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Paulo Leminski, 2014, Powróci o moje polskie serce // Meu coraçao de polaco voltou,
wyb. Piotr Kilanowski, prze". Piotr Kilanowski, Konrad Szcze#niak,
Wydawnictwo Gnome, Katowice, ss. 100.

U ywaj!c sformu"owania wydarzenie literackie, zdaj# sobie spraw# z jego
wzgl#dno$ci. Jasne jest, e dla wielu osób nie b#dzie wydarzeniem publikacja
wyboru wierszy poety, którego nazwiska nigdy nie s"yszeli. Mo e zaskoczy%
ich i troch# zainteresowa% polskie brzmienie tego nazwiska, ale na tym zapewne sko&cz! si# wszelkie skojarzenia. Wszak literatura brazylijska nie jest
w Polsce szczególnie popularna, a co dopiero poezja tego kraju. A Paulo
Leminski by" poet!. By", bo od kilkunastu lat nie yje. Warto jednak o nim
i jego poezji napisa%, bo publikacj# jego wierszy uznaj# za wydarzenie mimo
wszystko. Wydarzenie z kilku powodów, które – jak s!dz# – warto czytelnikom u$wiadomi%.
Paulo Leminski by" Brazylijczykiem polskiego pochodzenia. Urodzi" si#
w stolicy stanu Parana, Kurytybie, w 1944 r. Zmar" wcze$nie, w wieku 44 lat.
Do Brazylii wyemigrowa" jego dziadek, który przyby" z Narajowa, wsi na
kresach po"udniowych, po"o onej na wschód od Przemy$la. Jego ojciec by"
wi#c Brazylijczykiem polskiego pochodzenia. Natomiast jego matka by"a
Mulatk! brazylijsk!, wywodz!c! si# z ludno$ci murzy&skiej pochodzenia
afryka&skiego. Mieszanka, któr! reprezentuje Leminski, do$% typowa dla
Brazylii, pozwala"a mu nawi!zywa% raz do korzeni polskich, raz do korzeni
afryka&skich, co dawa"o w sumie oryginalne mo liwo$ci twórcze. M"ody
Paulo studiowa", ale studiów nie uko&czy". Mimo to uchodzi" za erudyt#. Jak
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na buntownika przysta"o, zwi!za" si# z popularnymi wówczas w Brazylii ruchami literackimi i subkulturowymi: z konkretyzmem, marginalizmem i tropikalizmem, wreszcie z poezj! graficzn!. Od m"odo$ci para" si# piórem
i dlatego pozostawi" do$% du y dorobek, gdy by" nie tylko poet!, ale tak e
krytykiem literackim, prozaikiem, eseist!, autorem tekstów piosenek i biografem. Jakby tego by"o ma"o, trzeba powiedzie%, e zna" dobrze sze$% j#zyków obcych, a japo&ski tak dobrze, e by" w stanie czyta% i przek"ada% klasyków tej literatury z Yukiem Mishim! na czele oraz napisa% biografi# mistrza Matsui Bash' i uprawia% sztuk# haiku. Takie nagromadzenie
zaskakuj!cych talentów stanowi wdzi#czny materia" dla biografów poety. Jeden z nich, Vaz Toninho, biografi# Leminskiego zatytu"owa" O bandido que
sabia latim (Bandyta, który mówi" po "acinie).
Wydawnictwo Gnome opublikowa"o w"a$nie dwuj#zyczny tomik jego poezji w wyborze Piotra Kilanowskiego oraz w t"umaczeniach Piotra Kilanowskiego i Konrada Szcze$niaka. Wybór, licz!cy 100 stron, zosta" poprzedzony
wst#pem prof. Marcela Paivy de Souza, uzupe"niony wspomnieniem prof.
