiey. Specimens of the Polish Poets, po-

wi cona pisarzom od renesansu do o wiecenia. Jej redaktorem i t uma-

czem by  John Bowring, s ynny poliglota, któremu pomaga  Krystian 

Lach Szyrma, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pu kownik w po-

wstaniu listopadowym i t umacz Adama Mickiewicza, Ewy Feli skiej 

i Micha a Czajkowskiego. W antologii znalaz y si  przek ady, m.in. Jana 

Kochanowskiego, Szymona Szymonowica, Macieja Sarbiewskiego, Igna-

cego Krasickiego i Juliana Ursyna Niemcewicza. Dwie ksi ki Niemcewi-

cza ukaza y si  w Londynie (1830) i w Edynburgu (1844). 

W latach 1833–1885 ukazuje si  sze  przek adów dzie  Adama Mic-

kiewicza na angielski (cztery z nich to t umaczenia Konrada Wallenroda). 

W r. 1836 wychodzi w Londynie Maria Antoniego Malczewskiego, 

w 1855 Kird ali Micha a Czajkowskiego, a w 1875 w Filadelfii Nie-Boska 

komedia Zygmunta Krasi skiego, pierwszy ksi kowy przek ad z literatu-

ry polskiej w Ameryce. Trzy nast pne ksi ki to przek ady historycznych 

powie ci Józefa I. Kraszewskiego, które ukaza y si  w Nowym Jorku 

w latach 1889, 1890 i 1891. Mimo t umacze  pojedynczych wierszy oraz 

artyku ów o Mickiewiczu w Anglii, jego twórczo  nie wzbudzi a ywego 

odd wi ku w ród angielskich krytyków i czytelników5. 

                                                           

4 Wnikliwe omówienie twórczo ci Sarbiewskiego i jego wp ywu na poezj  angielsk  mo na 

znale  w ksi ce: K. Fordo ski, P. Urba ski, red., Casimir Britanicus. English Translations, 

Paraphrases, and Emulations of Maciej Kazimierz Sarbiewski, London, Modern Humanities Rese-

arch Association, 2008. 
5 Szczegó ow  bibliografi  t umacze  twórczo ci Adama Mickiewicza w Anglii i Ameryce 

przedstawia M.M. Coleman w: Adam Mickiewicz in English, Cambridge Springs, PA, Alliance 

College, 1954. Na ten temat pisa  W.J. Rose w: W. Lednicki, Adam Mickiewicz in World Litera-

ture; A Symposium, Berkeley, University of California Press, 1956. 



II. Obecno  literatury polskiej w Ameryce Pó nocnej i Anglii 39 

Inaczej natomiast przedstawia si  recepcja t umacze  powie ci i nowel 
Henryka Sienkiewicza w Ameryce i Anglii6. W latach 1890–1900 nast pu-

je prawdziwy wysyp przek adów jego twórczo ci, bowiem na rynkach po 

obu stronach Atlantyku pojawia si  oko o 45 tytu ów. W ci gu osiemna-
stu miesi cy od ukazania si  Quo vadis w przek adzie Jeremiasza Curtina 

(Boston: Little, Brown and Company, 1896) sprzedano 600 tysi cy eg-

zemplarzy powie ci, a ksi ka znalaz a si  na li cie bestsellerów. Ten 
sukces wydawniczy spowodowa  olbrzymi wzrost zainteresowania inny-

mi ksi kami Sienkiewicza. Nie mniej ni  34 ameryka skich wydawców 

i 44 t umaczy walczy o w ró nych okresach o poka ne zyski, rzucaj c na 
rynek nowe przek ady. Przesz o 60 wyda  Quo vadis ukaza o si  w Sta-

nach Zjednoczonych, do roku 1915 sprzedano pó tora miliona egzem-

plarzy powie ci, a sama firma Little, Brown and Company opublikowa a 
kilka wyda , od luksusowego za dwana cie dolarów do taniego za dwa-

dzie cia pi  centów. 

Na fali tej niezwyk ej popularno ci prasa codzienna podawa a gorliwie 
biograficzne wiadomo ci o pisarzu, jego metodach pracy i dzia alno ci 

politycznej. W ameryka skich gazetach i literackich periodykach ukazy-

wa y si  dziesi tki recenzji i esejów, w których omawiano szczegó owo 
artystyczne walory powie ci i nowel autora Trylogii. Niektórzy krytycy po-

równywali Sienkiewicza do najwybitniejszych pisarzy epoki, takich jak Scott, 

Dumas, Flaubert, Zola i To stoj, a jeden z nich, Stanley E. Johnson, zaliczy  
go do grona „uniwersalnych geniuszy”, takich jak Szekspir, Milton, Emer-

son, Homer, Wergiliusz, Dante, Andersen, Molière i Cyceron7. 

