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překlad - český originál) by se jistě neminulo cílem. Otázkou samozřejmě zůstává, na
kolik básník básnickému textu v češtině byl vůbec schopen porozumět. D. Kšicová
ovšem, vědoma si možné translatologické trojčlenky angličtina - ruština - Čeština, ve
vlastní stati tento pokus učinila na několika příkladech ve výkladu kapitoly K. D. Bal
mont a E. Poe.
Ačkoliv Balmont Čechy navštívil, jeho izolace (žil a zemřel ve Francii) nutně ved
la k menší orientaci při výběru českých básníků. A tak klasické z nich - Máchu, Neru
du, Vrchlického, Sovu, Březinu a Wolkera i Bezruce zvolil sice jistou rukou, avšak
mladší byli vybráni vlastně náhodně. Podobně malé ukotvení v historii české poezie
projevil Balmont např. v komentáři k P. Bezručovi, kterého představuje zjednodušeně
jako básníka horníků (snad aby ho typologicky následoval K . Toman jako básník tuláků
atp.).
D. Kšicová se netají svým obdivem k Balmontovi, když ho nazývá polyglotem,
králem ruské poezie a všestranně vzdělaným překladatelem (jeho překlady anglické dra
matiky promluvily z ruského divadla). Bylo nakonec prozíravé a vůči Balmontovi spra
vedlivé, že D . Kšicová přiřadila na konci knihy svoji kapitolu České překlady K. D.
Balmonta. Ostatně ocenění Balmontových překladů věnovala D. Kšicová spoustu času
studijním pobytem v Moskvě, Petrohradu a Paříži s částečným přispěním Fondu vyso
kých škol i díky kontaktům s rodinou Balmontovovy dcery v Rusku a přátel ve Francii.
Za chvályhodné lze považovat, že autorka pro vydání získala i zájem studentů Ústavu
slavistiky, kteří se podíleli na přepisu textů do současného pravopisu.
Vynikající ruský symbolista zasvětil překladům české poezie několik let svého
života a toto dílo, které představila D . Kšicová českému čtenáři, nevznikala snadno
a skokem. Jejím zájmem navíc bylo ovšem získat širší kruh čtenářů, a proto se potýkala
i s nezbytnými inovacemi básnických esejů ve svém překladu. Záměr rozšířit recepci
rusko-české kultury podpořilo vydání publikace jako vysokoškolského skripta, navíc je
skryt i v zrcadlovém vydání básní. To umožňuje daleko hlubší vnímání poetiky veršů i
problematiky translatologické. Ano, knihy je třeba číst, a o to vlastně jde autorce
antologie nejvíce. Lze tedy jen věřit, že antologie získá své obdivovatele.
Květuše

Lepilová

Wladyslaw Stanislaw Reymont. Tradice - současnost - recepce. Redakcja naukowa
Balowski, M . , Raclavská, J., Filozofická fakulta, Ostrava 2001, 202 s.
Jubileuszowy Rok Reymontowski, obchodzony w 75 rocznic? ámierci pisarza, nie
przyniósl specjalnie bogatego plonu naukowo-badawczego. Wznowienie opowiešci
biograficznej Barbary Koc, publikacja pod redakcja. tejže vvyboru listów pisarza (Wla
dyslaw Stanislaw Reymont pod znalaem „panteizmu druku ": fragmenty korespondencji
z firma, Gebethner i Wolff. Warszawa 2000) oraz opracowanie bibliografii noblisty
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przez jedna, z lódzkich biblioték (Wladystaw Stanislaw Reymonl: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Lodž 2000) naleža.- jak dotad - do wi?kszych pozycji krytycznoliterackich. Z tym wi?ksza. satysfakcja. i nieklamanym uznaniem powitač nálezy tom
szkiców, jaki ukázal si? za poludníowa. granica. Polski: Wladystaw Stanislaw Reymont.