Henryka Siewierskiego i pos"owiem t"umacza, P. Kilanowskiego. T"umacz
zwraca uwag#, e w roku publikacji zbioru Leminski sko&czy"by 70 lat i musia"by zgodnie ze swoj! poetyck! zapowiedzi! „porzuci% w ko&cu faz# dojrzewania”. Publikacja wyboru jego poezji w j#zyku polskim jest interpretowana przez t"umacza jako fakt, e Leminski „w tak dojrza"ym wieku zacz!"
mówi% g"o$no po polsku. I zgodnie z polsk! tradycj! – serce poety, które
przywióz" mu dziadek, wróci"o do kraju” (s. 99). Rzeczywi$cie, w tym tomiku poeta mówi po portugalsku i po polsku, ale nie mo na powiedzie%, e
dopiero teraz „zacz!" mówi% po polsku”. Bo Leminski przemówi" po polsku
troch# wcze$niej, w 2011 r., kiedy ukaza" si# podwójny numer znanego czasopisma „Literatura na (wiecie” zatytu"owany Brasil, po$wi#cony literaturze
tego kraju. Numer zawiera" fragmenty twórczo$ci Carlosa Drummonda de
Andradego, Clarice Lispector, Silviana Santiago, Rubema Fonseki, Paula
Leminskiego, Nicolasa Behra, Luiza Ruffato i Daniela Galery, a tak e rozmow# C. Lispector z Tomem Jobimem, esej Micha"a Lipszyca o twórczo$ci
Leminskiego, esej H. Siewierskiego o Nicolasie Behrze, rozmow# Luiza Fernando Emediato z Carlosem Drummondem de Andradem. W tym 370-stronicowym tomie o wspó"czesnej literaturze brazylijskiej Leminskiemu
po$wi#cono stosunkowo du o miejsca, bo 36 stron, zamieszczaj!c t"umaczenia 49 utworów poetyckich, 10-stronicowy fragment prozy eksperymentalnej Catatau oraz wspomniany ju esej o jego twórczo$ci. W dziale Noty
o autorach znalaz"a si# nota biograficzna poety ko&cz!ca si# s"owami: „W Polsce
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prezentowany po raz pierwszy” (s. 409–410). Utwory Leminskiego prze"o y"
znany t"umacz z j#zyka portugalskiego, Micha" Lipszyc, który do tego samego tomu przet"umaczy" na polski wiersze C. Drummonda de Andradego,
opowiadania C. Lispector i utwory Daniela Galery.
Omawiany tomik nie jest zatem pierwsz! prezentacj! twórczo$ci Leminskiego po polsku, a mimo to mo e pretendowa% do miana wydarzenia. Bo
cho% t"umaczenia Leminskiego na j#zyki obce si#gaj! po"owy lat 90. minionego wieku, o czym pisze we wst#pie M. Paiva de Souza, „Leminski niecz#sto wychodzi" poza granice Brazylii jako solista, a tu autor ma do dyspozycji
ca"! scen# wy"!cznie dla siebie” (s. 11).
Wyboru poezji do tomiku dokona" Piotr Kilanowski, staraj!c si#, eby
„ka dy z rodzajów poezji uprawianych przez Leminskiego i ka dy z tomików poetyckich (…) by" cho%by minimalnie reprezentowany” (s. 98–99).
Dzi#ki "adnie zaprojektowanym notkom na górze ka dej ze stron mo emy
"atwo zidentyfikowa% kolejne tomiki poetyckie i lata ich wydania, mo emy
obserwowa% zmienno$% poezji Leminskiego w czasie. Ten zabieg trzeba pochwali%, gdy takich bezpo$rednich mo liwo$ci nie daje wybór dokonany
kilka lat wcze$niej przez Lipszyca.
