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JÆzyki pisarzy polskich i dwukulturowych,
czyli na ile literatura polska bya i jest wielokulturowa
W porównaniu z literaturami wielkich kręgów językowych: anglojęzycznĊ,
hiszpaľskojęzycznĊ czy francuskojęzycznĊ uprawianĊ w wielu róůnych krajach i odmianach językowych, sytuacja literatury polskiej wydaje się znacznie
prostsza – doœý dobrze wyznacza jĊ język i w gruncie rzeczy jeden kraj. Nie
mamy fenomenu porównywalnego np. do argentyľskiej literatury hiszpaľskojęzycznej czy nigeryjskiej literatury anglojęzycznej, której znakiem firmowym jest Wole Soyinka od lat tworzĊcy w Ameryce. Stwierdzenie takiej
stosunkowej jednolitoœci literatury polskiej domaga się jednak od razu podniesienia kwestii wyjĊtków, które w gruncie rzeczy nigdy nie zostaây zebrane
w caâoœý. Nie będzie mnie w tym rekonesansie interesowaý wskazanie rozmaitych, rozsianych po œwiecie twórców piszĊcych po polsku, bo w sposób
naturalny wpisujĊ się oni w literaturę polskĊ wâaœnie poprzez język, który nie
wyksztaâciâ jakiejœ wyjĊtkowo specyficznej odmiany. Moůna oczywiœcie
wskazaý np. róůnorodne neologizmy czy rozmaite hybrydy językowe
w twórczoœci (e)migrantów, majĊce z reguây na celu podkreœlenie „innoœci”
czy „obcoœci” opisywanej kultury, ale skala tych zjawisk nie upowaůnia do
wyodrębnienia spójnej odmiany językowej porównywalnej do argentyľskiego hiszpaľskiego czy brazylijskiego portugalskiego. Przedmiotem mojego
zainteresowania sĊ tutaj ci twórcy, którzy œwiadomie, z wyboru, tworzyli
w języku innym niů polski, równolegle do twórczoœci polskiej, czasami naprzemiennie, wpisujĊc się w literaturę europejskĊ czy œwiatowĊ bezpoœrednio
poprzez uůywanie języka większych obszarów kulturowych. Pytam zatem
o to, jakie sĊ moůliwoœci przeczytania literatury polskiej w języku innym niů
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polski (bez poœrednictwa osoby trzeciej – tâumacza) i co pozwala (lub nie
pozwala) nam na uůycie okreœlenia „literatura polska” w takich przypadkach.
SĊdzę, ůe jest ich na tyle duůo, iů warto się nimi zajĊý, sytuujĊc literaturę polskĊ na tle europejskim czy œwiatowym.
Jednym z nich sĊ spektakularne przykâady zaistnienia literatury polskiej
najpierw w języku obcym, a dopiero potem polskim – do takich przypadków
naleůy zarówno œwiatowa premiera Innego œwiata Gustawa Herlinga-Grudziľskiego z przedmowĊ Bertranda Russela (ksiĊůka zostaâa opublikowana w Londynie jako A World Apart: a Memoir of the Gulag w 1951 roku), jak i Zdobycie
wâadzy Czesâawa Miâosza z francuskĊ premierĊ w roku 1953 (jako La prise du
pouvoir). Obie powieœci byây jednak przekâadami, w tym sensie więc to jedynie debiut w języku obcym poprzedzajĊcy polskĊ premierę odróůnia je od
kaůdego innego przypadku przekâadu literatury polskiej znanej w œwiecie.
Nie ukrywajmy jednak – to wâaœnie poprzez język, miejsce wydania i rangę
przedmowy od razu funkcjonujĊcej inaczej. Nie bez znaczenia dla œwiatowego
odbioru byây np. takie opinie Bertranda Russela o dziele Herlinga-Grudziľskiego jak: „the most impressive and the best written” czy „absorbingly interesting and of most profound psychological interest” (Russel 1951, IX–X)1.
Wœród poszczególnych skrajnych językowych przypadków literatury polskiej warto pamiętaý takůe o takich dzieâach, które zachowaây się jedynie
w przekâadzie, jak np. Szalona lokomotywa Witkacego, szykowana onegdaj
przez autora na rynek francuski (zob. Degler 2004, 830–835). Po zaginięciu
maszynopisu oryginaâu jeden z przekâadów na francuski staâ się wyâĊcznym
dostępnym tekstem przeâoůonym na polski przez Konstantego Puzynę, któremu ponoý œniây się po nocach koszmary o odnalezieniu oryginaâu tuů po
opublikowaniu przez niego przekâadu. Dla Alaina van Crugtena byâ to z kolei jedyny dramat Witkacego, którego nie musiaâ tâumaczyý na francuski.
Co do udziaâu poszczególnych autorów w powstaniu przekâadów dokonanych przez kogo innego – choý byâ zapewne niemaây – moůna jedynie
spekulowaý; w tym sensie wymienione przypadki nie sĊ przykâadami dwujęzycznoœci peânej, która mnie tu najbardziej interesuje. Historycznie pierwszym, doskonale rozpoznanym, ale często spychanym na margines, bo dotyczĊcym literatury dawnej, jest oczywiœcie przypadek twórczoœci polsko-âaciľskiej. Posâugiwanie się âacinĊ gwarantowaâo zaistnienie w uniwersum
literatury europejskiej, a wektor staraľ językowych byâ zwrócony odwrotnie

