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Recepcja literatury polskiej w Chinach:
teoria i dzieje
WstÆp
Literatura polska jako częœý œrodkowo-wschodnioeuropejskiej twórczoœci
piœmienniczej ma uniwersalnĊ wartoœý artystycznĊ, stanowi bez wĊtpienia
waůny skâadnik literatury œwiatowej, posiadajĊc jednoczeœnie specyficzne cechy narodowe. Dzisiaj, w dobie globalizacji, unikalny charakter literatury
polskiej ma szczególne znaczenie dla ochrony róůnorodnoœci kulturowej,
gdyů twórcy przywiĊzujĊ wielkĊ wagę do dziedzictwa i propagowania tradycji,
podkreœlania toůsamoœci narodowej, rozwaůaľ dotyczĊcych rozwoju i perspektyw. Kiedy w Chinach mówi się o Polsce, podkreœla się, ůe jest to ojczyzna
Fryderyka Chopina i kraj, w którym rodacy Adama Mickiewicza przeůywali
tragedie historyczne i udowadniali swój patriotyzm, odwagę i wolę w dĊůeniu
do wolnoœci i niepodlegâoœci. Literatura polska jest dla Chiľczyków waůnym
przypomnieniem o historii i kulturze.
Polska twórczoœý literacka zaczęâa interesowaý Chiľczyków juů na poczĊtku XX wieku. W ciĊgu ponad 100 lat na chiľskim rynku wydawniczym ukazaâo się ok. 330 przekâadów polskich dzieâ i setki prac krytycznoliterackich
o literaturze polskiej. Jej recepcja, jako jedna z najistotniejszych dyscyplin literaturoznawczych, przyciĊga w Chinach uwagę badaczy juů od wielu lat.
Niniejszy tekst to przedstawienie dziejów translacji literatury polskiej na
język chiľski i przyjęcia polskich dzieâ literackich przez Chiľczyków. Na
podstawie badania noœników wydawniczych, stanowiĊcych platformę pro-
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mocyjnĊ, konstruuję panoramiczny oglĊd zainteresowania literaturĊ polskĊ
w kręgach profesjonalnych – wœród tâumaczy i krytyków.
Dzieje przekadów literatury polskiej na jÆzyk chiÍski
Chiľski laureat Nagrody Nobla Mo Yan powiedziaâ kiedyœ, ůe prawdziwa
literatura jest wâasnoœciĊ caâego œwiata. Popularnoœý literatury polskiej
w Chinach, zarówno dzieâ naleůĊcych do klasyki, jak i utworów wspóâczesnych, niezbicie dowodzi sâusznoœci tej tezy. Literatura polska nie jest jednĊ
z pierwszych, jakie dotarây do Chin, ale wspóâczeœni chiľscy literaci wâoůyli
duůy wysiâek w jej rozpowszechnianie, dzięki czemu w ciĊgu 100 lat dorobek
przekâadowy dzieâ polskiej literatury w Chinach znacznie się powiększyâ.
Dzieje translacji literatury polskiej w Chinach moůna podzieliý na trzy etapy: a) próby awangardowej inteligencji (od poczĊtku XX wieku do II wojny
œwiatowej), b) kontynuacja „wzoru Lu Xuna” (lata 1949–1977) oraz c) dziedzictwo i rozkwit (lata 1978–2014). Pod względem liczby przekâadów, wyboru utworów, skâadu tâumaczy itd. w kaůdym okresie historycznym dziaâalnoœý tâumaczeniowa ma swoiste cechy.
Rok 1906, w którym na język chiľski zostaâa przetâumaczona przez Wu
Chou nowela Henryka Sienkiewicza Latarnik, jest powszechnie uznawany za
poczĊtek zainteresowania Chiľczyków polskĊ literaturĊ pięknĊ1. Prawdziwym wszakůe pionierem promocji literatury polskiej w Chinach byâ Lu Xun
(wâaœciwie Zhou Shuren, 1881–1936), najwybitniejszy chiľski pisarz XX
wieku, naleůĊcy do awangardy wspóâczesnej literatury chiľskiej. W jednym
ze swoich najwaůniejszych dzieâ, O sile poezji demonicznej2, po raz pierwszy
przedstawiâ chiľskim czytelnikom polskich pisarzy romantyzmu: Adama
Mickiewicza, Juliusza Sâowackiego i Zygmunta Krasiľskiego. Jest to najwczeœniejsza i najpeâniejsza wzmianka o polskiej literaturze romantycznej w opracowaniach chiľskich z zakresu historii literatury w pierwszej poâowie XX
wieku. Lu Xun wspóâpracowaâ ze swoimi braými w tâumaczeniu polskich
utworów literackich i zachęcaâ innych literatów do zajmowania się literaturĊ
polskĊ, dzięki czemu w pierwszym etapie przetâumaczono na język chiľski

1 Przekâad ten zostaâ dokonany poœrednio z języka japoľskiego na chiľski język klasyczny
i umieszczony w czasopiœmie „Powieœci Ilustrowane”, nr 68 i 69.
2 Utwór ten zostaâ wydany w roku 1907 w Tokio, zawiera wczesne poglĊdy Lu Xuna dotyczĊce sztuki, literatury i estetyki.
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ok. 40 utworów polskich pisarzy. W tym okresie wybór utworów zaleůaâ od
zainteresowaľ tâumaczy, choý jednoczeœnie trzeba przyznaý, ůe gâęboki
wpâyw na tâumaczy i wydawnictwa wywieraâa ideologia. Większoœý przeâoůonych utworów to opowiadania czy nowele, powieœci nie byây tâumaczone.
