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Próba apologii badaÍ nad recepcj literack
Wydawaâoby się, ůe podjęcie wskazanego w tytule niniejszego artykuâu
tematu to wywaůanie otwartych drzwi. Doœwiadczenie autora mówi jednak
inaczej. Naleůy więc najpierw ustaliý, czego wâaœciwie i przed czym zamierzam broniý. Zadanie to nie jest proste z tej przynajmniej przyczyny, ůe pod
terminem recepcja literacka we wspóâczesnym literaturoznawstwie rozumiane
sĊ czasem doœý róůne – jeœli nie pojęcia, to zapewne – ujęcia (zob. streszczenie problematyki w: Jarmuszkiewicz 2014, 15–32; Papadima 2015).
1
Jako badacz polsko-serbskich zwiĊzków literackich (o sporym juů staůu),
zwâaszcza w dziedzinie badaľ empirycznych, zajmę się – pro domo mea oczywiœcie – recepcjĊ literackĊ jako odbiorem literatury w sensie „przedjaussowskim”. Chodzi bowiem o produktywnĊ ongiœ praktykę badawczĊ w dziedzinie komparatystyki literackiej, kiedy to bezkarnie wędrowaâo się poza tekst,
a nawet literaturę, w poszukiwaniu faktów pomocnych w odtworzeniu kontekstu dzieâa literackiego lub ich szeregu – a więc o praktykę z pierwszej poâowy ubiegâego stulecia, znanĊ zwâaszcza w postaci wpâywologii pozytywistycznej. Wówczas zwalczano koncepcję autentyzmu rodzimych procesów
literackich i szukano ŭródeâ oraz bodŭców poza obszarami literatur narodowych i ich tradycji. Toteů badania nad odbiorem literatur obcych w poszczególnych œrodowiskach narodowych kwitây i mnoůyây się, dochodzĊc czasem
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do zaskakujĊcych wniosków i odkrywajĊc nieraz fakty o trwaâej wartoœci.
Tekst literacki i jego przekâad badano wówczas prawie wyâĊcznie za pomocĊ
metody krytyki filologicznej, a zgâębienie kontekstu (historycznego, politycznego, spoâecznego, biograficznego etc.) często byâo ostatecznym celem
dociekaľ.
Wraz z przesunięciem się zainteresowaľ badawczych z kontekstu na tekst,
z literatury rozumianej jako „muzeum” na literaturę jako „bibliotekę” (zob.
Papadima 2015, 135), z literatury na „literackoœý” – a więc z pojawieniem się
paradygmatów takich jak formalizm i strukturalizm, które walczyây o immanentyzm w literaturoznawstwie – wspomniane badania porównawcze stawaây się powoli niemodne, z czasem niegodne nawet miana literaturoznawstwa.
W drugiej poâowie XX wieku, jak wiadomo, zostaâa wdroůona propozycja
metodologiczna znana jako estetyka recepcji Hansa Roberta Jaussa i jego
zwolenników. Byâa ona w gruncie rzeczy opozycjĊ wobec immanentyzmu
i objawem dĊůeľ do rekontekstualizacji tekstu w badaniach literackich (por.
Papadima 2015, 134). Wydawaâo się, ůe – dzięki wyodrębnieniu kategorii
czytelnika (odbiorcy, uůytkownika) oraz procesu lektury jako róůnorako
uwarunkowanej konkretyzacji sensu dzieâa literackiego – badania nad odbiorem literatur obcych odzyskajĊ utraconĊ godnoœý, a wraz z nimi takůe wypróbowana komparatystyka literacka. Do tego jednak nie doszâo. Bez
względu na flirt estetyki recepcji z hermeneutykĊ, semiotykĊ lub antropologiĊ kultury nie zrodziâa ona jednak jednolitego paradygmatu w zakresie literaturoznawstwa. Juů w ostatnich dziesięcioleciach ubiegâego wieku zaczęâa
ustępowaý na rzecz innych kierunków postmodernistycznej humanistyki,
które literaturze per se przypatrujĊ się z coraz to większej odlegâoœci (zob.