1 Tâumaczenia M.S.: „najbardziej imponujĊce i najlepiej napisane”, „absorbujĊco interesujĊce, budzĊce najgâębsze zainteresowanie psychologiczne”.
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do dzisiejszego. Nie szâo o to, jak wprowadziý swoje teksty do œwiatowej republiki literatury (by uůyý konceptu Pascala Casanovy), bo istniaây tam naturalnie poprzez język – czego widomym znakiem byâ tytuâ poety uwieľczonego (poeta laureatus) zdobyty i przez Jana Dantyszka, i Klemensa Janickiego,
i wreszcie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego – lecz jak stworzyý wâasnĊ republikę dysponujĊcĊ wâasnym językiem i wâasnymi normami literackoœci.
Paradoksalnie gdyby nie wysiâki Jana Kochanowskiego, zapewne dobrze zaznajomionego z ambicjami przywódcy francuskiej Plejady, tworzĊcym wâaœnie nowe centrum republiki literatury wâadanej przez język francuski, literatura polska nie miaâaby póŭniejszego kâopotu: jak zaistnieý w œwiecie?
Przestawienie jej torów na język narodowy, mistrzowsko dokonane przez
dwujęzycznego Kochanowskiego, bez moůliwoœci stworzenia silnego i trwaâego ponadnarodowego centrum kulturowego daâo efekt, który mamy do
dziœ – literatury o ambicjach œwiatowych, funkcjonujĊcej peryferyjnie i z tych
peryferii wydobywanej gâównie przez przekâad, za którym idĊ rozmaite zabiegi nobilitujĊce i uprawomocniajĊce jej œwiatowy byt, tj. nagrody (w tym
ciĊgle najbardziej opiniotwórcza Nagroda Nobla), interkulturowe nawiĊzania
i interpretacje. Często przy tym zapominamy, jak dâugo i jak znaczĊco âacina
byâa naturalnym spoiwem europejskoœci naszych dokonaľ literackich. I nie
mówię tu tylko o wielkich, jak Maciej Kazimierz Sarbiewski, który notabene
z jednym maâym wyjĊtkiem nigdy nie pisaâ po polsku, a więc moůna by
twierdziý, ůe przynaleůaâ do europejskiego uniwersum literackiego bardziej
niů do kręgu kultury narodowej. Wyróůnikiem jego przynaleůnoœci byâo jednak funkcjonowanie nie tylko w europejskim, ale i w polskim obszarze kulturowym (przypomnijmy, ůe księgi poetyckie Sarbiewskiego wydawane byây
w Kolonii, Wilnie, Antwerpii i szybko osiĊgnęây kilkadziesiĊt wydaľ w róůnych krajach), peânienie waůnych funkcji i na dworze papieskim (Urbana
VIII), i na dworze królewskim. Sarbiewski byâ kaznodziejĊ Wâadysâawa IV,
profesorem teologii i retoryki w Akademii Wileľskiej, a jedno z przydanych
mu mian, Horatius Sarmaticus, zdaje się potwierdzaý rozpoznawalnoœý jego
dziaâaľ w dwóch obszarach kulturowych. Inni twórcy funkcjonowali juů
w dwóch kręgach językowych, a zatem i w dwóch inaczej zakreœlonych obszarach kulturowych – centralnym âaciľskim i peryferyjnym polskim. Tak
byâo np. z poezjĊ Szymona Szymonowica, znanego kulturze polskiej przede
wszystkim jako twórca sielanek (zarówno nazwy gatunkowej, jak i oryginalnego, realistycznego tonu wprowadzonego do gatunku uprawianego po polsku od czasów Kochanowskiego), zapomnianego jednak prawie zupeânie jako Pindarus Polonus, czyli autor wierszy âaciľskich, zebranych, jak byœmy dziœ
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powiedzieli, w prestiůowym tomie Poematia aurea, wydanym w Lejdzie w roku
1619, czy poematu Ioel propheta, nagrodzonego – ponoý – wieľcem poetyckim przez papieůa Klemensa VIII. Niezbyt gâęboko przechowujemy teů
w pamięci naszej kultury œwiadomoœý tego, jak dâugo âacina byâa językiem
ůywym dla polskich twórców. Solidnie wyuczona w szkole, stanowiâa niezbywalny bagaů dziedzictwa kulturowego, w rozmaitych formach wykorzystywany przez caâe ůycie. Wiele moůna powiedzieý o Henryku Sienkiewiczu,
ale nie to, ůe powszechnie funkcjonuje w pamięci literatury narodowej jako
tâumacz Horacego. Wœród licznych poetyckich dokonaľ i przekâadów Juliana Tuwima te z Horacego takůe nie stanowiĊ centralnego przedmiotu zainteresowania. Cytaty âaciľskie w wierszach nie tylko Tuwima, ale i wielu polskich poetów XX wieku (w tym Miâosza i Herberta) bardziej wprawiajĊ
w zakâopotanie wspóâczesnego czytelnika niů budujĊ niý porozumienia kulturowego. OdkĊd œwiat literatury klasycznej oddzieliâ się językowo od wyksztaâcenia szkolnego, wspóâczeœnie nawet wyůszego filologicznego (gdzie
âacina obecna jest œladowo) – a proces ten narastaâ od 1945 roku, by przynieœý dziœ prawie zupeâny zanik znajomoœci âaciny – utraciliœmy naturalnĊ
zdolnoœý rozumienia i docenienia naszego niegdysiejszego naturalnego miejsca
w œwiatowej republice literatury (a zastosowanie narzędzi wspóâczesnych do
zjawiska funkcjonowania twórców polskich w neoâaciľskim obiegu literackim nie wydaje się zadaniem zbyt wydumanym, na pewno moůliwym i przynoszĊcym wymiernĊ wiedzę).
áacinę niewĊtpliwie naleůy zatem traktowaý jako jeden z języków pisarzy
polskich, i choý ograniczone czasowo, jej oddziaâywanie w perspektywie caâej historii literatury polskiej zajmuje, w róůnych proporcjach, co najmniej
szeœý wieków (XII–XVII). Poniewaů lubimy obliczaý ůywot naszej literatury
na dziesięý wieków (przypomnę, w moim przekonaniu skrojony nieco na
wyrost, tytuâ wieloautorskiej monografii: Ten Centuries of Polish Literature, 2004),
wydaje się, ůe jest to przedziaâ znaczĊcy, zwâaszcza w poâĊczeniu z powszechnĊ znajomoœciĊ âaciny wœród pisarzy polskich co najmniej do poâowy
XX wieku.
LiterackĊ sytuację językowĊ w ramach wielokulturowej Rzeczypospolitej
Obojga Narodów i jej dziedzictwa moůna postrzegaý jeszcze inaczej – obok
powszechnie uůywanej âaciny to polski stawaâ się językiem kulturowego centrum. Uůywali go i pisarze rosyjscy (z koronnym przykâadem Teofana Prokopowicza), i ukraiľscy (jeszcze pod koniec XIX wieku Iwan Franko napisaâ