WyjĊtkiem jest Quo vadis – ten utwór wzbudziâ zainteresowanie z uwagi na
fakt, ůe jego autor otrzymaâ literackĊ Nagrodę Nobla. Warto teů podkreœliý,
ůe w tym czasie w Chinach nie byâo ůadnego znawcy języka polskiego,
w zwiĊzku z tym wszystkie utwory byây tâumaczone poœrednio z innych języków. Style języka docelowego (chiľskiego) bardzo róůniây się między sobĊ:
od klasycznego, przez mieszany – klasyczny ze wspóâczesnym, aů po wspóâczesny. Niestety, poziom tâumaczeľ byâ róůny.
Na poczĊtku drugiej poâowy XX wieku, nowo powstajĊca Chiľska Republika Ludowa nawiĊzaâa oficjalne stosunki dyplomatyczne z PolskĊ. Podpisane zostaây umowy o wspóâpracy kulturalnej między dwoma rzĊdami,
w zwiĊzku z czym redakcje chiľskich wydawnictw postanowiây promowaý literaturę polskĊ w Chinach. W tym okresie nastĊpiâ rozkwit przekâadów literatury polskiej na chiľski. Tâumaczono wtedy przede wszystkim powieœci
i poezję, a w drugiej kolejnoœci dramaty. Np. duůĊ sâawę w czasie II wojny
œwiatowej i póŭniej w latach 1950–1960 zdobyâ Leon Kruczkowski. Większoœý jego dramatów byâo zwiĊzanych z ideami rewolucyjnymi i antyfaszyzmem, co wspóâgraâo z atmosferĊ triumfu, która panowaâa w Chinach po II
wojnie œwiatowej. To stanowiâo gâównĊ przyczynę zainteresowania jego
twórczoœciĊ wœród chiľskich tâumaczy. Ówczesny dorobek tâumaczeniowy
polskiej poezji nadal miaâ zabarwienie ideologiczne. Spoœród polskich poetów najbardziej popularny byâ wtedy Adam Mickiewicz. Największe osiĊgnięcia w tâumaczeniu jego twórczoœci miaâ bez wĊtpienia wybitny chiľski
tâumacz Sun Yong, wielbiciel i uczeľ Lu Xuna. Staraâ się realizowaý swoje
wieloletnie pragnienia i speâniý pokâadane w nim nadzieje swego mistrza.
W roku 1952 ukazaâ się pierwszy przekâad Pana Tadeusza jego autorstwa. Byâa to pierwsza chiľska wersja Pana Tadeusza, tâumaczona prozĊ (!) poœrednio
z wersji angielskiej.
W tych latach tâumaczono takůe liczne polskie powieœci, m.in. Martę i Nad
Niemnem E. Orzeszkowej, Lalkę B. Prusa, Châopów i Œmierý W. Reymonta.
Najczęœciej tâumaczonym powieœciopisarzem byâ Henryk Sienkiewicz. BadajĊc dorobek tâumaczeniowy tego okresu, âatwo moůna dostrzec, ůe ciĊgle
pokutowaâ w nim „wzór Lu Xuna”, czyli nadal traktowano literaturę polskĊ
jako literaturę narodów maâych i sâabych, przywiĊzujĊc większĊ wagę do
ideologii niů do wartoœci artystycznej dzieâ. Komentuje to Yi Lijun:
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Decyzje o tâumaczeniu utworów obcych podejmuje zawsze wydawnictwo. Wybiera się teksty do przekâadu nie tylko dlatego, ůe sĊ reprezentatywne dla kultury polskiej, lecz takůe dlatego, ůe ich przekâad moůe odpowiadaý wymogom ideologicznym i kryteriom artystycznym obecnym
wówczas w literaturze polskiej (Yi Lijun 2010, 159).

Lata 1965–1975 to luka w dziaâalnoœci translatorskiej, gdyů rewolucja kulturalna zerwaâa naturalne i tradycyjne więzi kultury chiľskiej z kulturĊ krajów europejskich. Dopiero w roku 1976 zostaâ wydany przekâad trzeciej częœci Dziadów A. Mickiewicza dokonany przez Yi Lijun bezpoœrednio z języka
polskiego na chiľski – przekâad ten zostaâ z entuzjazmem nazwany „pierwszĊ jaskóâkĊ entuzjastycznie zwiastujĊcĊ wiosnę odwilůy politycznej”.
W latach 1978–2014 nastĊpiâ gwaâtowny wzrost liczby przekâadów literatury polskiej na język chiľski. Ukazaâo się ok. 200 przekâadów. OsiĊgnięcia
tâumaczeniowe tego okresu moůna podzieliý na trzy grupy: 1) ponowne wydania, wydania nowe lub uzupeânienia poprzednich przekâadów, np. Latarnika, Pana Tadeusza; 2) przekâady innych utworów pisarzy, którzy byli juů przekâadani w poprzednich okresach, przeâoůono wtedy m.in. Nad Niemnem,
WiernĊ rzekę, Trylogię, Krzyůaków; 3) bezpoœrednie przekâady z języka polskiego na język chiľski. Jeœli chodzi o tę trzeciĊ grupę, naleůy zaznaczyý, ůe w latach szeœýdziesiĊtych XX w. pierwsi chiľscy absolwenci polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (wysâani do Polski na studia) podjęli się tâumaczenia
literatury polskiej bezpoœrednio z polskiego na chiľski. Wœród nich naleůy
wymieniý takie nazwiska, jak: Yi Lijun, Lin Hongliang i Zhang Zhenhui.
Stanowili oni gâównĊ grupę propagatorów kultury polskiej w Chinach.