Dramaturgiczne wersje powie ci by y wystawiane na scenach teatral-

nych, filmowane, a pó niej nagrywane na kasety oraz wy wietlane w te-

lewizji. Ju  wkrótce po wydaniu ksi ki Quo vadis zosta o sfilmowane 

                                                           

6 O popularno ci dzie  Henryka Sienkiewicza w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie 

o odbiorze Quo vadis, pisa em w ksi ce W pogoni za Sienkiewiczem. Z odnalezionych dzienników Almy 

Curtin, Warszawa, Constans, 1994 oraz ostatnio w artyku ach: Henryk Sienkiewicz, w: T.S. Bitonti, 

red., Dictionary of Literary Biography, t. 332; Nobel Prize Winners in Literature, Part, 4, Detroit, Thomson 

Gale, 2007, 234–246 oraz Odbiór Sienkiewiczowskiego „Quo vadis” w Stanach Zjednoczonych, w: A. Ko-

cha czyk, A. Niewiadomski, B. Wróblewski, red., S owa i metody. Ksi ga dedykowana profesorowi 

Jerzemu wi chowi, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2009, 369–377. 
7 M. Giergielewicz, Henryk Sienkiewicz’s American Resonance, Rome, Institutum Historicum 

Polonicum, 1966, 321–322 oraz The Editions of „Quo Vadis?” in America, „The Polish Review”, 

XII, 4, 1967, 90–93. Tak e: G.E. Patyk, The American reception of the works of Henryk Sienkiewicz, 

1890–1916, M.A. thesis, Wayne State University, 1974. 
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i by o przedstawiane w Londynie, Nowym Jorku, a potem dwadzie cia 

dwa kina objazdowe pokazywa y film na terenie Stanów Zjednoczonych 

i Kanady. Film ten odniós  nie tylko wielki sukces finansowy, ale tak e 

przyczyni  si  do rozwoju ameryka skiej kinematografii oraz kina jako 

popularnej formy sztuki. A ju  hollywoodzka „superkolosalna” wersja 

Quo vadis z 1951 roku, której wiatowe przychody szacowano na dwa-

dzie cia pi  milionów dolarów, natchn a producentów do nakr cenia 

serii historycznych epopei filmowych. 

Twórczo  Henryka Sienkiewicza przyku a uwag  ameryka skiej 

i wiatowej publiczno ci. aden polski autor do chwili obecnej nie od-

niós  takiego sukcesu wydawniczego na rynku ameryka skim. Co wi cej, 

echa popularno ci ksi ek Sienkiewicza, szczególnie Quo vadis i Trylogii 

rozbrzmiewaj  po dzie  dzisiejszy. W roku 1991, sto lat po ukazaniu si  

pierwszego przek adu na angielski pióra Jeremiasza Curtina, Trylogia uka-

za a si  raz jeszcze, tym razem w adaptacji Wies awa Kuniczaka, i po raz 

kolejny znalaz a wielu czytelników8. 

Pierwszy okres t umacze  zamykaj  dwie powie ci Elizy Orzeszkowej 

(1898 i 1899) oraz po jednej Stanis awa Przybyszewskiego, Marii Ro-

dziewiczówny i Tomasza Teodora Je a. W sumie od 1560 do 1900 roku 

ukaza o si  69 pozycji po angielsku, co stanowi ponad 8% wszystkich 

t umacze . 

W drugim okresie, arbitralnie ustalonym od 1901 do 1945 roku, prym 

wiedzie w dalszym ci gu Henryk Sienkiewicz (19 tytu ów), a po nim 

W adys aw Reymont, drugi polski noblista (11 tytu ów). Nast pne miej-

sce zajmuje Ferdynand Ossendowski, autor 10 popularnych ksi ek. 

W okresie tym t umacze angloameryka scy skupili uwag  na twórczo-

ci klasyków romantyzmu. Ukazuj  si  przek ady Adama Mickiewicza 

i Juliusza S owackiego (po 6) oraz Zygmunta Krasi skiego (3), Aleksan-

dra Fredry i Józefa I. Kraszewskiego (po 2). Po raz pierwszy w kr gu 

zainteresowa  ameryka skich t umaczy pojawiaj  si  poezje Jana Ko-

chanowskiego (3) oraz najwybitniejszych pisarzy okresu pozytywizmu: 

Elizy Orzeszkowej i Boles awa Prusa (po 4) i Marii Konopnickiej (2). 