po polsku dwie powieœci – Lelum i Polelum (1888) oraz Dla ogniska domowego
(1892). Polszczyzna dâugo byâa takůe językiem pisarzy litewskich (z caâym
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skomplikowaniem moůliwych okreœleľ narodowoœciowych, z których relację
zdaje Paweâ Bukowiec (Bukowiec 2008, 5), poczĊwszy od Konstantego Szyrwida (Širvydas, ok. 1579–1631), kaznodziei jezuickiego, wydawcy, autora
sâownika polsko-litewsko-âaciľskiego, a takůe dwujęzycznych Punktów kazaľ
(1629), poprzez preromantyków: Dionizego Paszkiewicza (Dionizas Poška),
poety, filologa, leksykografa i historyka, poetów piszĊcych w dwóch językach
– Antanasa Klementasa i Silvestrasa Valiv̄nasa, po twórców modernizmu np.
Józefa Albina Herbaczewskiego (Juozapas Albinas Herbaÿiauskas). Podjęte
przez Pawâa Bukowca i innych badaczy próby interpretacji zjawiska literatury polsko-litewskiej majĊ istotne znaczenie dla dopeânienia obrazu literatury
tworzonej w języku polskim o aspekty zwykle umykajĊce kanonicznym syntezom (podobnie jak twórczoœý Tatarów polskich – ostatnio skutecznie
przypominana przez Grzegorza Czerwiľskiego, zob. Czerwiľski 2013;
Czerwiľski, Konopacki, red., 2015). PrzywracajĊ teů pamięci kultury wielu
twórców, których pierwszym językiem byâ polski, a swoistym uzupeânieniem
póŭniejsza twórczoœý (zwykle przekâadowa) w języku litewskim. Tak na
przykâad starsza z sióstr Iwanowskich, Zofia, tâumaczyâa na litewski wiersze
i opowiadania mâodszej – Marii. Zwana zaœ „pierwszĊ poetkĊ litewskĊ” Karolina Proniewska (Karolina Praniauskaitė) (1828–1859) – poetka i tâumaczka ůmudzka, pisaâa wiersze po polsku (Piosneczki, 1858) i tâumaczyâa polskĊ
poezję na język litewski. Nie zmienia to faktu, ůe kanoniczni pisarze polscy
nie znali litewskiego, mimo ůe, jak w przypadku Adama Mickiewicza czy
Czesâawa Miâosza, Litwę uznawali za swojĊ ojczyznę. Co więcej, Miâosz,
zwâaszcza w Ameryce, często okreœlaâ się jako Litwin, co z perspektywy polskiej wydaje się nieco zaskakujĊce, z amerykaľskiej zaœ – mylĊce. Zdarzaâo
mi się spotykaý amerykaľskich poetów przekonanych, ůe Miâosz musiaâ takůe tworzyý po litewsku.
Promieniowanie polszczyzny na kultury oœcienne miaâo zdecydowanie jeden kierunek – wschód, przyjmowanie innych języków miaâo zaœ – podobnie jak byâo to w przypadku âaciny – wektor skierowany odwrotnie, ku zachodowi (z wyjĊtkiem ograniczonego czasowo oddziaâywania języka
rosyjskiego). I tak francuski zadomowiâ się jako język polskiej arystokracji –
takůe tej duchowej – w wieku XVIII, by rozkwitnĊý w kolejnym stuleciu.
Z tego czasu mamy oczywiœcie najwybitniejszy pomnik literatury polskiego
twórcy powstaây w języku obcym – Manuscrit trouvé à Saragosse Jana Potockiego, który dopiero w ubiegâym roku doczekaâ się peânego wspóâczesnego
przekâadu na język polski. Wydany częœciowo w Petersburgu, a częœciowo
w Paryůu tekst jest typowym przykâadem przynaleůnoœci autora do dobrze
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juů skrystalizowanej francuskojęzycznej republiki literatury, w której uczestnictwo byâo dla wyksztaâconego w Lozannie i Genewie autora tyleů naturalne, co z naszego „narodowego” czy „polonistycznego” punktu widzenia
problematyczne. Uznaý moůna jednak, ůe Rękopis znaleziony w Saragossie pozostaje dziedzictwem kulturowym europejskiego œwiata literackiego, do którego Potocki naleůaâ równie naturalnie jak Sarbiewski do œwiata neoâaciľskiego, funkcjonujĊc równoczeœnie w politycznych i kulturalnych instytucjach
polskich. Podobnie jak w przypadku twórców piszĊcych po âacinie, Potocki
uůywaâ języka kulturowego centrum, tworzĊc, w moim przekonaniu, ciekawy
przykâad nie tylko narracji szkatuâkowej i skrzĊcej się pomysâami fabuây
przygodowo-awanturniczej, ale i transnarodowej narracji, w której wspóâwystępowanie róůnych kultur oraz wĊtków byâo jednym z elementów realizacji
idei wspólnoty kulturowej, do której autor Rękopisu byâ szczególnie przywiĊzany. Z tego punktu widzenia swoisty renesans owego tekstu, najpierw
w kulturze frankofoľskiej (mam na myœli najnowsze wydania: Manuscrit trouvé
à Saragosse [version de 1810]; Manuscrit trouvé à Saragosse [version de 1804], Louvain 2004, oraz opracowania, w tym dzieâo François Rosseta i Dominique’a
Triaire’a, De Varsovie à Saragosse: Jean Potocki et son œuvre, 2001, i ich biografię
twórcy z roku 2004), a póŭniej polskiej (przekâady dzieâ Rosseta i Triaire’a,
a przede wszystkim pierwsze polskie tâumaczenie peânej wersji Rękopisu autorstwa Anny Wasilewskiej [2015], wczeœniej zaœ nowatorska adaptacja sieciowa: http://haart.e-kei.pl/rekopis/00_intro.html2), nie wydaje się przypadkowy, a nieco zapomniany i mimo swej wielkoœci niszowy (w kulturze
europejskiej) tekst moůe wspóâczeœnie otrzymaý drugĊ szansę, zwâaszcza ůe
doczekaâ się wybitnej – niedawno takůe z sukcesem odnowionej i obecnie
âatwo dostępnej w wielu językach – ekranizacji.
Warto takůe pamiętaý, ůe francuski trop polskich twórców ma swoje dalsze znaczĊce przejawy i francuszczyzna zdecydowanie moůe byý uznana za
jeden z języków polskich pisarzy. Na pewno poczesne miejsce zajmuje
w tym obszarze kurs literatury sâowiaľskiej Mickiewicza – wygâoszony i wydany po francusku (1844), mimo ůe natychmiast przetâumaczony, miaâ i do
dziœ ma swój znaczĊcy ůywot w języku oryginalnym (niektóre niuanse rozstrzygane byây na podstawie oryginaâu i w języku oryginaâu – przywoâaý tu
trzeba przygotowane przez Leona Pâoszewskiego wydanie przedostatniego
wykâadu z 21 maja 1844: L’Avant-dernière leçon de Mickiewicz au Collège de France,
1924). Dla Mickiewicza francuski byâ językiem kontaktu z literaturĊ i kulturĊ