Opracowali oni takůe hasâa z zakresu literatury polskiej do encyklopedii
i sâowników chiľskich poœwięconych literaturze œwiatowej, przyczynili się
równieů do zapoznania spoâeczeľstwa chiľskiego z najwybitniejszymi dzieâami literatury polskiej, stwarzajĊc chiľskim czytelnikom moůliwoœý ich lektury w języku ojczystym. Ich dorobek tâumaczeniowy zalicza się do dzieâ
najwyůszej klasy na chiľskim rynku wydawniczym. W tym okresie wyborem
utworów kierowaây juů nie tylko potrzeby ideologiczne, ale takůe zainteresowania wydawnictw i nawet samych tâumaczy.
Ogólnie ujmujĊc, rozwój przekâadów literatury polskiej w Chinach idzie
w parze z ogólnĊ ewolucjĊ tâumaczeľ i promocji literatury zagranicznej
w Chinach. Jest œciœle zwiĊzany z dziejami Paľstwa Œrodka i narodu chiľskiego. W latach 20. ubiegâego wieku dzięki „Ruchowi Nowej Kultury”
Chiľczycy zaczęli obcowaý z zagranicznymi dzieâami literackimi, w tym
okresie tâumaczenie literatury polskiej osiĊgnęâo pierwszy szczyt. Ze względu
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Tabela 1. Liczba przekâadów w poszczególnych okresach

na wojny (II wojna œwiatowa i trzyletnia wojna domowa w Chinach) lata 30.–
40. XX w. byây pod tym względem jaâowe, z kolei lata 50. byây znów stosunkowo urodzajne, gdyů po powstaniu Chiľskiej Republiki Ludowej Chiny
nawiĊzaây stosunki dyplomatyczne z krajami bloku paľstw socjalistycznych,
więc ówczesny rzĊd chiľski przychyliâ się do propagowania literatury „socjalistycznych krajów braterskich”. Chiľski rynek wydawniczy obfitowaâ wówczas w dzieâa literatury rosyjskiej i literatur wschodnioeuropejskich, a literatura Europy Zachodniej byâa niemal niewidoczna. Rewolucja kulturalna
spowodowaâa zawieszenie ůycia kulturalnego, co skutkowaâo między innymi
skromnĊ liczbĊ przekâadów. Lepsze wyniki w tym zakresie w latach 70. wynikajĊ z faktu, ůe pod koniec tej dekady rozpoczęâa się odwilů w dziedzinie
kultury. Boom w tâumaczeniu literatury polskiej nastĊpiâ w ostatnich dwóch
dekadach XX wieku, a w XXI wieku widaý jeszcze większe zainteresowanie
literaturĊ polskĊ i szybszy rozwój dziaâalnoœci tâumaczeniowej. To skutek
zmian powodowanych przez wprowadzane w ůycie reformy, otwarcie Chin
na œwiat i ich wszechstronny dynamiczny rozwój.
Mapowanie: Co tumaczono? Kto tumaczy?
Kiedy w Chinach mówimy o literaturze polskiej, zawsze nasuwajĊ się nazwiska: H. Sienkiewicza i W. Reymonta jako powieœciopisarzy, J. Iwaszkiewicza
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jako eseisty, R. Kapuœciľskiego jako reportaůysty, E. Orzeszkowej i O. Tokarczuk jako reprezentantek literatury kobiecej. Lista przetâumaczonych polskich pisarzy w Chinach nie jest zbyt dâuga, ale ich nazwiska sĊ znaczĊce.
Sienkiewicz jest niewĊtpliwie najwaůniejszym reprezentantem literatury
polskiej w Chinach, a jego twórczoœý zostaâa najobszerniej przetâumaczona
na język chiľski. Zostaâ teů najwczeœniej przedstawiony chiľskim czytelnikom. Moůna zresztĊ rzec, ůe dzieje przekâadów utworów Sienkiewiczowskich w pewnym stopniu odzwierciedlajĊ ogólny zarys tâumaczeľ literatury
polskiej w Chinach. W przypadku Sienkiewicza w kręgu chiľskich literatów
doceniono wartoœci ideologiczne i artystyczne jego spuœcizny. WyjĊtkowoœý
tâumaczeľ utworów Sienkiewiczowskich polega równieů na tym, ůe wywieraây one istotny wpâyw na rozwój wspóâczesnej literatury chiľskiej.
Nowele i opowiadania Sienkiewicza zostaây przeâoůone najliczniej. W ciĊgu prawie 100 lat ukazaâo się 17 antologii jego dzieâ i 4 zbiory nowel lub
opowiadaľ polskich, których znacznĊ częœý zajmujĊ jego utwory. Oprócz tego
bardzo liczny zbiór jego nowel i opowiadaľ ukazaâ się w literackich magazynach i czasopismach. Na język chiľski zostaây przeâoůone prawie wszystkie
jego najwaůniejsze nowele i opowiadania. PatrzĊc na liczby nakâadów poszczególnych utworów, nietrudno wskazaý najbardziej popularne dzieâa
Sienkiewiczowskie: Latarnik jako utwór inicjujĊcy polskĊ historię translatorskĊ w Chinach stanowi niewĊtpliwie ulubione dzieâo tego autora w chiľskim
kręgu literackim.
Powieœci historyczne wyniosây Sienkiewicza na szczyt chiľskiej sâawy.