ǎȀǺȌǷ 2016). Literature comparée – jak dowodziâ w swoim czasie znany serbski
teoretyk literatury – zostaâa caâkowicie zastĊpiona przez rozmaite praktyki
kulturoznawcze (zob. Eror 2005, 2006a, 2006b). WyjĊtek stanowi – i to tylko
do pewnego stopnia – koncepcja intertekstualnoœci, którĊ takůe naleůy rozpatrywaý jako symptom owych dĊůeľ rekontekstualizacyjnych.
2
Niniejsza próba apologii recepcji w nieco zawęůonym rozumieniu procesu
odbioru literatury obcej dotyczy zatem usprawiedliwienia oraz moůliwego
wskrzeszenia tych badaľ w szeroko pojmowanym ujęciu kulturoznawczym.
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Wydaje się bowiem, ůe w dyskursie antropologii kulturowej tak rozumiana
recepcja moůe odzyskaý swoje prawa obywatelskie.
Recepcja, o której mowa1, poza aksjomatycznĊ triadĊ autor – dzieâo – czytelnik zakâada jeszcze dwa nie mniej waůne ogniwa: tâumacz i przekâad2. Zatem
âaľcuch w takim wypadku wyglĊda następujĊco: autor – dzieâo – tâumacz –
przekâad – czytelnik.
Dzieâo literatury obcej zaczyna bowiem nowe ůycie – caâkiem zresztĊ odmienne od ůycia w rodzimym œrodowisku – dopiero po naturalizacji. Naturalizacja jest więc warunkiem koniecznym do uruchomienia delikatnych mechanizmów, zakâadajĊcych odbiór krytyczny i interpretację przekâadu, jego
oddziaâywanie w nowym œrodowisku – wielopâaszczyznowy obieg czytelniczy i wreszcie nawiĊzania literackie, czyli uaktywnienie w procesie wymiany
intertekstualnej w obrębie literatury narodowej.
Owszem, kategoria tâumacza w instrumentarium pojęciowym estetyki recepcji naleůy równieů do kategorii odbiorcy. Jest to czytelnik zaawansowany,
szczególnie wyspecjalizowany, w pewnym sensie emisariusz swojej kultury
narodowej w misji sondowania kultury obcej. Jako czytelnik-fachowiec poprzez lekturę wybiera poszczególne dzieâa do prezentacji swoim wspóâziomkom, angaůujĊc w procesie konkretyzacji dostępnĊ mu encyklopedię kulturalnĊ, dotyczĊcĊ kultury zarówno obcej, jak i rodzimej. Swojego wyboru
translatorskiego dokonuje, porównujĊc zasób wiedzy o kulturze rodzimej wirtualnego czytelnika wâasnego œrodowiska, odgadujĊc jego horyzont oczekiwaľ i zdolnoœý do akceptacji poszczególnych wymiarów dzieâa obcego autora w kategoriach wâasnego doœwiadczenia czytelniczego (wâasna encyklopedia
kulturalna, rodzima tradycja literacka, uksztaâtowana aksjologia, gust etc.).
W praktyce jednak bardzo często (o ile nie najczęœciej) wybór dokonany
przez tâumacza wydaje się byý z góry chybiony. Autor dzieâa, dzięki cudzemu gâosowi, komunikuje czasem zupeânie co innego, niů zamierzaâ, apeluje
niekiedy w pustkę albo do horyzontu oczekiwaľ obcego czytelnika trafiajĊ tylko
drugorzędne warstwy zaprojektowanego sensu. Tâumacz jest pod tym względem zarówno interpretatorem, jak i dezinterpretatorem dzieâa obcego autora.

1

Próby nakreœlenia podstawowych zaâoůeľ teoretycznych wâasnych badaľ empirycznych
podjĊâem się w: ǎȀȖǭǷ 1998.
2 Literatura obca moůe oddziaâywaý na proces literacki w okreœlonym œrodowisku równieů
bezpoœrednio, omijajĊc przekâad, ale dotyczy to przede wszystkim dzieâ docierajĊcych z metropolii kulturowych – wielkich literatur – i zakres tego oddziaâywania jest na ogóâ elitarny,
a więc ograniczony. O bezpoœrednim odbiorze dzieâ literackich w języku obcym zob. m.in.