2

Dostęp: 10.11.2016.
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œwiatowĊ – nie zapominajmy, ůe profesor Collège de France w czasie swych
wykâadów prezentowaâ nie tylko literaturę sâowiaľskĊ, ale i œwieůo dla siebie
odkrytego i przekâadanego na francuski Ralpha Waldo Emersona. Przekâady
i parafrazy z esejów amerykaľskiego filozofa, zwâaszcza Mickiewiczowskie
wersje History i Man the Reformer, drukowane w redagowanej po francusku
„Tribune de People”, stanowiĊ waůny element obcojęzycznego piœmiennictwa polskiego twórcy, osadzonego w tym przypadku między trzema kulturami – francuskĊ, amerykaľskĊ i polskĊ (zob. Skwara 2004, 155–180). Jeœli
Mickiewicz uůywaâ francuskiego w naturalnych okolicznoœciach – trudno
sobie wyobraziý, by w innym języku wygâaszaâ kierowany do międzynarodowych sâuchaczy czteroletni kurs wykâadów w paryskim Collège de France
– to póŭniejsi polscy pisarze (zwâaszcza awangarda) wybierali francuski ze
œwiadomoœciĊ koniecznoœci zaistnienia w europejskim œwiecie literackim.
Zaâoůone w roku 1928 pismo „L’Art Contemporain” – z trzema dwujęzycznymi numerami zaopatrzonymi we francusko- i polskojęzyczny artykuâ
wstępny Kilométrage Jana Brzękowskiego (poœwięcony literaturze i sztuce),
prezentujĊcymi po francusku twórczoœý poetów i artystów polskich (i po
polsku twórczoœý francuskojęzycznĊ) – byâo œwiadomĊ próbĊ zdobycia swojego miejsca w republice literatury, œwiadczĊcĊ o znajomoœci jej praw na
dâugo przed sformuâowaniem ich przez Pascala Casanovę. Reprezentanci
peryferii, aby zaistnieý poza swoim kręgiem kulturowym, musieli zaistnieý
w centrum, a to miaâo do poâowy XX wieku przede wszystkim paryskie oblicze. Na dâuůej francuskojęzycznym poetĊ wywodzĊcym się z tego grona
pozostaâ tylko Jan Brzękowski, a jest to chyba jeden z najbardziej unikatowych przykâadów poety polskiego tworzĊcego takůe w języku innym niů narodowy, i to przez wiele lat (zob. np. tomy Spectacle métallique, 1937; Les Murs
du silence, 1958; Déplacement du paysage, 19733). Marginalnie w stosunku do
twórczoœci polskojęzycznej, ale znaczĊco sytuujĊ się takůe dwa francuskojęzyczne tomiki poetyckie Mariana Pankowskiego, co sygnalizuje Dorota Walczak-Delanois (Walczak-Delanois 2016, 141) przygotowujĊca obecnie przekâad zbiorów Couleur de jeune mélèze i Poignée du présent wydanych prze
Pankowskiego w Brukseli (1951) i w Paryůu (1954).
Z koniecznoœci zaistnienia we francuskojęzycznym centrum zdawali sobie
sprawę takůe awangardziœci prozy, a zwâaszcza Bruno Jasieľski, pozostajĊcy
w bliskim kontakcie z Czyůewskim i Czapskim w Paryůu. Powieœý Je brûle Paris,
znana w polskiej wersji jako Palę Paryů, opublikowana zostaâa w 1928 roku


3 O francuskojęzycznych wierszach Brzękowskiego pisaây m.in. Ewa Sak-Grzelczak (2008)
i Dorota Walczak-Delanois (2003).
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w Rosji (Jaworski 2003, 137) i w tym samym roku w odcinkach na âamach
francuskiego pisma „L’Humanité”. Zaraz potem ukazaâa się w postaci ksiĊůkowej nakâadem wydawnictwa Ernesta Flammariona we Francji i dopiero
rok póŭniej z przedmowĊ Kadena-Bandrowskiego w Polsce (wydana przez
Rój). Ta międzynarodowa – ze względu na obiegi wydawnicze – powieœý nie
tylko poprzez język i nowatorskĊ formę docieraâa do jĊdra kultury europejskiej i jej problemów. Jako odpowiedŭ na nowelę Paula Moranda Je brûle
Moscou powieœý Jasieľskiego byâa takůe diagnozĊ spoâecznĊ i zapowiedziĊ
nowej rewolucji proletariackiej – jako taka sâawę zdobyâa jednak w zgoâa innym centrum kulturowym – w Moskwie. W autorskiej wersji rosyjskiej wydano jĊ tam w wielotysięcznym nakâadzie i prawie podwójnym dodruku
(ponownie zostaâa wydana we Francji dopiero w roku 2003 przez „Le Felin
Porche”). Moůna powiedzieý, ůe swego kolejnego centrum kulturowego Jasieľski nie wybieraâ, ono zrobiâo to samo. Po wydaleniu z Francji poeta zostaâ entuzjastycznie przyjęty w ZSRR, w Leningradzie witaây go tâumy.
Twórczoœý w języku rosyjskim odzwierciedlaâa postępujĊce upolitycznienie
onegdaj radykalnie zbuntowanego poety, którego znakiem rozpoznawczym
byây wszechstronne eksperymenty z językiem. Edward Balcerzan pisaâ
o dwóch kompleksach w twórczoœci Jasieľskiego – futurystycznym – od Buta
w butonierce po Palę Paryů, a więc polsko-, rosyjsko- i francuskojęzycznym4,
oraz socrealistycznym – z tekstami rosyjskimi: Nos, Gâówny winowajca, Zmowa
obojętnych czy Czâowiek zmienia skórę. Ta ostatnia, socrealistyczna, napisana po
rosyjsku powieœý (wydanie rosyjskie 1933–34, polskie 1935–37, wznowienie
1961) byâa juů typowym produkcyjniakiem. Doœý wspomnieý, ůe przez wiele
lat widniaâa na liœcie lektur w szkoâach Tadůyckiej SRR, o której sowietyzację
Jasieľski dzielnie walczyâ. Duůym bâędem byâoby jednak uznaý, ůe rosyjski
byâ tylko językiem ideologii, przejmowanym przez twórców polskich wtedy,
gdy odpowiadaâo to ich upodobaniom politycznym. Tak oczywiœcie bywaâo
(i to nie tylko w przypadku Jasieľskiego, paradoksalnie jednak np. Broniewski po rosyjsku pisaâ wiersze w „czekistowskim mrocznym zajeŭdzie” przeciwko ponurym zasadom tegoů5), ale rosyjski bywaâ teů, często pierwszym,