Tradycja - wspólczesnošč - recepcja. Materiály z miedzynarodowej naukowej konferencji odbytej w Ostrawie w dniach 6-7 grudnia 2000 z okazji 75 rocznicy šmierci
Wladyslawa Stanislawa Reymonta (Ostrawa 2001). Tom jest kolejným owocem trwaja.cej od lat wspólpracy uczelni ostrawskiej i opolskiej, a przede wszystkim plonem sesji
zorganizowanej przez Katedr? Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie.
Ksiažka, która zawiera trzy wypowiedzi wj?zyku czeskim"7 jedna w j?zyku stowackim
oraz 16 tekstów po polsku, jest podwójnie ciekawa - nie tylko ukazuje dzisiejsze
spojrzenie na liczaca. wiek twórczošó noblisty, ale czyni to równiež zkomparatystycznej perspektywy: czeskiej, stowackiej, a nawet lužyckiej. Przejrzysta kompozycja tomu odtwarza potrójny úklad dyscyplinamy artykulów: kulturowo-literacki,
j?zykoznawczy oraz zwiazany z problematyka. recepcji dzieta Reymonta.
Teksty pierwszej grupy moga. nieco rozczarowač; wydaje si?, že historycy litera
tury w niewielkim stopniu potrafia. dzisiaj rozszerzyč znaný, utrwalony tradycja. obraz
twórczošci pisarza. Dotyczy to zwlaszcza referatów pošwi?conych CMopom. Szczególowy referát Teresy Šwi?toslawskiej (Rok liturgiczny w tetralogii „Chlopi"
Wla
dyslawa Stanislawa Reymonta; Lodž) oraz došč pobiežny Žofii Matyskowej (Reymontowska ksiega chlopów polskich; Ostrava) przywoluja. znané konstatacje o sakralnym
i mitycznym wymiarze žycia wiejskiego w Lipcowskiej epopei. Podejšcie raczej folklorystyczne niž literaturoznawcze reprezentuje wypowiedž Alexandry Dědicovej
(Tradycyjna warstwa ludowa w „ CMopach " Wladyslawa Stanislawa Reymonta, Ostra
va), dla której powiešč stáje si? „podr?cznikiem kultury i folkloru wiejskiego" (s. 70),
dokumentem bogactwa charakteryzujacych je form slownych, gestycznych czy
rytualnych. Barbara Koc (Warszawa) przypomina, w jaki sposób w ewolucji literackiej
Reymonta ksztatíowal si? naturalizm i symbolizm. Ciekawym, acz dyskusyjnym
elementem jej wypowiedzi, jest motyw Norwidowski. Badaczka widzi možliwošč
istnienia zwiazków mi?dzy koncepcja. wsi polskiej u romantycznego poety a jej wizja.
u mlodopolskiego epika.
W mniej znané rejony twórczošci Reymonta podala Dominika Dworakowska
(Lodž); omawiajac kolorystyk? bretoňskiego krajobrazu w wybranych opowiadaniach
pisarza potwierdza obecnosč w ich poetyce inspiracji naturalistycznych, impresjonistycznych oraz symbolistycznych. Odmienna. tematyk? wprowadza równiež tekst Sabiny
Brzozowskiej (Opole), staranny i ciekawie napisany przeglad gtosów w dyskusji nad
filmowa. adaptacja. Ziemi obiecanej; autorka podkrešla cenná, autonomi? wyobražni
twórczej režysera, može zbyt bezkrytycznie powielaja.c pochlebná, opini? o klasycznym
dziele Wajdy.
Choč bardziej specjalistyczne, referáty j?zykoznawcze zwracaja. uwag? na urod?
szczególu nie zawsze widocznego dla czytelnika zainteresowanego ogólnoliteracka.
problematyka. utworów Reymonta. I tutaj cz?šč wypowiedzi tradycyjnie koncentruje si?