Karolak 1999.
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Jeœli chodzi o naturalizację dzieâa literatury obcej za pomocĊ przekâadu na
język kultury docelowej, to rezultatem jest tekst wtórny, nie tyle adoptowany,
ile adaptowany w tym czy innym stopniu wedâug uwarunkowaľ kultury odbierajĊcej, narodowej tradycji literackiej, hierarchii aksjologicznej etc. W stosunku do oryginaâu przekâad zatem zawsze traci pod względem formy, treœci,
sensu, symboliki, walorów stylistycznych, ale równieů zyskuje – wâaœnie
w procesie adaptacji3.
Pod warunkiem, ůe czytelnikowi w nowym œrodowisku umoůliwia automatyzację lektury – to znaczy, ůe pomimo udostępniania znaczenia denotatywnego dostarcza równieů odpowiednie znaczenie konotatywne – przekâad
staje się częœciĊ procesu literackiego i zdobywa miejsce w historii literatury
naturalizujĊcej.
3
Pozwolę sobie zilustrowaý te uwagi dwoma przykâadami z obszernego materiaâu serbskiej recepcji literatury polskiej.
Kiedy w 1885 roku po raz pierwszy przeâoůono na język serbski Latarnika
Henryka Sienkiewicza, czytelnik serbski, poza drobnymi wzmiankami z drugiej ręki, niewiele mógâ wiedzieý o Panu Tadeuszu, nie mówiĊc juů o doœwiadczeniu lektury kultowego poematu polskiego romantyzmu, występujĊcego
w noweli niemalůe w roli bohatera literackiego, a zapewne jako deus ex machina. Dopiero w stulecie swej pierwszej paryskiej publikacji Pan Tadeusz ukazaâ
się po serbsku – w skrócie i prozĊ. BiorĊc pod uwagę fakt, ůe na obszarze
byâego serbsko-chorwackiego obszaru językowego przez niemalůe póâtora
stulecia funkcjonowaâ wspólny obieg czytelniczy, czytelnik serbski teoretycznie mógâ czytaý Pana Tadeusza w efektownym chorwackim przekâadzie
poetyckim Tomo Mareticia, ale po raz pierwszy kilka lat po pierwszej publikacji
Latarnika, bo dopiero w roku 1893. A więc czy warto mówiý o peânej automatyzacji lektury pierwszego przekâadu noweli Sienkiewicza? Czytelnik serbski
wówczas mógâ się dowiedzieý co prawda czegoœ o Panu Tadeuszu z samego
Latarnika dzięki cytowanym fragmentom, ale treœý kulturowo-antropologiczna zostaâa daleko poza jego horyzontem, a zatem i „sokóâ w noweli”. Biedny stary Polak, emigrant, czyta w języku ojczystym jakĊœ zajmujĊcĊ ksiĊůkę,


3 Szczególnie ciekawym przypadkiem jest poeta tâumaczĊcy wiersze autorów obcych. Zob.
ǟǻǼǵȗ, ǎȀȖǭǷ 2001.
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budzĊcĊ w nim nostalgię, przez co nie zapala latarni i traci idealnĊ posadę…
I tyle. KsiĊůkĊ tĊ dla pierwszych czytelników serbskich mógâ byý spokojnie
nawet Murdelio Kaczkowskiego, jak w wypadku pierwowzoru bohatera Sienkiewiczowskiego. Jest to przykâad mniej czy więcej dostępnego znaczenia
denotatywnego, natomiast wykluczonego znaczenia konotatywnego.