Próůno jednak szukaý w pomnikowej pracy Edwarda Balcerzana analizy francuskiej wersji Palę Paryů, byý moůe dlatego, ůe najprawdopodobniej byâa przekâadem. Jest za to analiza
wersji rosyjskiej, przesunięta, zdaniem Balcerzana, mocĊ autora-translatora w stronę poetyki
socrealizmu (Balcerzan 1968, 320). Zwâaszcza póŭniejsza rosyjska wersja z roku 1934 nosiâa
œlady „podporzĊdkowania marksistowskiej wersji walki klas” (Kolenikoff 1982, 84).
5 Czâowiek to brzmi dumnie…: „Sâowo czâowiek – to dŭwięczy dumnie!” – / powtarzamy za wielkim Maksymem. / A tu coraz ktoœ w pysk cię zasunie /i powiada, ůe jesteœ psim synem. // Cóů tu
4
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językiem literackim poetów dorastajĊcych w kulturze rosyjskojęzycznej. Doskonaâym przykâadem sĊ tu wiersze Bolesâawa Leœmiana, poety prawdziwie
dwujęzycznego i dlatego tak trudnego w przekâadzie. Poddawane wielokrotnym analizom jego Pieœni Wasilisy Priemudro / Pieœni Bazylianny MĊdrej sĊ wyjĊtkowym przykâadem takiego wâadania językiem, które nosi w sobie zalĊůki
dwóch kultur, niesprowadzajĊce się w prosty sposób do ůadnej z nich6. Jest
to niewĊtpliwie jeden z najciekawszych przykâadów literackiego uůycia języka rosyjskiego przez poetę polskiego, który w kolejnym etapie ůycia pisaâ
przede wszystkim po polsku. Co charakterystyczne, naturalna zdolnoœý pisania po rosyjsku skoľczyâa się wraz z epokĊ politycznej dominacji kultury
rosyjskiej. Wspóâczeœnie nawet pisarze od lat mieszkajĊcy w Rosji, tacy jak
Mariusz Wilk, uůywajĊ raczej rusycyzmów w języku polskim, który pozostaje
językiem twórczoœci, niů wybierajĊ język rosyjski.
Dwujęzycznoœý charakteryzowaâa i charakteryzuje do dziœ wielu polskich
pisarzy zwiĊzanych z niemieckim kręgiem językowym. Stanisâaw Przybyszewski jest tu oczywiœcie przykâadem koronnym; przypomnijmy tylko, ůe
jego pisarska dziaâalnoœý rozpoczęâa się od studiów i utworów literackich
w języku niemieckim: w roku 1892 wydaâ Zur Psychologie des Individuums. I. Chopin
und Nietzsche. II. Ola Hansson (O psychologii jednostek), w 1893 Totenmesse
(Msza ůaâobna, tytuâ polski Requiem Aeternam), w 1894 Vigilien (Wigilie),
w 1895 De Profundis, w latach 1895–1896 trylogię Homo Sapiens, a w 1897 Satanskinder (Dzieci Szatana). ZwiĊzki Przybyszewskiego z berliľskim ruchem
modernistycznym, szczególnie oddziaâywanie na Dehmela (i wpâyw Dehmela na ostateczny ksztaât niemieckich tekstów Przybyszewskiego) oraz przebywajĊcego w owym czasie w Niemczech Strindberga, a takůe dwujęzycznoœý Przybyszewskiego zostaây juů częœciowo przebadane (zob. áuczyľski
1982), choý to materiaâ na niejednĊ analizę. Wspomnieý trzeba równieů, ůe
swoje sztuki tworzyâ zazwyczaj w dwóch językach takůe Tadeusz Rittner
(pochodzĊcy ze spolonizowanej rodziny austriackiej ze Lwowa, po I wojnie
œwiatowej wybraâ obywatelstwo polskie), co juů wzbudziâo znacznie mniejsze zainteresowanie. Jako przykâad peânej dwujęzycznoœci, nie tak częstego
przypadku w literaturze polskiej, ponowionego na większĊ skalę dopiero po
upâywie prawie stulecia, twórczoœý Rittnera warta jest dokâadnej analizy.
PiszĊc o odnowieniu tradycji dwujęzycznego pisarstwa polsko-niemieckiego, mam na myœli twórczoœý emigracji wspóâczesnej, mniej więcej od