Dzięki Quo vadis, powieœci, która przyniosâa pisarzowi największy sukces,
czyli Nagrodę Nobla, chiľscy czytelnicy mieli moůliwoœý zapoznania się
z barwnym i plastycznym obrazem dworu cezara, œwietnie przedstawionymi postaciami Nerona, Petroniusza, filozofa Seneki. Tekst – co waůne dla chiľskiego
czytelnika – ma wyraŭnĊ wymowę ideowĊ: zwycięstwo idei moralnej nad fizycznĊ przemocĊ. Od roku 1948 do obecnej chwili ukazaâo się 21 przekâadów Quo
vadis (wœród nich teů wersja streszczona). Liczba przekâadów jest niewĊtpliwym
dowodem popularnoœci dzieâa. Istotny skâadnik osiĊgnięý chiľskich tâumaczy
w promocji literatury polskiej stanowiĊ takůe przekâady Krzyůaków i Trylogii.
Zainteresowanie Sienkiewiczem trwa od samego poczĊtku historii tâumaczeniowej literatury polskiej w Paľstwie Œrodka aů do dnia dzisiejszego:
prawie wszystkie jego najwaůniejsze nowele, opowiadania i powieœci zostaây
przetâumaczone; prawie wszyscy najwaůniejsi chiľscy tâumacze literatury
polskiej w mniejszym lub większym stopniu zajmowali się przekâadaniem jego
utworów. Równieů rynek odbiorczy dzieâ H. Sienkiewicza jest bardzo zado-
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walajĊcy: jako œwietny narrator przedstawiâ Chiľczykom ciekawĊ historię narodu polskiego, a podobne doœwiadczenia historyczne pozwalaây Chiľczykom zachwycaý się patriotyzmem, bohaterstwem i wiernoœciĊ ojczyŭnie rodaków noblisty. Nawet dziœ na internetowych forach literackich moůna
znaleŭý mnóstwo recenzji czy dyskusji o twórczoœci pisarza.
W dziedzinie prozy warto wymieniý jeszcze następujĊce nazwiska: W. Reymont, J. Iwaszkiewicz, B. Prus, R. Kapuœciľski, W. Gombrowicz, E. Orzeszkowa i O. Tokarczuk. Iwaszkiewicz jest jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy w Chinach, a jego Poziomka cieszy się szczególnĊ popularnoœciĊ, jej
przekâad umieszczono w róůnych antologiach i zbiorach literackich. Co ciekawe, Poziomka zostaâa wpisana w Chinach do kanonu szkolnych lektur obowiĊzkowych, a problematyka utworu pojawiâa się wœród tematów ogólnochiľskiego egzaminu wstępnego na studia wyůsze.
Adam Mickiewicz jest w oczach Chiľczyków wybitnym poetĊ i rewolucjonistĊ. Oprócz wymienionych juů Dziadów ukazaâo się wiele innych utworów poety:
Oda do mâodoœci, Do przyjacióâ Moskali, Œmierý Puâkownika, Ůegluga, Widzenie się w gaju, Ranek i wieczór, Sonety krymskie, Graůyna, Konrad Wallenrod, Pomnik Piotra Wielkiego, Petersburg, Przedmieœcie, Powódŭ. Największym sukcesem polskiego romantyka w Chinach jest Pan Tadeusz. W latach 50. XX w. zostaâ przetâumaczony
z języka angielskiego prozĊ, w latach 90. XX w. przeâoůono go wierszem.
W Chinach panuje opinia, ůe polska poezja wspóâczesna zajmuje waůne
miejsce na œwiatowej póâce poetyckiej, choýby dlatego, ůe w ciĊgu dwóch
dekad dwoje poetów otrzymaâo Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. To
byâo takůe pierwszĊ bezpoœredniĊ motywacjĊ dla Chiľczyków do tâumaczenia polskiej poezji. Czesâaw Miâosz, jako jeden z najwybitniejszych poetów
polskich i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1980,
wzbudziâ największe zainteresowanie wœród Chiľczyków. Od poczĊtku 80.
lat XX wieku do dzisiaj pojawiây się liczne przekâady wierszy Miâosza, m.in.:
Dar, Piosenka pasterska, W Warszawie, Który skrzywdziâeœ, Ballada, Król Popiel,
Miasto mâodoœci, Do Tadeusza Róůewicza, poety, Moja wierna mowo, Tak maâo, Gdzie
wschodzi sâoľce i kędy zapada (poemat tâumaczony we fragmentach), Wiersze
ostatnie, To, Litwa, po pięýdziesięciu dwóch latach, Dalsze okolice (fragmenty), Na
brzegu rzeki. Ukazaâ się teů przekâad wyborów wierszy Regaây i pojemniki, Druga przestrzeľ oraz ksiĊůek Abecadâo i Zniewolony umysâ. Miâosz jest bardzo szanowany przez chiľskich poetów. Uwaůa się, ůe jego poezja jest skomplikowana, stanowcza i gâęboka. Od 1981 roku do dzisiaj poezja Miâosza jest juů
gâęboko zakorzeniona w obrazie literackim Chin i wywiera istotny wpâyw na
poetów œredniego pokolenia.
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Popularnoœý Wisâawy Szymborskiej jest nieco mniejsza niů Miâosza.
Pierwszy przekâad jej wierszy w Chinach wzbudzajĊcy powszechne zainteresowanie to tom Woâanie do Yeti: Wybór wierszy i esejów. Potem ukazaâ się zbiór
tâumaczeľ Poetka i œwiat: Wybrane wiersze. Ponadto odbiorcy chiľscy majĊ do
dyspozycji piętnaœcie przetâumaczonych wierszy, m.in. Gawęda o miâoœci ziemi
ojczystej, Przyjacioâom, Sen, Próba, Radoœý pisania, Utopia, Pochwaâa zâego o sobie
mniemani, Wraůenia z teatru, Ůycie na poczekaniu. Przytoczone przekâady miaây
przeâomowe znaczenie w zaistnieniu poezji Szymborskiej na rynku chiľskim, ale nie byây rozpowszechnione na duůĊ skalę. Dopiero w ostatniej dekadzie tom zatytuâowany Wszystko ciche jak zagadka, w którym umieszczono
75 wierszy poetki staâ się bestsellerem na rynku wydawniczym. Po sukcesie
tego tomiku wydano jeszcze zbiór Kiedyœ ůyâam tak samotnie.