Kilanowski, dla którego tomik stanowi zapewne debiut w roli t"umacza,
nie ukrywa, e o wyborze w du ym stopniu decydowa"a subiektywna ocena
mo liwo$ci przet"umaczenia danego utworu na polski. Wcze$niej pokazuje,
dlaczego przek"adanie wierszy tego poety jest dla t"umacza wyzwaniem,
przywo"uj!c przyk"ady ich lapidarno$ci "!czonej z rymem, wieloznaczno$ci
oraz pojawiaj!cych si# gier j#zykowych, uwielbianych przez Leminskiego. Na
k"opoty z t"umaczeniem wierszy tego poety zwróci" te uwag# bardzo do$wiadczony Lipszyc, wspominaj!c jego w"asny styl, skrótowo$% i gry s"owne,
„co czyni go umiarkowanie koszmarnym w t"umaczeniu i dodatkowo utrudnia jego recepcj# za granic!” (Lipszyc 2011, 255). W omawianym tomiku
znajdujemy czasami dwie propozycje przek"adu tego samego wiersza, jak np.
w przypadku Gente que mantém/ pássaros na gaiola/ tem bom coração, t"umaczonym odmiennie przez Kilanowskiego i Szcze$niaka.
Utwory wybrane do publikacji przez Lipszyca i Kilanowskiego pokrywaj!
si# w niewielkim stopniu, z czego wynika, e oba zbiory raczej si# uzupe"niaj! ni ze sob! konkuruj!. Oczywi$cie, u obu t"umaczy powtarzaj! si# niektóre wiersze, co sk"ania do porówna& warsztatu i otrzymanych rezultatów.
Zwykle s! to wiersze wa ne, uwa ane powszechnie za typowe dla Leminskiego ze wzgl#du na jego filozofi# twórcz!. Tak jest np. z wierszem um dia/
a gente ia ser homero/ a obra nada menos que uma iliada z tomu Polonaises, opubli-
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kowanego w 1980 r. Oba t"umaczenia na polski w kilku miejscach ró ni! si#
mi#dzy sob!. Oto wersja wcze$niejsza Lipszyca:
kiedy$
cz"owiek mia" zosta% homerem
i stworzy% co najmniej iliad#
potem
ci# k! bro& wa !c w d"oni
czu", e mo e zosta% rimbaudem
jakim$ ungarettim pesso!
lorc! eluardem ginsbergiem
ostatecznie
sko&czy" jako drobny poeta z prowincji
którym zawsze by"
pod tyloma maskami
które czas potraktowa" jak kwiaty
A oto wersja nowsza Kilanowskiego:
kiedy$
mieli$my by% homerem
niczym mniej ni iliada
potem
ci# kie ycie
mo na by"o zosta% jakim$ rimbaudem
jakim$ ungarettim jakim$ fernando pesso!
jakimkolwiek
lorc! eluardem ginsbergiem
na koniec
zostali$my ma"ym poet!
z prowincji
którym zawsze byli$my
za tyloma maskami
które czas potraktowa" jak kwiaty

O tonie wersji Kilanowskiego zadecydowa" sposób t"umaczenia wieloznacznego wyra enia brazylijskiego a gente, które mo e oznacza% nieokre$lon! grup# ludzi, ró ne osoby maj!ce ze sob! co$ wspólnego, cz"owieka
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w ogóle, tak e pojedynczego cz"owieka. Novo dicionario da lingua portuguesa definiuje dziewi#% znacze& tego wyra enia i kilkana$cie wyra e& frazeologicznych z nim zwi!zanych (de Holanda Ferreira 1986, 845). T"umacz wybra" tu
form# my, maj!c! w polszczy)nie dwa znaczenia: 1) grupa ludzi, do której
zalicza si# mówi!cy, albo 2) jedna osoba, która jest autorem referatu lub artyku"u; w"adca mówi!cy o sobie; zaimek my bywa u ywany w j#zyku oficjalnym w celu pomniejszenia w"asnej osoby (zob. Ba&ko 2000, 906). Jak wida%
z podanych u y% zaimka my, adne z jego znacze& nie pasuje do tego wiersza. Owszem, mówi jedna osoba, ale tekst, który tworzy, nie jest ani artyku"em, ani referatem; pisz!cy na pewno nie uwa a si# za w"adc#. Nie jest to te
j#zyk oficjalny, w którym zaimek my pomniejsza"by znaczenie osoby mówi!cego, cho% w tek$cie pojawia si# je$li nie ten w"a$nie aspekt znaczenia, to dystans do samego siebie i do swoich osi!gni#%. Dlatego mo na uzna%, e
w propozycji Kilanowskiego pojawia si# ton, który nie pasuje do ca"o$ci.