robiý takim gagatkom / w czekistowskim mrocznym zajeŭdzie? / Więc pomódlmy się, klnĊc
w waszĊ matkę, / wypâowiaâej czerwonej gwieŭdzie. // Luty 1940” (Broniewski 1990, 403–404)
6 Zob. interpretacje Tamary Brzostowskiej-Tereszkiewicz (2003).
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1980 roku po czasy obecne. FigurĊ przejœcia pisarza na innĊ stronę językowĊ
moůe byý przypadek Christiana Skrzyposzka. Najpierw opublikowaâ on po
niemiecku, w przekâadzie Olafa Kühla, Freie Tribune (1983), a następnie wâasnĊ, autorskĊ WolnĊ Trybunę (wydanie berliľskie 1985, wydanie warszawskie
1999). Skrzyposzek nie pozostaâ jednak pisarzem tâumaczonym na niemiecki,
znanym gâównie z jednej ksiĊůki, ale sam zaczĊâ uůywaý języka niemieckiego,
piszĊc powieœý Die Annononce, opublikowanĊ pięý lat po jego œmierci. Ta historia ucieczki doktoranta z Berlina Wschodniego do Berlina Zachodniego,
wraz ze studentkĊ KatjĊ i kotkĊ, nieco zaskakujĊco pozbawiona jest polskich
cytatów, kontekstów kulturowych czy wreszcie hybrydycznych form językowych; autor operuje raczej wyraůeniami ze œwiata po drugiej stronie muru
berliľskiego. KsiĊůka staje się więc w naturalny sposób częœciĊ literatury
niemieckiej, a takich pisarzy, którzy tworzĊ wspóâczeœnie wyâĊcznie po niemiecku, mamy więcej – wœród nich wymieniý moůna m.in. Radka Knappa
czy Artura Beckera. I trudno w tych przypadkach dopominaý się o przypisanie
ich literaturze polskiej – ani język, ani krĊg kulturowy, w którym funkcjonujĊ,
do tego nie uprawnia. Podobnie jak dziaâo się to w przypadku Josepha Conrada lub wspóâczeœnie Evy Hoffman, czy wreszcie piszĊcych po szwedzku
Rity Tonborg i Zbigniewa Kuklarza7. SĊ natomiast w niemieckojęzycznym
obszarze językowym twórcy, którzy œwiadomie utrzymujĊ swojĊ podwójnoœý
językowĊ i kulturowĊ, zwâaszcza w obszarze autotranslacji. Na pewno naleůy
do nich Dariusz Muszer jako tâumacz swoich powieœci Die Freiheit riecht nach
Vanille / Wolnoœý pachnie waniliĊ (1999/2008) czy Gottes homapage / Homepage
Boga (2003/2013). Przekâad pierwszej powieœci obfituje w komentarze metajęzykowe, np. „Gâupio pobiegâo, jak to mawiajĊ w Niemczech, gdy chcĊ powiedzieý, ůe gâupio wyszâo” (Muszer 2008, 29). Dwujęzyczny autor wâĊcza
takůe niemieckie leksemy do polskiego systemu językowego, np. penner (menel) – pennerzy (odmiennĊ procedurę stosuje w niemieckim oryginale). Czasami moůna odnieœý wraůenie, ůe Muszer parodiuje proces translacji, posâugujĊc się kalkami – „film nie egzystuje”, „nic za to nie mogę” itp. – w celu
prowokacyjnym (zob. Makarska 2013, 350). Ciekawym przypadkiem twórcy
kulturowego pogranicza polsko-niemieckiego jest Piotr (Peter) Lachmann –
poeta, eseista, tâumacz i reůyser teatralny, urodzony w niemieckiej rodzinie
w Gleiwitz przed wojnĊ, po wojnie uczęszczajĊcy do polskich szkóâ, osta
7 W przypadku tego ostatniego walka z polskimi stereotypami i autostereotypami nie przerodziâa się w podwójnie kodowane gry językowe, a w zamierzeniu ironiczny obraz byâ często
odbierany jako realistyczny – mam na myœli powieœý Hjälp, jag heter Zbigniew (Ratunku, nazywam się Zbigniew).
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tecznie osiadây w RFN, ale tworzĊcy nadal w językach swoich dwóch kultur.
Zdaniem autorów projektu badawczego prowadzonego na Uniwersytecie
Viadrina jest on „modelowym przykâadem językowego i kulturowego czâowieka pogranicza” (https://www.europa-uni.de/pl/forschung/institut/insty
tut_pnb/dzialalnosc/projekty/chojnowski-proj1/index.htm8), któremu poœwięca się coraz więcej uwagi (w przygotowaniu jest monografia Przemysâawa Chojnowskiego poœwięcona liminalnoœci Lachmanna).
Wspomniane w kontekœcie niemieckojęzycznym autotranslacje sĊ takůe
reprezentatywne dla funkcjonowania pisarzy polskich w anglojęzycznym obszarze kulturowym. Posâugiwaâ się nimi Stefan Themerson (np. sâynny Wykâad Profesora Mmaa powstaâ w latach 40. po polsku, dekadę póŭniej autor
przeâoůyâ tekst na język angielski), co juů dokâadnie przeanalizowaâa Ewa
Kraskowska (Kraskowska 1989)9, a takůe Ewa Kuryluk, która przeâoůyâa
swój Grand Hotel Oriental, opublikowany w roku 1997 przez W.A.B. w Warszawie, jak równieů – w drugĊ stronę: z polskiego na angielski – Czesâaw Miâosz.
Chcę jednak zwróciý uwagę, ůe przekâady poezji Miâosza na angielski – których autorstwo często tak naprawdę trudno dokâadnie wskazaý, gdyů Miâosz
okreœla się jako wspóâautor większoœci z nich (np. wraz z Robertem Hassem) – sĊ tylko jednym ze sposobów posâugiwania się językiem angielskim
przez autora A Book of Luminous Things. Celowo uůywam tego tytuâu antologii poezji œwiatowej, która miaâa teů nieco innĊ, oœmielę się twierdziý: jedynĊ
powszechnie u nas znanĊ, polskĊ wersję (Miâosz 1996), by wskazaý na podjęte dopiero przez Miâosza próby ksztaâtowania œwiatowego kanonu poetyckiego. Do tej pory ůaden polski twórca niezaleůnie od ambicji czy kulturowych moůliwoœci na rynku literatury œwiatowej w taki sposób nie zaistniaâ.
Wraz z prowadzonymi przez lata anglojęzycznymi seminariami poetyckimi,
translatorskimi oraz spotkaniami poetyckimi uczyniâo to z Miâosza jednego
z najbardziej wpâywowych obcojęzycznych poetów w Ameryce. Co więcej,
takiego poetę, który z czasem staâ się hipertekstem wielu wierszy poetów
amerykaľskich – wystarczy wspomnieý chociaůby A Partial History of My
Stupidity Edwarda Hirscha, wiersz oparty na Rachunku (1980) Miâosza, a wâaœciwie na jego pierwszym wersie w przekâadzie na angielski: Dzieje mojej gâupoty wypeâniâyby wiele tomów / The history of my stupidity would fill many volumes.
Odnajdziemy tu mocne akcenty moralne, które we wspóâczesnej poezji