Nieznajomoœý tekstu Pana Tadeusza nie dowodzi jednak, ůe serbski czytelnik w latach 80. XIX wieku nie spotykaâ się z nazwiskiem wielkiego romantyka, wręcz przeciwnie. Adam Mickiewicz byâ dla niego – juů przez niejedno
pokolenie – swoistĊ ikonĊ kultury: sâynny polski poeta romantyczny, który
z uznaniem wyraůaâ się o serbskiej poezji ludowej i promowaâ jĊ w swoich
paryskich wykâadach…4 Co prawda Mickiewicz znany byâ teů ze starego,
póâwiecznego prawie przekâadu Ody do mâodoœci, co pewien czas wznawianego, oraz z kilku liryków. Na poczĊtku lat 70. ukazaâo się zaœ jego pierwsze
obszerniejsze dzieâo w przekâadzie serbskim: Konrad Wallenrod (1871). Tâumacz Danilo Mediý, doœý zdolny poeta minor, dokonaâ caâkiem ciekawej naturalizacji: uůyâ wiersza i stylistyki serbskiej epiki ludowej – podstawowy jedenastozgâoskowiec (5 + 6) w powieœci poetyckiej Mickiewicza przeksztaâciâ
w „junacki” dziesięciozgâoskowiec asymetryczny, z kolei heksametr Powieœci
Wajdeloty na metrum tzw. bugarštic – a więc sfolkloryzowaâ utwór. Jest to z kolei przykâad adaptacji – wręcz swoistego kamuflaůu literackiego.
4
Przekâad to tekst kontaktowy, wytwór dĊůenia tekstu ŭródâowego do
przekraczania granic kultur narodowych i pod tym względem we wspóâczesnym przekâadoznawstwie sâusznie traktuje się go jako fakt cross-kulturowy
(zob. Brzostowska-Tereszkiewicz 2004). Jest to zatem ciekawy materiaâ dla
porównawczych studiów kulturoznawczych.
Wróýmy na chwilę do Sienkiewicza nowelisty, który dostarczy nam najprostszego i zarazem najjaskrawszego przykâadu. Na poczĊtku sâynnego Jamioâa, znanego od lat 90. XIX wieku do drugiej wojny œwiatowej w co najmniej pięciu serbskich przekâadach, znajduje się takie zdanie: „Z innych
œwiec, dopiero co pogaszonych, snuây się pasemka dymu, napeâniajĊc miej
4 WiększĊ częœý serbskiej bibliografii dzieâ Mickiewicza stanowiĊ przekâady poszczególnych
wykâadów paryskich.
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sce za stallami czysto koœcielnym zapachem wosku”. Z pięciu tâumaczy tylko
dwóch poradziâo sobie z „miejscem za stallami” – chorwacki pisarz mieszkajĊcy i publikujĊcy wœród Serbów Pavao Rakoš oraz Lazar Kneževiý, jeden
z pierwszych studentów języka polskiego na Uniwersytecie Belgradzkim.
Reszta chybiâa. Nie chodzi tu (tylko) o nieznanie sâowa, ale raczej o niemoůliwoœý identyfikacji „miejsca za stallami”, tj. denotowania sytuacji utworu.
ZasadniczĊ bowiem róůnicĊ w relacjach polsko-serbskich jest przynaleůnoœý
Polaków do Pax Slavia Romana, a Serbów do Pax Slavia Orthodoxa. Chodzi tu
zatem o brak orientacji tâumaczy serbskich, uksztaâtowanych w tradycjach
kultury prawosâawnej, w elementarnej topografii koœcioâa rzymskokatolickiego. Nie dziwi więc, ůe Rakoš, Chorwat i katolik, wiedziaâ, co to jest. PoczĊtkujĊcy wówczas Kneževiý, latoroœl filologicznej szkoây przekâadu, sięgnĊâ
zapewne po radę swojego profesora Radovana Košuticia. W tym przypadku
banalnego zamieszania cross-kulturowego mamy przykâad dezautomatyzacji
lektury tekstu ŭródâowego u trzech tâumaczy, którzy z kolei o automatyzację
lektury swoich czytelników zadbali bĊdŭ opuszczajĊc fragment zdania (symplifikacja), bĊdŭ popuszczajĊc wodze fantazji (amplifikacja).
5
Na proces recepcji literatury obcej moůna spojrzeý takůe z pozycji studiów
„drugoœci” (alterity studies) (por. Cudak 2010, 382). Dla kogo mianowicie jest
waůniejsza recepcja przeâoůonych dzieâ literackich – dla literatury-nadawcy
czy dla literatury-odbiorcy?