Z listy wspóâczesnych poetów warto jeszcze wymieniý nazwiska takie, jak:
Zbigniew Herbert, Tadeusz Róůewicz i Adam Zagajewski. Mimo ůe ogólna
liczba przekâadów ich utworów nie jest zbyt duůa, to prezentacja na chiľskim rynku wydawniczym i obecnoœý tych poetów w myœli krytycznoliterackiej œwiadczy o sporym zainteresowaniu polskĊ poezjĊ wspóâczesnĊ wœród
chiľskich czytelników.

Wykres 1. Ogólny podziaâ przekâadów
Tabela 2. Przekâady dzieâ poszczególnych pisarzy
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PodsumowujĊc: od 1906 do 2014 roku ukazaâo się 336 pozycji przekâadów literatury polskiej na język chiľski, przetâumaczone zostaây utwory ok.
75 polskich pisarzy. Widoczna jest wyraŭna przewaga utworów prozatorskich nad poezjĊ. BezpoœredniĊ przyczynĊ jest prawdopodobnie uniwersalna
reguâa lekturowa mówiĊca, ůe proza jest âatwiejsza do zrozumienia dla przeciętnych Chiľczyków. Naleůy takůe pamiętaý, ůe tâumaczenie poezji wymaga
dodatkowo talentu poetyckiego i lepszej umiejętnoœci wâadania językiem ojczystym, co stanowi wielkie wyzwanie dla tâumaczy. Najczęœciej tâumaczonym autorem jest Henryk Sienkiewicz, z kolei Czesâaw Miâosz i Jarosâaw
Iwaszkiewicz zajmujĊ drugie miejsce. Dalej moůna wymieniý: Wisâawę
SzymborskĊ, Adama Mickiewicza, Adama Zagajewskiego i Wâadysâawa
Reymonta. Liczby przekâadów kolejnych na tej liœcie twórców – Elizy
Orzeszkowej, Witolda Gombrowicza, Stefana Ůeromskiego, Tadeusza Róůewicza, Bolesâawa Prusa, Leona Kruczkowskiego i Marii Konopnickiej sĊ
stosunkowo skromniejsze, a pozostali pisarze doczekali się tylko przekâadów
jednego lub dwóch utworów.
Tabela 3. Liczba przekâadów poszczególnych tâumaczy

W ciĊgu ponad 100 lat dziesiĊtki chiľskich tâumaczy z kilku pokoleľ angaůowaâo się w przekâadanie literatury polskiej na język chiľski. Znana w Chinach i w Polsce polonistka, prof. Yi Lijun jest najbardziej cenionĊ tâumaczkĊ i czoâowĊ postaciĊ w promocji literatury polskiej w Chinach. Yi
Lijun (ur. 1934 r.) ukoľczyâa studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego dzięki stypendium rzĊdu polskie-
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go3. Te 6 lat studiów w Polsce daâo jej solidne podstawy językowe. Po powrocie
do kraju pracowaâa najpierw w sekcji radziecko-wschodnioeuropejskiej Chiľskiego Radia Międzynarodowego jako redaktorka i dziennikarka. W 1962 roku
przeniosâa się do ówczesnego Pekiľskiego Instytutu Języków Obcych (dzisiejszy
Pekiľski Uniwersytet Języków Obcych). Profesor Yi Lijun sama przyznaje, ůe jej
zainteresowanie literaturĊ narodziâo się juů w dzieciľstwie. Od 1976 roku, kiedy
jej przekâad III częœci Dziadów Adama Mickiewicza zostaâ wydany jako pierwsza
w caâym kraju – po dziesięcioletniej rewolucji kulturalnej – ksiĊůka z literatury
obcej, tâumaczka w swym dorobku translatorskim zebraâa m.in.: Dziady Mickiewicza, Sâawę i chwaâę Iwaszkiewicza (we wspóâpracy z Pei Yuanin), Wybór
poezji polskiej XX wieku, Krzyůaków H. Sienkiewicza (we wspóâpracy z Zhang
Zhenhui), Trylogię Sienkiewicza (we wspóâpracy z Yuan Hanrongiem), Pana Tadeusza (we wspóâpracy z Lin Hongliangiem), Prawiek i inne czasy O. Tokarczuk
(we wspóâpracy z Yuan Hanrongiem), Ferdydurke W. Gombrowicza (we wspóâpracy z Yuan Hanrongiem), Dom dzienny, dom nocny O. Tokarczuk (we wspóâpracy z Yuan Hanrongiem) i wiele innych. Lista dokonaľ translatorskich Yi Lijun
jest imponujĊca: obejmuje ponad 60 pozycji bibliograficznych, nie liczĊc ponad
40 antologii, w których przedrukowano z czasopism jej przekâady wierszy lub
nowel. Wydaâa dwa opracowania monograficzne: Literaturę polskĊ i Historię powojennej literatury polskiej, napisaâa mnóstwo artykuâów o literaturze polskiej. Jej staâa
wspóâpraca z czasopismami daje inteligencji chiľskiej rzetelnĊ informację o polskich nowoœciach literackich. Dopeânieniem tych publikacji jest okoâo 300 haseâ
w sâownikach i encyklopediach specjalistycznych, takich jak: Wielki sâownik literatów obcych (1989), Wielki sâownik znanych pisarzy obcych (1989), Wielki sâownik literatury obcej XX wieku (1998) i Chiľska wielka encyklopedia powszechna (1982).