8

Dostęp: 10.11.2016.
Themerson uůywaâ, o czym się często zapomina, z powodu tego koronnego opracowania
skupionego na języku angielskim, takůe francuszczyzny (Croquis dans les Te̗ne̖bres).
9
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amerykaľskiej zwykle towarzyszĊ kreacji poety zwanego Czeslaw Milosz,
a te obce dŭwięki sĊ najlepszym dowodem na zmianę kręgu kulturowego,
dokonanĊ poprzez wkroczenie – na wielu frontach – w inny język, innĊ
wraůliwoœý i innĊ tradycję literackĊ. TâumaczĊc na potrzeby innego artykuâu
wiersz Roberta Cordinga Czeslaw Milosz’s Glasses (Skwara 2016), mistrzowsko
zbalansowany portret poety wielkiego i moralnego, zdaâam sobie sprawę, ůe
napisaâ go twórca pokoleniowo odpowiadajĊcy poetom „Brulionu”, np.
Krzysztofowi Jaworskiemu (debiutujĊcemu w 1988 roku), wedle którego
mâodzi „tyle juů zrobili dla tej biednej poezji a Brodski cofnĊâ jĊ fatalnie. Murzyni teů / wyrzĊdzajĊ jej krzywdę. I Czesâaw” (Jaworski 2008, 10). W Ameryce Czesâaw ůadnej krzywdy poezji nie wyrzĊdziâ, wprost przeciwnie, i ma to
œcisây zwiĊzek z umiejętnoœciĊ egzystowania w innym kręgu kulturowym.
Z mniejszym sukcesem w œwiecie anglojęzycznym funkcjonowali poeci
zwiĊzani z grupĊ Kontynenty, programowo piszĊcy po polsku, z czasem dokonujĊcy jednak ciekawych translacji wzajemnych (Busza, Czaykowski 2008).
W stronę języka angielskiego przesunĊâ się takůe publikujĊcy gâównie po
polsku w Kanadzie Wacâaw Iwaniuk (zob. tom Evenings on Lake Ontario. From
My Canadian Diary, 1981). Wspóâczeœnie zdarzajĊ się teů przypadki tworzenia
poezji przede wszystkim w języku angielskim przez twórców wczeœniej publikujĊcych po polsku. Joanna Krukowska, której polskie wiersze ukazywaây
się m.in. w paryskiej „Kulturze”, wydaâa juů trzeci anglojęzyczny tom poetycki – The Butterfly’s Choice (2014). W wierszu Coming here wyznaje: „Coming
here was a plunge in language” (Kurowska 2014, 12) („Przybycie tutaj byâo
zanurzeniem w język” – przeâ. M.S.) i jednoczeœnie w lekko ironicznie
whitmanowskiej manierze celebruje swojĊ amerykaľskoœý w wierszu The Day
I Became an American. Konkluzja wiersza: „Today I am telling you, / I am one
of you” (Krukowska 2014, 27) („Dziœ mówię wam, / jestem jednĊ z was” –
przeâ. M.S.), zawierajĊca wyróůniony kursywĊ czasownik „mówię”, zdaje się
podkreœlaý kulturowe uwikâanie deklaracji wygâaszanej przez przybyszkę do
przybyszy, w tym latynoskich budowniczych i pokojówek z Europy
Wschodniej.
Nie przypadkiem na wstępie wspomniaâam argentyľskĊ literaturę hiszpaľskojęzycznĊ, która nie tylko jest swoistym kontrapunktem dla literatury polskiej, ale i ma z niĊ elementy wspólne, wszak posiadamy teů jej polskiego
przedstawiciela. Jest nim oczywiœcie Witold Gombrowicz, którego dzienniki
argentyľskie spisane po hiszpaľsku wykreowaây jego wâasny obraz Argentyny, swego rodzaju heterotopię, o czym interesujĊco pisaâa Silvana Mandolesi
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(Mandolesi 2011). Dzienniki te czyniĊ z autora Trans-Atlantyku takůe pisarza
języka hiszpaľskiego, i to takiego, który na staâe – podobnie jak Miâosz –
wszedâ do literatury tego kręgu jako swoisty hipertekst. Jak przekonujĊco
dowodzi Natalia Gendaj, postaý Gombrowicza staje się swoiœcie odczytanym hipotekstem w dwóch powieœciach: Sztucznym oddychaniu Ricarda Piglii
(Respiracion artificial z 1980 roku, wydanie polskie w przekâadzie Barbary Jaroszuk ukazaâo się w roku 2009) i powieœci Luisa Martina Las cartas profanas
(Listy nihilisty, propozycja tytuâu pochodzi od Natalii Gendaj) z roku 2008
(Gendaj 2013, 224–229).
W analizie językowych przypadków literatury polskiej nie powinno zabraknĊý takůe poszczególnych przykâadów literatury polsko-ůydowskiej, nawet jeœli nazwa ta odnosiâa się w dwudziestoleciu międzywojennym przede
wszystkim do tekstów pisanych po polsku (zob. Prokop-Janiec 1992) i nawet
jeœli ogromna częœý spuœcizny literackiej polskich Ůydów powstawaâa w języku hebrajskim czy w jidysz (w tym podbijajĊca œwiat twórczoœý braci Singerów czy Szaloma Asza). Powinniœmy pamiętaý o tych pisarzach, którzy
tworzyli jednoczeœnie po polsku i w jidysz czy w języku hebrajskim, bo
w swoim czasie wznosili w II Rzeczypospolitej waůne mosty kulturowo-językowe. W kontekœcie językowej wielokulturowoœci warci przypomnienia
sĊ tacy twórcy jak np. Debora Vogel czy Maurycy (Mosze) Szymel (takůe
Schimmel, Schimel), nieprzypadkowo przyciĊgajĊcy ostatnio wzmoůonĊ
uwagę, obojgu poœwięcono wspóâczeœnie monografie (zob. Szymaniak 2006;
Antosik-Piela, Prokop-Janiec Eugenia, red., 2015). Mniej znany Szymel –
poeta, prozaik, tâumacz, krytyk i publicysta, czâonek grupy poetyckiej Wzlot,
zwiĊzanej z wydawanym we Lwowie pismem „Chwila” – pisaâ dla prasy polskiej, polsko-ůydowskiej i ůydowskiej wydawanej w jidisz („Gazeta Warszawska”, „Ster”, „Hajnt”, „Globus”, „Szriftn”), opublikowaâ tomy wierszy po
polsku (np. Wieczór liryczny. Warszawa: skâ. gâ. Dom KsiĊůki Polskiej, 1932;
Skrzypce przedmieœcia, Warszawa: Księg. F. Hoesick, 1932) i w jidisz (Mir iz
umetik [Smutno mi], Varshe; Vin: A.B. Tserata, 1937). Szymel byâ takůe autorem powieœci Gdzie jesteœ Ewo?, publikowanej w odcinkach w „Nowym Gâosie” (1938, nr 44–76), a jego wiersze wojenne napisane w jidysz ukazaây się
w antologii Lid dos iz geblibn: Lider fun jidisze dichter in Pojln umgekumene bejs der
hitleriszer okupacje (red. N. Heller, Warszawa 1951). Wzbogaciâ teů literaturę
polskĊ wieloma poetyckimi przekâadami z jidysz oraz hebrajskiego i nie byâ
jedynym dwu-, a wâaœciwie trójjęzycznym twórcĊ polsko-ůydowskim,
wszechstronnie funkcjonujĊcym w międzywojennej Polsce (zob. Prokop-Janiec 2002).
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ZmierzajĊc do podsumowania, warto podkreœliý, ůe monolitycznoœý językowa (a co za tym często idzie – takůe kulturowa) literatury polskiej ma sporo
wyjĊtków, którym warto się przyjrzeý jako zjawisku obecnemu od wieków,
majĊcemu róůne przejawy i nasilenia, âĊczĊcemu nas naturalnie z literaturĊ
regionalnĊ i œwiatowĊ, ich mechanizmami i dyskursami. Przedstawione tu
uwagi wstępne majĊce za zadanie naszkicowanie pewnej caâoœci, zwykle rozbijanej na poszczególne odosobnione i wyizolowane z caâego kontekstu
rozwoju kultury polskiej przypadki (literatura dawna [âacina], poszczególni
twórcy modernistyczni i języki europejskie, twórczoœý postmodernistyczna
[hybrydy językowe, autotranslacje] czy wreszcie dwujęzyczna literatura
mniejszoœci narodowych), dajĊ asumpt do spojrzenia na literaturę narodowĊ
z perspektywy jej rozmaitych prób wpisywania się w literaturę œwiatowĊ.
Próby te nie tyle ukâadajĊ się w porzĊdek chronologiczny czy porzĊdek kręgów kulturowych, ile w porzĊdek funkcjonalny – mamy przecieů przykâady
uůycia języka uniwersalnego/globalnego (âacina/angielski), a takůe przykâady
uůycia języka dominujĊcego centrum kulturowego (a tu do âaciny i angielskiego naleůaâoby dodaý język francuski, ale i polski uůywany przez mniejszoœci
narodowe). Wœród wymienionych sĊ teů przykâady przejmowania języka centrów (e)migracyjnych – angielski i niemiecki wiodĊ tu prym. Ponadto zdarzajĊ się jednostkowe przykâady uůycia języka obcego motywowane politycznie,
artystycznie czy pragmatycznie (często w rozmaitych mieszankach), których
celem jest zaistnienie na danym rynku literackim lub (i) eksperyment autokreacyjny. Dla odbiorcy polskiego wszystkie te przykâady sĊ istotnĊ wskazówkĊ, pomagajĊcĊ interpretowaý œwiatowe funkcjonowanie literatury polskiej. Odbiorcy obcemu mówiĊ zaœ, ůe moůna czytaý literaturę polskĊ – to
znaczy tworzonĊ przez twórców dwujęzycznych (czasem i trójjęzycznych),
biograficznie, kulturowo, a często teů politycznie zwiĊzanych z PolskĊ –
obywajĊc się bez poœrednictwa czyjegoœ przekâadu (a więc i czyjejœ interpretacji). Nie ma powodu, byœmy uchodzili za bardziej hermetycznych, niů jesteœmy, ani za mniej wielokulturowych, niů wynika to z rozmaitych dzieâ
dwujęzycznych autorów polskich bĊdŭ twórców dwu- lub wielojęzycznych
publikujĊcych w Polsce.
Literatura
Antosik-Piela M., Prokop-Janiec E., red., 2015, TwarzĊ ku nocy: twórczoœý literacka Maurycego
Szymla, Kraków.
Balcerzan E., 1968, Styl i poetyka twórczoœci dwujęzycznej Brunona Jasieľskiego, Warszawa.