Badaczowi literatury-nadawcy odbiór dzieâ literatury ojczystej za granicĊ
odpowiada na pytania: „Jak nas tam widzĊ?”. Dla niego jest to lustro „drugiego”, nieco moůe przymglone lub zaýmione, w którym odbija się obraz
wartoœci „swojego”.
W programowym szkicu, zmierzajĊcym równieů ku poprawie stanu badaľ
recepcyjnych, Recepcja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej? Romuald Cudak deklaruje: „rozumienie recepcji zawęůam do sposobów przyjmowania literatury przez czytelników, zaœ samo przyjęcie utoůsamiam z odczytywaniem (interpretowaniem) literatury” (Cudak 2010, 379), wprowadzajĊc jako
kluczowe dla swojej propozycji pojęcia interpretacji oraz wspólnot interpretacyjnych. Autor szkicu występuje jako zwolennik integralizmu w projekcie tak
ujętych badaľ:
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Zróůnicowanie lektur trzeba równieů widzieý w kategoriach podziaâu na
interpretacje powstaâe w obszarze języka i kultury danego tekstu literackiego (lektury krajowe) i na te, które powstajĊ poza tym obszarem (odczytania zagraniczne). Wreszcie istotnym elementem w poprawionej wersji recepcji staje się przekonanie, ůe teksty literackie funkcjonujĊ w wielu
równoprawnych dyskursach lekturowych. (…) Obszar obserwacji obejmuje zatem recepcje „literackie” i recepcje „kulturowe” z uwzględnieniem „kulturowych” i „literackich” recepcji zagranicznych. Przedmiotem
opisu i badawczych manipulacji winna byý recepcja rozumiana jako „globalna” lektura tekstu (Cudak 2010, 379–380).

Natomiast do czego badaczowi literatury-odbiorcy moůe byý przydatna
recepcja literatury obcej? Pod warunkiem, ůe posiada on mniej lub więcej
okreœlony zasób wiedzy o literaturze i kulturze nadawcy, owa literatura moůe
wskazaý mu niektóre wâaœciwoœci „swojego” procesu literackiego, sâabo widoczne bez uœwiadomienia sobie jakoœci odbioru dzieâa lub szeregu dzieâ literatury-nadawcy. Znów więc mamy do czynienia z „drugim”, z lustrem, ale
w tym wypadku koniecznie skrzywionym, przybierajĊcym bowiem wâaœciwoœci „swojego”. I wâaœnie miara deformacji tego lustra moůe œwiadczyý o poszukiwanej specyficznoœci rodzimego procesu literackiego.
Otóů fakt recepcji jest niewĊtpliwie waůny dla wiedzy o obu literaturach,
ale w wypadku literatury-odbiorcy występuje czasem w roli instrumentu badawczego sui generis, poniewaů moůe stanowiý korektę w ocenie jej wâasnych
tendencji rozwojowych.
Na kolejne pytanie: „Czego moůna się dowiedzieý lub domyœliý na temat
literatury serbskiej na podstawie procesu serbskiej recepcji literatury polskiej?” postaram się odpowiedzieý, odwoâujĊc się do garstki przykâadów.
Literatura polska dwóch epok formatywnych – romantyzmu i Mâodej Polski – zdradza jaskrawe paradoksy w „lustrze” serbskim.
Recepcja polskich romantyków w literaturze serbskiej tej epoki jest raczej
skromna. Byâa juů mowa o tym, ůe o Mickiewiczu wiedziano doœý duůo, ale
ówczesny czytelnik serbski nie mógâ zweryfikowaý zasadnoœci nadania poecie miana „wielkiego” w procesie wâasnej lektury – z wyjĊtkiem Ody do mâodoœci. Wraz z koľcem romantyzmu serbskiego zaczęây napâywaý przekâady –
Konrada Wallenroda (1871) oraz Graůyny (1876, osobno 1886). Dopiero w latach 80. ukazaâ się (jedyny!) przekâad z pierwszego tomu Poezji – Kurhanek
Maryli. O Dziadach kowieľsko-wileľskich, co dopiero o drezdeľskich lub
o Panu Tadeuszu, nie byâo mowy. Dziady sĊ do dziœ Serbom nieznane, o treœci
Pana Tadeusza, jak juů wspomniaâem, dowiedzieli się dopiero w okresie mię-
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dzywojennym, kiedy to zaczęây ukazywaý się równieů (notabene nieudolne)
przekâady Sonetów.