Józef Bachórz, przywoâujĊc opinie profesorów Gawlikowskiego i Mazana,
oceniaâ zasâugi Yi Lijun4 w przekâadaniu twórczoœci Sienkiewicza, piszĊc, ůe

3 Od 1950 r., czyli w rok po powstaniu Chiľskiej Republiki Ludowej i nawiĊzaniu stosunków dyplomatycznych między ChRL a PolskĊ, rzĊd chiľski zaczĊâ wysyâaý stypendystów do
Polski na studia na przeróůnych kierunkach. W grupie studentów, którzy razem z Yi Lijun
wybrali się do Polski, byâ mâody student fizyki atomowej – Yuan Hanrong, jej przyszây mĊů
i waůny partner w póŭniejszej pracy tâumaczeniowej.
4 Praca i wysiâek Yi Lijun sĊ wysoko cenione w Polsce i w Chinach. Dwukrotnie zostaâa uhonorowana, w 1984 i 1997 roku, polskim odznaczeniem Zasâuůony dla Kultury Polskiej. W roku 1995
otrzymaâa tytuâ „Wzorowy nauczyciel miasta Pekinu”. W 2000 roku prezydent RP odznaczyâ jĊ
Krzyůem Kawalerskim Orderu Zasâugi RP, zaœ w 2004 Minister Edukacji Narodowej i Sportu RP
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Równieů w 2004 roku ZarzĊd Gâówny Ogólnochiľskiego
Stowarzyszenia Tâumaczy uhonorowaâ Yi Lijun tytuâem „Senior Zawodu Tâumacza Literatury
Obcej”. W roku 2007 otrzymaâa tytuâ doktora honoris causa Uniwersytetu Gdaľskiego za „oryginal-
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jej dziaâalnoœý koncentruje się: „wokóâ dzieâ Sienkiewicza i Gombrowicza,
jakby w ten sposób najlepiej moůna byâo dotrzeý do ŭródeâ duszy polskiej,
mimo iů wymienieni twórcy sĊ lokalizowani na biegunach kulturowo-wychowawczych, zwâaszcza w spojrzeniu spetryfikowanym lub zideologizowanym. Tymczasem Profesor Yi Lijun swymi wieloma dokonaniami
uprzytomniâa, ůe dla higieny intelektualnej i duchowej warto i nawet trzeba
poznawaý dzieâa obu pisarzy: Sienkiewicza i tego, który go widowiskowo
spamfletowaâ. W nasze spory o listę szkolnych lektur obowiĊzkowych wâĊczyâa się jakby bezwiednie, kierowana intuicjĊ, wiedzĊ, przenikliwoœciĊ i opartĊ
na trudnych nieraz kompromisach mĊdroœciĊ ludzi Paľstwa Œrodka”5.
Grupa polonistów, którzy ukoľczyli studia w Polsce, czyli Yi Lijun, Lin
Hongliang czy Zhang Zhenhui, to najaktywniejsze osoby w dziaâalnoœci
tâumaczeniowej. Swój istotny wkâad w translację literatury polskiej wniósâ
takůe Yang Deyou – tâumacz z dobrĊ znajomoœciĊ języka polskiego i wielkĊ
pasjĊ do literatury i kultury polskiej. Nie sposób nie dostrzec takůe pionierskich wysiâków braci Lu Xuna i Zhou Zuorena oraz duůego wkâadu w promocję literatury polskiej w Chinach Li Yilianga – tâumacza amatora. Wysiâek
tej grupy tâumaczy sprawia, ůe promocja literatury polskiej w Chinach jest
skuteczna, literatura polska jest widoczna na rynku literackim, a jej obecnoœci towarzyszy nie tylko duůe zainteresowanie dzieâami, dobre opinie i entuzjastyczne przyjęcia oferowanych utworów, ale takůe wykrystalizowane, specyficzne interpretacje i rozumienie tekstów.
PrzyjÆcie: literatura polska w Chinach
Recenzje tâumaczonych utworów to istotna perspektywa, która pozwala
obserwowaý poziom popularnoœci literatury polskiej w Chinach. Mapa recenzji poszczególnych pisarzy i ich utworów pokazuje zakres zainteresowaľ


noœý sposobu prezentacji literatury polskiej w Chinach poprzez heroicznĊ pracę translatorskĊ, wychowanie wielu pokoleľ chiľskich polonistów i wzorcowĊ dziaâalnoœý organizacyjnĊ w zakresie
wspóâpracy naukowej z polskimi oœrodkami akademickimi”. W 2008 roku nominowana przez
Marszaâka Senatu RP otrzymaâa honorowy tytuâ „Ambasadora Polszczyzny” przyznany przez
Radę Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk za wieloletnie krzewienie języka
polskiego i literatury polskiej w Chinach. W 2011 roku, kiedy prezydent RP zâoůyâ oficjalnĊ wizytę
w Chinach, osobiœcie odznaczyâ profesor Yi Lijun i jej męůa Krzyůem Oficerskim Orderu Zasâugi
Rzeczypospolitej Polskiej i Krzyůem Kawalerskim Orderu Zasâugi Rzeczypospolitej Polskiej.
5 Laudacja prof. dra hab. Józefa Bachórza wygâoszona na ceremonii przyznania tytuâu doktora honoris causa UG: Sâowo o profesor Yi Lijun.
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chiľskich literatów, który trochę róůni się od mapy przekâadów. Zainteresowania tâumaczy zaprezentowaâam juů wczeœniej. Obecnie pragnę przedstawiý zakres zainteresowaľ krytyków literackich.