Poza tym mo na by dyskutowa% o tym, czy i w jakim zakresie t"umaczy%
portugalski rodzajnik nieokre$lony um w po"!czeniu z nazwiskami znanych
poetów, np. um ungaretti um fernando pessoa qualquer. Natomiast poza dyskusj!
pozostaje nieudane t"umaczenie oryginalnego a obra nada menos que uma iliada
jako niczym mniej ni iliada z pomini#ciem kluczowego tu dzie!a (a obra).
Kwestia t"umaczenia tego wiersza i kilku podobnych jest tak wa na, poniewa dotyka sprawy dla twórczo$ci Leminskiego niezwykle istotnej: marze&
o miejscu w literaturze $wiatowej m"odych, ambitnych poetów, reprezentuj!cych kultury i j#zyki prowincjonalne. Zgadzam si# z Lipszycem, który pisze:
„Leminski niew!tpliwie mia" $wiadomo$%, e start z pozycji »brazylijskiej«
jest startem utrudnionym i problem prowincjonalno$ci nieraz jest u niego
sygnalizowany – co z tego, e z humorem. Wiedzia", e do ko&ca, a przynajmniej do ko&ca ycia, pozostanie poza kanonem literackim Zachodu,
z którym si# przecie uto samia" i który jako bibliofil i erudyta dobrze zna"”
(Lipszyc 2011, 253).
Tytu" omawianego tomiku zdaje si# wskazywa%, e wybór wierszy Leminskiego by" dokonywany przez Kilanowskiego tak e pod k!tem ich polsko$ci.
St!d obecno$% takich wierszy jak ten, z którego pochodzi tytu", czy Narajów,
których brak w wyborze Lipszyca. Tytu" zosta" podany na ok"adce i stronie
tytu"owej w obu wersjach j#zykowych i brzmi: powróci!o moje polskie serce //
meu coração de polaco voltou. Jest on odniesieniem do pierwszej linijki znanego
wiersza Leminskiego z tomu Polonaises, nawi!zuj!cego z kolei m.in. do Liryków loza"skich Mickiewicza. Trop polsko$ci potwierdza fragment z pos"owia
t"umacza: „zgodnie z polsk! tradycj! – serce poety, które przywióz" mu
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dziadek, wróci"o do kraju”. Rozumiem, e t"umaczowi zale a"o na podkre$leniu w ten sposób, e tomik zostanie opublikowany po polsku w Polsce,
kraju pochodzenia dziadka Leminskiego. Zale a"o na nawi!zaniu do romantycznej tradycji grzebania w Polsce przynajmniej serca wielkiego emigranta,
kiedy nie by"o mo liwe pogrzebanie cia"a czy prochów.
Równocze$nie jednak trzeba sobie zdawa% spraw# z faktu, e polsko$% poety mo e by% ró nie traktowana przez jego t"umaczy i interpretatorów, tak e
przez czytelników. Lipszyc np. pisze: „Pytanie, czy warto si# doszukiwa%
u Leminskiego polsko$ci poza sarmackim w!sem i sk"onno$ci! do okowity,
pozostaje otwarte”. Potem opowiada si# raczej za traktowaniem przez poet#
polsko$ci jako „artystycznej odskoczni i to samo$ci fantasmagorycznej”
(Lipszyc 2011, 256–257). Takie podej$cie jest przekonuj!ce o tyle, e wtedy
g r a p o e t y z p o l s k o $ c i ! "!czy si# w jedno z jego ulubionymi grami
s"ownymi.