na ludowej epopei: od intrygujacego przyczynku na témat niewspólmiernosci semantycznej tytulowego slowa chlop (sedlák) w j?zyku polskim i czeskim Dagmar Dambor-
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skiej (Ostrava), poprzez omówienie przez Jerzego Damborskiego (Ostrava), j?zykowej
etykiety" bohaterów CMopów, w której grzecznoáciowa liczba mnoga stosowana jest
przez autora zgodnie z socjalnymi niuansami wspólnoty, oraz analiz? toponimów i antroponimów Petra Vidláka (Ostrava) oraz opis komunikacji niewerbalnej, czyli mowy
gestu i ciaia autorstwa Michala Skalki (Ostrava) - analizy nieco instrumentálně wobec
tekstu literackiego, jak mówi zreszta. podtytul pierwszej z nich, „na przykladzie powieác i " - po najciekawszy chyba w tej grupie tekst Evy Mrhačovej (Ostrava), pos\vi?cony
bogactwu porównaň w chlopskiej tetralogii. Wykazujac skladniowa. róžnorodnoáč
artystycznych porównaň Reymonta i podkreálajac ich organiczna. przynaležnoáč do
wyžszych poziomów kompozycyjnych utworu, autorka ostatniego artykulu przekonuja.co taczy pieczoiowitoác analizy z jej interpretacyjna.runkcjonalnošcia^
Pozostale referáty j?zykoznawców eksploatuja. semiotyk? koloru oraz koncentruje
si? na tódzkiej epopei noblisty. Tekst Ireny Seifert (Wroclaw) o polu semantycznym
barw we wczesnych nowelach Reymonta jest przykladem monotonnej nieco akrybii badawczej, której wynikiem jest sporzadzenie hierarchii barw cechujacej omawiane teksty. Autorka studium o funkcji koloru szarego w Pielgrzymce do Jasnej Góry, Barbara
Wolowik (Opole), analizuje paradygmatyczna. i syntagmatyczna. semantyk? barwy,
wskazujac na mistrzowskie balansowanie pisarza mi?dzy doslownošcia. i metaforycznoácia. (symbolikaj „szaroáci", zapowiadajace przyszty kunszt slowny autora CMopów.
O kunszcie stylistycznym i kompozycyjnym autora Ziemi obiecanej pisza. interesuja.co Artur Rejter (Katowice) oraz Miroslawa Siuciak (Katowice). Pierwszy wskazuje na
,j?zykowy obraz miasta", odpowiedzialny za synkretyczny stop realizmu, impresjonizmu i ekspresjonizmu w poetyce utworu, jak równiež aksjologiczna. antynomi? cywilizacja - nátura w jego plaszczyžnie ideowej. Natomiast druga autorka omawia formy
dramatyzacji i stylizacji dialogu w Reymontowskiej wizji „lódzkiego teatrum". Oboje
zwracaja. uwag? na rodzajowe podobieňstwo Ziemi obiecanej do dramatu, rozpisanego
na partie wypowiedzi postaci, didaskaliów oraz wartkiej narracji i dynamicznych opisów, a w konsekwencji poslugujacego si? kalejdoskopowa. technika, kamery filmowej.
Trzeci, najskromniejszy objetošciowo kraj tematyczny, reprezentowany przez artykuty pošwiecone znajomoáci dziel Reymonta na terenie Czech, Slowacji, Luzyc i Zaolzia, jest szczególnie zajmujacy dla czytelnika polskiego. Krystyna Kardyni-Pelikánová (Brno) dokonuje zajmuja.cego przegladu ocen, jakim poddawali twórczošč polskiego
noblisty badacze czescy w zmieniajacym sie pejzažu humanistyki dwudziestowiecznej.