Interpretacje utworów polskich pisarzy w Chinach zawierajĊ refleksje o ich
wartoœci ideologicznej, wartoœci artystycznej, w tym o stylu, myœli filozoficznej, sposobie narracji itp. Te elementy przeplatajĊ się w odbiorze poszczególnych pisarzy, ale nietrudno zauwaůyý, ůe w recenzjach wspóâczesnych
utworów coraz mniej jest œladów rozwaůaľ ideologicznych.
Literatura jako istotny element kultury jest częœciĊ wizerunku danego kraju
i narodu. OglĊd twórczoœci pisarzy i recenzji ich utworów w Chinach pozwala podsumowaý obraz odbioru czytelniczego, ogólne wraůenie na temat
literatury polskiej w oczach Chiľczyków i wizerunek narodu polskiego zbudowany przez literaturę polskĊ. Warto zwróciý uwagę na to, ůe literatura polska
caây czas jest traktowana jako element skâadowy twórczoœci piœmienniczej
krajów œrodkowo-wschodnioeuropejskich, które uwaůa się za sâabsze i mniej
rozwinięte; które w historii byây nieustannie napadane, okupowane przez
wrogie narody lub znajdowaây się pod zaborami po rozbiorach; które wkraczaây (z wâasnej woli lub wbrew niej) na drogę socjalistycznych zmian i ponosiây klęski. Inaczej mówiĊc, refleksje Chiľczyków na temat literatury
œrodkowo-wschodnioeuropejskiej wpâywajĊ na rozumienie literatury polskiej
w Chinach. Taka tendencja uwidaczniaâa się w recepcji literatury polskiej do
lat 80. Ówczeœni chiľscy inteligenci odczytywali teksty literackie wyâĊcznie
ideologicznie, uwaůajĊc, ůe jest to literatura peâna gorliwego patriotyzmu
i silnej determinacji walki z najeŭdŭcami, okupantami. Ze względu na politycznĊ
atmosferę wewnętrznĊ i zewnętrznĊ Chin tamtych czasów celowo sugerowano takĊ myœl, ůe Polacy to wielcy ludzie, bo stanowczo walczyli przeciw
najazdom, a dzisiejsza Polska jest „nowym krajem socjalistycznym z rozwiniętym systemem spoâecznym”. Od lat 80. XX w. odbiór czytelniczy przestaâ
byý caâkowicie ujednolicony. Ta tendencja – zindywidualizowania recepcji –
pojawiâa się równieů w odbiorze wszystkich literatur krajów œrodkowo-wschodnioeuropejskich. Jednak pierwsze pokolenie polonistów kontynuowaâo
preferencje z poprzedniego okresu, w zwiĊzku z czym dziaâania translatorskie
skupiaây się raczej na ponownych tâumaczeniach lub rozwijaniu, poprawianiu
istniejĊcych przekâadów. Dopiero pod koniec lat 90. i na poczĊtku XXI wieku
tâumacze zaczęli kierowaý uwagę na nowoczesnĊ literaturę polskĊ, a interpretacje wspóâczesnej poezji stanowiĊ gâówny temat dyskursu krytycznego.
Zarówno starsi poloniœci, jak i mâodzi znawcy literatury œrodkowo-wschodnioeuropejskiej wysoko oceniajĊ osiĊgnięcia literackie Polski. Wybit-
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ny tâumacz literatury polskiej, Yang Deyou powiedziaâ, ůe „maâe i sâabe kraje mogĊ byý wielkimi narodami pod względem kulturalnym i literackim,
w pewnym sensie Polska to taki kraj, tam urodzili się Mikoâaj Kopernik,
Fryderyk Chopin czy Maria Skâodowska-Curie”. Z punktu widzenia toůsamoœci œrodkowo-wschodnioeuropejskiej Polska jest w Chinach uznana za teren przejœciowy na mapie literatury europejskiej, między EuropĊ ZachodniĊ,
gdzie literatura skupia się na formie dystynkcyjnej a EuropĊ WschodniĊ,
gdzie np. literatura rosyjska koncentruje uwagę na duszy. Między nimi wâaœnie sytuuje się literatura polska, która jest peâna „czystej dziecięcoœci”.
Trzeba wspomnieý, ůe wedâug chiľskich krytyków polscy pisarze przywiĊzujĊ wagę do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, gdyů w tych „maâych
i sâabych krajach wschodnioeuropejskich” literatura często jest symbolem
dumy i szacunku narodu. Nagroda Nobla jest zaszczytem nie tylko dla pisarzy, ale takůe dla ich krajów. Moůna powiedzieý, ůe oczekiwanie na Nagrodę
Nobla jest w znacznym stopniu siâĊ napędowĊ dla pisarzy. W Chinach zauwaůono takůe fakt, ůe literatura polska skâada się z literatury krajowej i emigracyjnej, bo wielu znanych pisarzy zdobywa sâawę na emigracji (jako przykâad wymienia się W. Gombrowicza, A. Zagajewskiego i C. Miâosza).
Ogólnie rzecz ujmujĊc, przekâady i interpretacje polskich dzieâ literackich
zbudowaây wizerunek narodu polskiego i jego wyraŭne cechy charakterystyczne. SĊ to: wyjĊtkowo silna œwiadomoœý narodowa i dominujĊcy nad
wszystkim patriotyzm ukazany w powieœciach historycznych H. Sienkiewicza, epopei i dramatach A. Mickiewicza oraz powieœciach W. Reymonta,
E. Orzeszkowej czy J. Iwaszkiewicza; historia napadów, okupacji, upokorzenia
i męki; a w koľcu nieposkromiona walka przeciw najeŭdŭcom. Koncentrowanie uwagi na reprezentatywnych dzieâach romantyzmu i realizmu stworzyây
w umysâach Chiľczyków obraz Polaków jako ludzi niepokornych, doceniajĊcych niepodlegâoœý i wolnoœý patriotów – sĊ to wyobraůenia Chiľczyków,
w duůym stopniu prawdziwe, aczkolwiek wybiórcze. W latach 1949–1999
chiľscy tâumacze i krytycy traktowali omawiane nurty literackie jako najwaůniejsze i jedynie wartoœciowe, zatem widaý w ich wyborach tendencję do
wykluczania wizerunku literatury polskiej jako wielogatunkowej i róůnorodnej treœciowo.