Sâowackiego i Krasiľskiego tâumaczono u Serbów juů poza epokĊ romantyzmu, a więc jako klasykę. Pierwszy doczekaâ się jednego tylko pokaŭnego
przekâadu – tragedii Mindowe, król litewski, wydanej osobno w 1885 r. Poza
tym opublikowano tylko dwa wiersze i poemat Ojciec zadůumionych (1913).
Brak natomiast gâoœnych powieœci poetyckich, poematów, Kordiana, dramatów z bajecznych dziejów Polski – sâowem najbardziej charakterystycznych
utworów poety.
Jeœli chodzi o twórczoœý Krasiľskiego, byâo jeszcze gorzej – jeden wiersz,
jedna scena z Nie-Boskiej komedii (1928), caâoœý utworu dopiero w 1975 r.
Takie zaœ tytuây jak Psalmy przyszâoœci lub Irydion przemilczano.
Ktoœ wywnioskowaâby moůe tyle, ůe tâumacze serbscy w przypadku dzieâ
polskich romantyków wybierali linię najmniejszego oporu, bo tâumaczenie
wierszem duůych utworów, jak wiadomo, nie jest rzeczĊ âatwĊ. Jest w tym
moůe odrobina prawdy. Ale zauwaůmy, ůe szczupâa bibliografia przekâadów,
zwâaszcza jeœli chodzi o okres romantyzmu serbskiego, odpowiada jakby
charakterowi samej epoki: sĊ to czasy serbskich walk emancypacyjnych
w dziedzinie zarówno politycznej, jak i kulturowej, literatura rodzima okazywaâa więc pewne cechy hermetyzmu, szukaâa bowiem natchnienia w dwóch
powstaniach z poczĊtku XIX wieku, poddajĊc się przy tym dominacji nowo
odkrytego dziedzictwa ludowej poezji jako wartoœci niemalůe absolutnej. Nie
mogâo byý tu miejsca ani dla „choroby wieku” lub „ksiĊg zbójeckich”, ani dla
mesjanistycznej refleksji lub mistycznej historiozofii szczytowych osiĊgnięý
romantyzmu polskiego. Natomiast serbskiemu etosowi i mitologii walk hajduckich i powstaľczych przeciw Turkom – innymi sâowy horyzontowi oczekiwaľ ówczesnego serbskiego czytelnika – odpowiadaâ ktoœ inny. W epoce
romantyzmu serbskiego sporĊ popularnoœciĊ cieszyâ się mianowicie Michaâ
Czajkowski. Moůna się doliczyý aů piętnastu pozycji, przewaůnie z Powieœci kozackich, ale byâa to równieů powieœý naddunajska Kirdůali – drukowana w odcinkach i osobno. Wybór dzieâ dla przekâadu i póŭniejszego obiegu czytelniczego
w duůej (o ile nie decydujĊcej) mierze dyktowaâ zatem charakter romantyzmu serbskiego. Dla badacza literatury serbskiej tego okresu, szczególnie
komparatysty, moůe to byý wskazówka, ůe romantyzm serbski, bez względu
na wspólny kult wolnoœci i ludowoœci, róůniâ się zasadniczo od romantyzmu
œrodkowoeuropejskiego zarówno pod względem ideologii, jak i typologii.
Jednym z najczęœciej przekâadanych i najchętniej wydawanych autorów
epoki mâodopolskiej wœród Serbów byâ Stanisâaw Przybyszewski. Duůo teů
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pisano na jego temat, kilku autorów nieœmiaâo próbowaâo nawet go naœladowaý, ale krytyka zawzięcie tropiâa œlady polsko-niemieckiego satanisty i skazywaâa winowajców na infamię. To œwiadczy o wielokrotnie surowszym i skuteczniejszym reůimie „dezynfekcji prĊdów europejskich” w literaturze
serbskiego modernizmu – przede wszystkim w postaci czoâowego krytyka
Jovana Skerlicia (zob. Bunjak 1991, 1993). Serbskie losy Przybyszewskiego
wymownie œwiadczĊ o tym, ůe charakter modernizmu serbskiego zdradza
zasadnicze rozbieůnoœci w stosunku do odpowiednich procesów w literaturach œrodkowoeuropejskich.