Ostatni  grup  tworz  pisarze m odopolscy: Stanis aw Przybyszewski 

                                                           

8 Bill Piszek z Copernicus Society of America, wydawca Trylogii, poinformowa  mnie 

7 grudnia 2010 r., e sprzedano dotychczas 18000 egzemplarzy Trylogii, po 6000 egzemplarzy 

ka dego tomu. 
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(3), Stanis aw Wyspia ski i Stefan eromski (po 2), a po nich w dwu-

dziestoleciu i okresie wojny Zofia Kossak-Szczucka (5), Ksawery Pru-

szy ski, Aleksander Janta-Po czy ski i Arkady Fiedler (po 3) oraz Zofia 

Na kowska, Maria Kuncewiczowa, Janusz Meissner i Melchior Wa ko-

wicz (po 2). W sumie od 1901 do 1945 roku ukaza y si  124 ksi ki pol-

skich autorów oraz 13 antologii. Stanowi to 16% wszystkich przek adów. 

Pozosta e przek ady, oko o 633, czyli 76%, ukaza y si  w druku pomi -

dzy 1946 a 2010 rokiem. Wida  z tego wyra nie, e gros przek adów na 

j zyk angielski dokonane zosta o w ostatnim sze dziesi cioleciu. 

Okres ten wi e si  z rozwojem polonistyki w Ameryce Pó nocnej9. Na 

ameryka skich, kanadyjskich i angielskich uniwersytetach przybywa po-

lonistów, ro nie ilo  uczelni z zaj ciami z j zyka polskiego (106 w Sta-

nach i 9 w Kanadzie w 2006 roku) oraz t umaczy. Znaczenie polonistyki 

ameryka skiej wzrasta tak e dzi ki obecno ci polskich poetów, prozai-

ków i dramaturgów. Ro nie te  ranga polskiej literatury, dzi ki osi gni -

ciom wybitnych twórców okresu przedwojennego, wojennego i doby 

obecnej. Podnosi si  równie  rola Polski na arenie mi dzynarodowej, od 

przesz o 20 lat ju  wolnego kraju. 

I tak w powojennym przedziale czasowym mo na dokona  generalne-

go podzia u mi dzy t umaczeniami autorów nie yj cych w chwili zako -

czenia wojny i tych, nazwijmy ich wspó czesnymi, których twórczo  

przypad a g ównie po 1945 roku. W pierwszej kategorii, w ród autorów, 

którzy maj  co najmniej trzy angielskie ksi ki na swoim koncie, prze-

wodzi Adam Mickiewicz (18 pozycji), a potem Cyprian Norwid (15), 

Stanis aw Ignacy Witkiewicz (12), Bruno Schulz (11), Juliusz S owacki 

(10), Ferdynand Ossendowski (10), Henryk Sienkiewicz (8), Jan Kocha-

nowski, Miko aj Kopernik i Boles aw Prus (po 7), Janusz Korczak i Sta-

nis aw Wyspia ski (po 5), Aleksander Fredro i Jan Potocki (po 4) oraz 

Krzysztof K. Baczy ski, Maria Konopnicka i Stefan eromski (po 3). 

W sumie w tej kategorii znalaz y si  132 pozycje. 

W ród najcz ciej t umaczonych autorów wspó czesnych, z co naj-

mniej trzema tytu ami, na pierwszym miejscu znalaz  si  Czes aw Mi osz 

z 26 ksi kami, przed Tadeuszem Ró ewiczem (20), Stanis awem Le-

mem (18), Zbigniewem Herbertem (17) i S awomirem Mro kiem (14). 

Po nich uplasowali si  Witold Gombrowicz (12), Wis awa Szymborska 
                                                           

9 P. rozdz. I i II. 
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(11), Adam Zagajewski (9), Karol Wojty a (8), Kazimierz Brandys i Ry-

szard Kapu ci ski (po 7), Jerzy Andrzejewski, Arkady Fiedler, Janusz 

G owacki, Pawe  Huelle, Tadeusz Konwicki, Ewa Lipska i Leopold Tyr-

mand (po 6), Leszek Czuchajowski, Andrzej Stasiuk, Andrzej Szczypiorski 

i Aleksander Wat (po 5), Tadeusz Borowski, Jan Dobraczy ski, Henryk 

Grynberg, Gustaw Herling-Grudzi ski, Marek H asko, Zofia Kossak-

-Szczucka, Maria Kuncewiczowa, Józef Mackiewicz, Anna wirszczy -

ska, Stefan Themerson i Magdalena Tulli (po 4) oraz Stanis aw Bara -

czak, Czes aw Bednarczyk, Ida Fink, Konstanty I. Ga czy ski, Stefan 

Grabi ski, Jerzy Harasymowicz, Julia Hartwig, Ireneusz Iredy ski, Hanna 

Krall, Jerzy Pilch, Adolf Rudnicki, Boles aw Taborski i Julian Tuwim (po 3). 