Monotonia takiego przekazu dawaâa czytelnikom chiľskim zâudzenie, ůe
literatura polska jest tylko narzędziem narodowej walki o wolnoœý i niepodlegâoœý, i ůe Polacy nie interesowali się ani ůyciem codziennym, ani jakimikolwiek nurtami artystycznymi. W zwiĊzku z tym chiľscy czytelnicy zapoznali się z obrazem literatury „znieksztaâconym i uszkodzonym”.
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BadajĊc wpâyw literatury polskiej na spoâeczeľstwo chiľskie, trzeba zwróciý uwagę na ideologię kulturowĊ, obejmujĊcĊ toůsamoœý i wizję wartoœci
grup spoâecznych, gdyů to ma pierwszorzędne znaczenie w dyskusji na temat chiľsko-polskich relacji literackich. BiorĊc pod uwagę gâównĊ dla Chiľczyków pozycję literatury chiľskiej i majĊc na względzie historię ostatnich
stu lat Chin, moůna oceniý sens literatury polskiej dla chiľskiego spoâeczeľstwa.
Po pierwsze, podobne doœwiadczenie i usytuowanie historyczne powodujĊ, ůe literatura polska ma dla Chin szczególne znaczenie. Geopolityczne poâoůenie Polski między silnymi wrogami w duůym stopniu ograniczyâo jej
swobodny rozwój, funkcjonujĊca przez pewien czas po II wojnie œwiatowej
tzw. demokracja ludowa i koalicja wielopartyjna oraz zdywersyfikowana gospodarka zostaâa zastĊpiona przez tryby sowieckiego systemu z powodu
zimnej wojny. Te doœwiadczenia Polski sĊ podobne do powojennej sytuacji
Chin. Naród polski (i tym samym literatura polska) jest w nowoczesnym spoâeczeľstwie chiľskim traktowany jako „naród maây i sâaby”, „towarzysz i brat
z bloku sowieckiego”, „zdrajca rewizjonistyczny” i „wielokulturowy Europejczyk”. Wskazane wizerunki opierajĊ się podobnych doœwiadczeniach
Chin i Polski, to równieů zasadnicza przyczyna ciĊgâej popularnoœci i wpâywów literatury polskiej w Chinach.
Po drugie, relacje literackie między Chinami a EuropĊ WschodniĊ to odzwierciedlenie róůnic i podobieľstw oraz wzajemnych stosunków w ideologii spoâecznej, systemie politycznym i ekonomicznym, w historii stosunków
międzynarodowych. W zwiĊzku z tym ideologia polityczna jest istotnym
czynnikiem ograniczajĊcym w chiľsko-polskich stosunkach literackich.
Po trzecie, tâumaczenie, promocja i recepcja literatury polskiej w Chinach
jest skutkiem œwiadomego inicjowania i celowych praktyk strony chiľskiej.
Literatura polska weszâa w horyzont oczekiwaľ Chiľczyków w momencie,
kiedy Chiny stanęây w obliczu kryzysu narodowego, a nowoczesna œwiadomoœý narodowa Chiľczyków zostaâa pobudzona. Kontakty kulturalne i literackie wprawdzie sĊ ograniczone przez czynniki ideologiczne i przemiany
polityczne, ale patrzĊc z perspektywy czasu, moůna powiedzieý, ůe takie
wpâywy nie sĊ decydujĊce. Trzeba przyznaý, ůe dzięki œwiadomej inicjatywie
i pracy chiľskich pisarzy, tâumaczy i badaczy, polscy pisarze tacy, jak A. Mickiewicz i H. Sienkiewicz stajĊ się bardzo znani w Chinach, doceniona zostaâa
przez Chiľczyków wartoœý literatury polskiej.
Po czwarte, znaczenie literatury polskiej i jej recepcja w Chinach nie ma
œcisâego zwiĊzku z liczbĊ przekâadów. Zaleůnoœý pomiędzy kontaktami kulturalnymi, promocjĊ literatury i jej recepcjĊ nie jest proporcjonalna. Moůna
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wręcz twierdziý, ůe chiľski tâumacz i badacz literatury, zaangaůowany w budowę swojej kultury i rozwój swojej literatury, propaguje literaturę polskĊ
i przybliůa jĊ chiľskim odbiorcom z nadziejĊ, ůe w niedalekiej przyszâoœci
wywrze to wpâyw na literaturę chiľskĊ i twórczoœý chiľskich pisarzy.
Podsumowanie
Chiny i Polskę dzielĊ tysiĊce kilometrów, ale od dawna oůywione relacje
umoůliwiajĊ wymianę kulturalnĊ, w tym literackĊ. Dzięki staraniom wielu
pokoleľ miâoœników literatury dorobek polskich pisarzy jest obecny wœród
chiľskich czytelników. Mamy powody, by wierzyý w to, ůe literatura polska
zyska jeszcze szerszy i gâębszy odbiór w chiľskim spoâeczeľstwie, a wymiana literacka stanie się jednĊ z najistotniejszych pâaszczyzn wspóâpracy między Chinami a PolskĊ.
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