W recenzowanym tomiku opublikowano po raz pierwszy w Polsce kilka
bardzo udanych zdj#% Leminskiego (tak e z on! Alice Ruiz), autorstwa Dica Kremera oraz po jednym Márcia Santosa i Paula Ricardo. Fragment zdj#cia Ricardo zosta" u yty na ok"adce, dzi#ki której twarz Leminskiego,
a zw"aszcza oczy i ich uwa ne spojrzenie, zostaj! w pami#ci czytelnika.
Publikacja tomiku poezji Leminskiego w Polsce sta"a si# mo liwa dzi#ki
projektowi realizowanemu przez Szko"# J#zyka i Kultury Polskiej oraz Katedr# Mi#dzynarodowych Studiów Polskich U( wspólnie z Sekcj! Polsk! Departamentu J#zyków Nowo ytnych Uniwersytetu Federalnego Stanu Parana
w Kurytybie (UFPR). Uniwersytet (l!ski by" reprezentowany przez prof. Jolant# Tambor, prof. Romualda Cudaka i dra Konrada Szcze$niaka, a UFPR
przez prof. Piotra Kilanowskiego, prof. Marcela Paiv# de Souza i poniek!d
przez Henryka Siewierskiego, profesora Universidade de Brasilia od lat
wspieraj!cego dzia"ania podejmowane na UFPR. Projekt zosta" sfinansowany przez MSZ oraz Stowarzyszenie Sympatyków Szko"y J#zyka i Kultury
Polskiej U(. T"umacz podkre$la, e dla projektu wa ni byli ró ni ludzie, ale
najwa niejsza prof. J. Tambor, „bo bez niej tej ksi! ki by nie by"o” (s. 100).
Wszyscy znaj!cy polskie realia i prof. J. Tambor wierz! w to stwierdzenie bez
najmniejszych zastrze e&.
Dla mnie zorganizowanie takiego projektu i uwie&czenie go publikacj!
tomiku wierszy znanego poety brazylijskiego polskiego pochodzenia jest
wydarzeniem samym w sobie. Dot!d podejmowano w Polsce inicjatywy
w celu wydawania u nas prac naukowych polonistów zagranicznych, nigdy
jednak nie spotka"em si# z inicjatyw! wydania tomiku zagranicznego twórcy
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polskiego pochodzenia przez wspó"pracuj!ce ze sob! jednostki uniwersytetu
polskiego i zagranicznego. To inicjatywa bardzo oryginalna i warta na$ladowania z tego wzgl#du, e za granic! y"o i tworzy"o wielu zas"u onych Polaków i ludzi polskiego pochodzenia, o których w Polsce nie wie si# nic lub
prawie nic. *eby si#gn!% po inny przyk"ad brazylijski, przypomn# Zbigniewa
Ziembi&skiego, znakomitego aktora i re ysera, „ojca nowoczesnego teatru
brazylijskiego”, urodzonego w Wieliczce w 1908 r., zmar"ego w Rio de Janeiro w 1978. W Brazylii jest on legendarnym cz"owiekiem teatru brazylijskiego, podczas gdy w Polsce, gdzie si# kszta"ci" i debiutowa" jako aktor, pozostaje nieznany.
Nie ulega w!tpliwo$ci, e publikacja tomiku wierszy Leminskiego buduje
znajomo$% jego twórczo$ci w kraju pochodzenia, kontynuuj!c w jakim$ sensie dzia"ania zainicjowane przez redakcj# „Literatury na (wiecie”. Warto je
podejmowa% z dwu co najmniej powodów wy"uszczonych przez Lipszyca:
1. „pod koniec lat siedemdziesi!tych Leminski sygnalizowa" zwi#)le
i dobitnie wiele z tych rewelacji, które postmodernizm mia" pó)niej
wie$ci% m#tnymi tonami s"ownych wygibasów” (Lipszyc 2011, 255);
2. „ka dy kij ma trzy ko&ce, a z prowincjonalizmu i do ywotniego wyroku trzecio$wiatowo$ci da si# czasami uczyni% u yteczny azyl twórczy, a nawet bro&” (Lipszyc 2011, 254).
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