Ogólna liczba t umacze  w tej kategorii wynosi 287 tytu ów. Dochodzi 

do tego wiele antologii. 

W sumie 180 polskich pisarzy, poetów i dramaturgów (w tym 30 ko-

biet) znalaz o t umaczy i wydawców. W rankingu autorów t umaczonych 

najcz ciej na angielski prym wiedzie Henryk Sienkiewicz z 64 ksi kami. 

Nast pnie: 

2. Adam Mickiewicz 30 

3. Czes aw Mi osz 26 

4. Tadeusz Ró ewicz 20 

5. Stanis aw Lem 18 

6. Zbigniew Herbert 17 

7. Cyprian Norwid 16 

7. Juliusz S owacki 16 

8. S awomir Mro ek 14 

9. Witold Gombrowicz 12 

9. Stanis aw Ignacy Witkiewicz 12 

10. Boles aw Prus 11 

10. W adys aw Reymont 11 

10. Bruno Schulz 11 

10. Wis awa Szymborska 11 

11. Jan Kochanowski 10 

11. Ferdynand Ossendowski 10 

12. Zofia Kossak-Szczucka 9 

12. Adam Zagajewski 9 

13. Eliza Orzeszkowa 8 

13. Karol Wojty a 8 
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Powy sze zestawienia potwierdzaj  wcze niejsze dane o stanie prze-
k adów na j zyk angielski. W okresie od 1946 do 2010 r. ukaza o si  naj-

wi cej przek adów z literatury polskiej, a w ród tych t umacze  najcz st-

sze by y ksi ki pisarzy wspó czesnych. Mo na wi c uzna , e ogólny 
obraz polskiej literatury lat powojennych w Ameryce Pó nocnej i Anglii 

przedstawia si  zadowalaj co. Dzi ki wieloletnim wysi kom licznej grupy 

pisarzy i naukowców, ksi ki polskich autorów docieraj  stosunkowo 
szybko do bibliotek i czytelników w krajach angloj zycznych. Donios  

rol  w tym procesie odgrywaj  t umacze, którzy zdobyli fachowe przygo-

towanie w uniwersyteckich programach po wi conych praktyce i teorii 
translatologii. Rozpocz a si  dyskusja nad konieczno ci  stworzenia 

krajowego kanonu rekomendacyjnego dla potrzeb t umaczy10, powsta o 

te  kilka antologii w j zyku angielskim, które taki kanon ju  postuluj . 
Znaczn  pomoc w rozpowszechnianiu polskiej literatury za granic  oka-

zuj  ostatnio krajowe instytucje i wydawnictwa, np. Instytut Ksi ki 

i Wydawnictwo Literackie w Krakowie. 
Gorzej jest natomiast z t umaczeniami dzie  z wcze niejszych epok. 

Aby przedstawi  pe niejszy obraz rodzimej kultury, konieczne jest doko-

nanie przek adów przede wszystkim z literatury redniowiecznej i rene-
sansowej. By yby to t umaczenia kronik Galla Anonima, Wincentego 

Kad ubka i innych dziejopisarzy, religijnej poezji i legend, a tak e wiec-

kiej poezji. Brakuje odpowiednich przek adów Miko aja Reja, Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, ukasza Górnickiego i Wawrzy ca Go lickiego, 

a tak e Fraszek i Pie ni Jana Kochanowskiego. S abo reprezentowana jest 

poezja barokowa, szczególnie takich pisarzy jak Maciej Sarbiewski, Szy-
mon Starowolski, Jan Andrzej Morsztyn, Wac aw Potocki, Adam Naru-

szewicz, oraz o wiecenia, na przyk ad Stanis aw Staszic, Hugo Ko taj, 

Ignacy Krasicki oraz Franciszek Karpi ski i Franciszek Knia nin. W ród 
romantyków na wi ksz  uwag  zas uguje Juliusz S owacki, a w XX wieku 

twórczo  Marii Konopnickiej, Stanis awa Wyspia skiego, Jana Kaspro-

wicza, Leopolda Staffa, Kazimierza Wierzy skiego i Gustawa Herlinga-
-Grudzi skiego. Na wznowienia i nowe przek ady zas uguj  tak e Józef 

I. Kraszewski, Eliza Orzeszkowa i W adys aw Reymont. 

                                                           

10 P. Wilczek, Kanon literatury polskiej w nauczaniu polonistycznym za granic  i A. Karcz, Literatura 

polska po angielsku. Problem kanonu lektur w nauczaniu cudzoziemców, w: P. Garncarek, P. Kajak, 

A. Zieniewicz, red., Kanon kultury w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego, Warszawa, Polonicum, 

2010, 89–96, 105–108. 