MARTA SKWARA: JÆzyki pisarzy polskich i dwukulturowych…

45

Broniewski W., 1990, Czeâowiek – eto zwuczit gordo (1940)/ Czâowiek to brzmi dumnie, przeâ. áobodowski J., „Polonistyka”, nr 8.
Brzostowska-Tereszkiewicz T., 2003, Sofia zaklęta w baœniowĊ carewnę: „Pieœni Wasilisy Priemudroj” Bolesâawa Leœmiana wobec rosyjskiej poezji symbolistycznej, „Pamiętnik Literacki”, r. 94, z. 3.
Bukowiec P., 2008, Dwujęzyczne poczĊtki nowoczesnej literatury litewskiej. Rzecz z pogranicza polonistyki, Kraków.
Busza A., Czaykowski B., 2008, Peânia i przesilenie = Full moon and summer solstice, Tornoto–
Rzeszów.
Czerwiľski G., 2013, Selim Chazbijewicz jako poeta polsko-tatarski, „Pamiętnik Literacki”, r. 104,
z. 2.
Czerwiľski G., Konopacki A., red., 2015, Estetyczne aspekty literatury polskich, biaâoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI wieku), Biaâystok.
Degler J., 2004, Noty do dramatów, w: Witkiewicz S.I., Dramaty III, oprac. Degler J., Warszawa.
Gendaj N., 2012, Gombrowicz polityczny? Miejsce pisarza w literaturze argentyľskiej, w: Cudak R.,
red., Literatura polska w œwiecie, t. 4, Oblicza œwiatowoœci, Katowice.
Jaworski K, 2003, Bruno Jasieľski w Paryůu, Kielce.
Jaworski K., 2008, DraůniĊce przyjemnoœci, Wrocâaw.
Kraskowska E., 1989, Twórczoœý Stefana Themersona: dwujęzycznoœý a literatura, Wrocâaw.
Kurowska J., 2014, The Butterfly’s Choice, Frankfort.
áuczyľski K., 1982, Dwujęzyczna twórczoœý Stanisâawa Przybyszewskiego 1892–1900, Kielce.
Makarska R., 2013, Między PolskĊ a Niemcami, między językami. Skrzyposzek, Niewrzęda, Muszer,
w: Teodorowicz-Hellman E., Gesche J., red., Między językami, kulturami, literaturami: polska
literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981, Stockholm.
Manodolesi S., 2011, Heterotopia i literatura narodowa w Dzienniku argentyľskim Witolda Gombrowicza, przeâ. Gendaj N., „Rocznik Komparatystyczny”, nr 2.
Miâosz C., 1994, Wypisy z ksiĊg uůytecznych, Kraków.
Milosz C., 1996, A Book of Luminous Things. An International Anthology of Poetry, San Diego–New
York–London.
Muszer D., 2008, Wolnoœý pachnie waniliĊ, Szczecin.
Prokop-Janiec E., 1992, Międzywojenna literatura polsko-ůydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków.
Prokop-Janiec E., 2002, Living in Languages: Jewish Multilingualism as Reflected in the Polish and Polish-Jewish Literature of the 20th century, „Studia Judaica: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Studiów Ůydowskich”, nr 1.
Russell B., 1951, Introduction, w: Herling-Grudziľski G., A World Apart: a Memoir of the Gulag,
London.
Sak-Grzelczak E., 2008, O francuskojęzycznych wierszach Jana Brzękowskiego, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna. Historia Literatury, z. 3.
Skwara M., 2004, KrĊg transcendentalistów amerykaľskich w literaturze polskiej XIX i XX wieku.
Dzieje recepcji, idei i powinowactw z wyboru, Szczecin.
Skwara M., 2016, Czy istnieje pamięý o literaturze polskiej w literaturze œwiatowej?, w: Menomosyne. Pamięý jako ŭródâo dzieâa sztuki, Kraków (w druku).
Szymaniak K., 2006, Byý agentem wiecznej idei. Przemiany poglĊdów estetycznych Debory Vogel, Kraków.
Ten Centuries of Polish Literature, 2004, trans. by Sax D., contributors Borkowska G. et al., Warszawa.

46

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2016 • 2 (18)

Walczak-Delanois D., 2003, L’image et “l'imagination libérée” dans la poésie polonaise et française de
Jan Brzękowski (“Zaciœnięte dookoâa ust” 1936, “Spectacle métallique” 1937). „Romanica Cracoviensia”, Vol. 3.
Walczak-Delanois D., 2016, NIEDOCZYTANI – NIEROZPOZNANI. O meandrach poezji
polskiej XX i XXI wieku, Szczecin.

Marta Skwara: The languages of Polish and bicultural writers.
Was (and is) Polish literature a multicultural one?
The author of the article focuses on Polish writers that intentionally create their works simultaneously in Polish and in languages other than Polish, situating their creativity directly in European and world literature. She also discusses the case of bicultural authors whose creativity
emanates from Polish culture but for whom Polish was only one of the languages they based
their literature on. While listing such examples, the author considers the possibility of interpreting such works and placing them in the discourse of world literature.
Keywords: Polish literature, world literature, multiculturalism, self-translation