Teatr serbski okresu modernizmu, bez względu na zapowiedzi, nie zdobyâ
się na inscenizację ůadnego dramatu Przybyszewskiego. Wydawaâoby się, ůe
w takim razie serbskie sceny mogây byý otwarte dla reprezentanta odmiennego stanowiska w dramatopisarstwie mâodopolskim – Stanisâawa Wyspiaľskiego. Natomiast – o ile mi wiadomo – nazwisko Wyspiaľskiego znalazâo
się na afiszach teatralnych w Serbii tylko raz: zespóâ Teatru Starego wystawiâ
Noc listopadowĊ w reůyserii Andrzeja Wajdy w ramach występów goœcinnych
w belgradzkim Jugosâowiaľskim Teatrze Dramatycznym w 1979 roku –
oczywiœcie po polsku. O Wyspiaľskim pisano kilkakrotnie w artykuâach dotyczĊcych dramatu mâodopolskiego na poczĊtku XX wieku oraz w okresie
międzywojennym, natomiast jego utwory musiaây byý zbyt duůym wyzwaniem
dla potencjalnych serbskich tâumaczy z uwagi na przepeânienie mitologiĊ kultury polskiej (zresztĊ nie tylko polskiej) – z tego powodu mogây wydawaý się
nieprzetâumaczalne, a wreszcie niezrozumiaâe dla serbskiej widowni.
Charakterystyczny jest fakt, ůe w okresie prawie osiemdziesięcioletnim,
w latach 1864–1941, na scenach serbskich grano wyâĊcznie komedie polskich autorów i wyâĊcznie te o wymowie uniwersalnej, tzn. bez przywoâaľ
polskich kodów kulturowych (por. ǎȀȖǭǷ 2015). To z kolei mogâoby naprowadziý na wniosek o konserwatyzmie ówczesnej serbskiej publicznoœci
teatralnej i zawęůeniu jej horyzontu.
***

Dla bardziej wiarygodnego rozeznania w caâoksztaâcie serbskiego wizerunku literatury polskiej âĊcznie z pierwszĊ poâowĊ XX wieku trzeba wziĊý
pod uwagę równieů rozlegây odbiór prozy polskiego pozytywizmu, jak teů
pisarzy mâodopolskich i międzywojennych zachowujĊcych narrację w konwencji realistycznej, przede wszystkim takich jak Reymont lub Ůeromski.
Mimo wszystko jednak kluczowymi sâowami dla opisania tego wizerunku sĊ:
uproszczenie, retuszowanie, orientacja na tematykę ogólnoludzkĊ, restryk-
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cyjny wybór mitów kultury narodowej. Jedyny wyjĊtek pod tym względem
stanowi byý moůe twórczoœý Sienkiewicza, który niemalůe przez póâ wieku
byâ najpopularniejszym pisarzem polskim na obszarze serbskim. Na ogóâ
jednak wizerunek ten skâada się z autorów i utworów sprawdzonych; czas na
œmielszy eksperyment z horyzontem serbskiej publicznoœci literackiej ma nastĊpiý dopiero w drugiej poâowie XX wieku.
***

Jakkolwiek niniejsza próba apologii badaľ nad tak rozumianĊ recepcjĊ literatury obcej nie dopięâa zamierzonego celu, mam nadzieję, ůe chociaůby
zwróciâa uwagę na moůliwoœci ich metodologicznego dozbrojenia, sugerujĊc
tym samym, iů niekoniecznie muszĊ one byý kwestiĊ przeszâoœci. Tym bardziej, ůe zawsze z natury rzeczy byây one i inter-, i transdyscyplinarne.
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Peter Bunjak: An attempt to advocate for the research on literary reception
The paper presents a new perspective on the traditional research on the reception of foreign
literature within the context of national literary processes, discussing the applicability of some
new methodological approaches. Specific issues are illustrated with a few facts from Polish-Serbian literary relations.
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