Podczas gdy w dwudziestoleleciu mi?dzywojennym pisarstwo Reymonta jawilo si?,
wkontekácie antropologiczno-historíozoficznych teorii slawistycznych, jako przejaw
(w „slowiaňskiej dwoistošci indywidualistyczno-kolektywistycznej") „energizmu"
i „kolektywizmu" psychiki slowiaňskiej. Doceniaja.c „mimowolna. epicznoáč" CMopów,
czeskie árodowisko literackie krytykowalo ucieczk? pisarza od metafizyki i kontemplacji (s. 159), póžniejsi krytycy zaá polska, epopej? chiopska. widzieli w kontekácie tradycji literackiej: ba.dž rodzimej, jako twór odr?bny od etnograficzno-dydaktycznej,
czeskiej idyllicznej powiešci wiejskiej; ba.dž europejskiej, jako odmian? fizjologicznej
prózy opisu czy powiešci šrodowiskowej. N a koniec autorka przyznaje, že „literacki
portrét Reymonta w Czechach wciaž pelen jest luk, niedomówieň, može nawet przeklamaň", choc on sam „dzi?ki obfitoáci tlumaczeň nie przeszedt przez czeski Pamas bez
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sladu" (s. 167). Slady te w odniesieniu do Parnasu slowackiego zašwiadcza tekst Jozefa
Hvišča (Bratislava), wykazujacy szereg pokrewienstw czy zapožyczeň ideowo-tematycznych i fabulamych pomi^dzy CMopami Reymonta a slowacka^ ekspresjonistyczn^
powiesci^ chlopska, („dědinský román"), która powstawata po ukazaniu sie przekladu
Reymontowskiej epopei w 1926 r. (Milo Urban, Živý bič; J. C . Hronský, Chlieb).
Lužycka recepcja Reymonta, omówiona przez Mieczyslawa Balowskiego (OpoleOstrava), oraz znajomošč twórczoáci pisarza na Stasku Cieszyňskim, której uwag? pošwiecaja. Jana Raclavská (Ostrava) i Irena Konderlová (Opole), maja^ podobny charak
ter. We wszystkich tych przypadkach služyry podtrzymywaniu slowiaňskiej (polskiej)
tožsamosci. Badacz epizodu lužyckiego podkreála, iž fragmentaryczne przeklady Chiopów Reymonta, które ukazywary sie w latách 1931-1974, mimo jezykowych trudnošci
(brak odpowiedników dla niektórych polskich archaizmów, kolokwializmów, frazeologizmów, zwrotów gwarowych), dzieki inwencji slowotwórczej i skladniowej tlumaczy
dorówjiaty stylistycznej zrecznoáci oryginahi.
Ostatní tekst tomu to omówienie Ireneusza Hyrnika (Ostrava), dotyczace wspólczesnego odbioru czytelniczego Chlopów na Zaolziu. Jest to piekna puenta kompozycyjna ksiažki, zárazem jednak smutné zwieňczenie historii czytelnictwa tekstów polskiego noblisty, zapewne nie tylko na Zaolziu: zašwiadcza zaledwie dostateczna^ znajomoáč srynnego tekstu, w wiekszošci wymuszona, przez programy szkolne, niedostatecznie gwarantowana. przez stan polskich biblioték oraz sztucznie reanimowan^ przez
ekranizacj? Reymontowskich powieáci. Autor konstatuje, iž zanikly czynniki sprawcze,
które onegdaj decydowaly o dobrej znajomošci tekstów pisarza: element patriotyczny
oraz upodobanie do lektury obszernych utworów literackich.
Ostatní sad možná uogólnič. Czy omawiany tom szkiców badawczych nie jest tak
že symptomem pewnego kryzysu lektury w kregach naukowych? Urwory Reymonta staja, si? wspaniatym materiálem dla szczególowych analiz semiotycznych, j^zykoznawczych, interdyscyplinarnych, omówieň komparatystycznych - i chwala za to badaczom
oraz samej vvieloaspektowej, nieprzebranej sztuce Reymontowskiego slowa. Ale dokladnie w sto lat od momentu powstawania CMopów brakuje jakby glosów wlaánie
o tym dziele, które w swoim czasie scementowalo stowiaňska, tožsamošč, a dzisiaj
zwolna zaczyna ulegač zapomnieniu i kostnieč w historycznoliterackich schematach.
Glosów, które oddají cah\ dramatycznoáč oddalania si? naszej dzisiejszej kultury (pisania, czytania, tež myšlenia o literaturze) od tradycji, w jakiej zrodzila sie epopeja
europejskiej wsi, i które w oddaleniu tym odkrywajajakaá formě nowej, trudnej wiernošci Reymontowskiemu dziedzictwu, wciaž ubywa. Z tym wieksza^ radosci^ naležy
podkreálič ukazanie si? tego tomu.
Aneta Mazur
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