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'MuI,{.ilaleralifatea
lgături1or culturale polono-mrnâne; H'Lljiie
neşt.idil1treeeledouăp{lpOare.înregistrat.eîn diferite.perioade isbnrice, au
oondusdcoeamdaUi1trebUIe5-()eonst.a!ăJ;11
imparţial, lacunorşt elea mai amplă
şi mal aprofundabăaOpCH\Îeeltl.illlaimate·poeLroiW'm.
Cauzapritlcipală a aeestei stări rlc Iucruri .trehuiecă.utată în linlitDtCl
competenţă lingvisticăromânească.. Limba română-se studiazăîn. POIOJliaIn
Universitatea Jagiellonă dinCl'ueoyiu; pnde fUllfMonează.
o
de limba
română în cadru! Institutului de HOlIH\Jlistjeă
<IlLinivefsi;Liiţ.ii(e.u·exnmen
de
admitere d.indrei în trei mlişLlaeare 3.11.a<1
us o.c.Ollţ:t:ihlJie
meriterie:o serie
de cadre didactiee)cl la Universitategiţ\şeallrl).Trcbujesăl'ncnţiQliim lnsăcă
Iundameutasea.interesului ştiinţific pentru limha şilitEiralJu'a l'ol11ânăS-;t
făcut încă în pCl'ioq.dainterbeliefl.printr7oscrie de rQlnanîştpololJ;eziconsacrati, cattau .eolahol'.atcnsHvantllINieqlacIorg.a şi11t
emirwnţi specialişti noroăni.. În cadrul uno.LIectorate, deocamdată neprevăzute eu .lector!
TOlllâni,.tn,huiesă mai rnenţlcnăm ohliga.lQrivUniversitatea "Adam Mickiewicz"dinPozna6unde •.există.un grup de specialişti.poliluezideja afirma!.i.la
seara ştiinţelor.filologice.polonezeprin.eontribuţiilc lor in q,omcniullimbi.işi
literaturii române.şi•.unde.cerceI.ărilebenef.iciază
deun -.prognam.rigurCfs,eonctus
de.prnl.,dr. }l.)\'!isterski: În mod sporadic.,se mai poate.vorbi deh'ctOl'Hr1;.e.cle
limbaromână IaU.nivel'sit.ăţile"Marie-Curde-Sklodo'wska"dinLublin,
precum
şila .Ulliversit,tea "BoleslawBierut" din '\Vrocla\V.CentreleullÎversitareme.ri!iollatt ,)Il sprijit1.it.studillllimbii romfUlc,în sehinJb în lnedinlJiterar,rnai
exaeLral tradeătQrjJ(')rprofe5i.ollişti
•. limba română a ră \11a511tea.pu.ţ.in.
cunoscută. Operalui.Emincseu,preţ.uităla.autentieaejvalC)flr de;.r.u:lturapolollă
(triluilem.lael1Ciclo.pediilelite,nn'c interheliee satle.la Primul compendiude
literatur.ăfomânăallni Emil. Biedrzyqki,) şi-a.g.ăsit'pînă acum prea.puţine
condeieprestigioase care sfH}Lasun1eell. dcvotamel.lt e01l5cevenţăresponsabilitatea .transferului jnterHingvistiehl statutul cOl'espuIlzătoreu valoar.ea
p()etll!rui
TOl11ân
.. 1n .genel'alvorhind, lrleriteledeQsebite.Întrad llcerile de
ralură română ap;;trţillullor Ut,eraţJcatre au învăţ.fJtJimba TomâMlin thn:.pul
refugit,luidill. H/3Hpe teritori.tlL.Homâni.t?i:DaJlut B,eJ:'lko\v:;;k<,
Zhiglliew
Szupers.ld;utai de curind afirmata IreM !(aVialee.ş.a.
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Neobosita propagato.area literaturii române in Polonia, Dunuta Bierikowska(distinsă în lH84cu Premiul UniuniiScriitorilordin Homânia) enumera
In introducerea la o antologie eruinesciană,discutată mai jos, o serie de eljIicultăţ.i greu de învins ee intervin în transpunerea poeziei lui Eminescu:
"Cele mai prcţioase trăsături ale operei acestui romant.ic rornâ11-- Inuzicalitatea versului, simplitatea şi totodată subtilitatea mijloacelorpoetice, suflul
de libertate interioară, Laudrcţ.ea suparioară, Iapidarit.atea sent.inţel01'."
Primul Lruducăt.nr al lui M. Eminescu In Polonia a fost poetul Emil
Zegadlowicz,care a publicat, în 1\)31,două poeziiîn antologia Temeromâneşti
iar, doi ani mai tîrziu, a editat la Librăria Hoesick din Varşovia o antologie
eminesciană amplă, intitulată Culegerede poeziişi poeme('Vyb6r poezyji poemalom);CrjticaHteral'ă ţOllteqlpoEană:apl'eiaf,ă,tălmtieirile lni'Zqga:lo wicz
la o valoare medie sau inegală, in culegerileeminescieneeditate după război
fiind retinute doar cîtpva d in..treYHEiflIltele
s.alct:(Jdii.,{în
metruantic),[nipărat
şi proletar, Despărţire,'l1ezi"j'Îndiinelele
..., K(imadcva,Dintre sute de catarge.
Fascinaţia pe care a exercitat-o Eminescu asupra traducătorului se exprimă
În cuointulacestuia către cititor: "Fie ea această poezie, at.ingtndeu o aripă
viaţa şi c0l11p1icalJiileeiiar
Clieeala"Hăetetnitriteailrq)laca1JiW
,sti'tlEt1/illăpenLru
cititor, aşaetllll1afostşi pentri; l'nil1ertlna_dinl.reci:led'll'ai',frumoGse îrmobilate convorbiri despre rostl1rileexlGLetllţei".
El
ÎITtrudi'\iea,arti'i
a tălmăciril fără săoHItoască1irnba'română.1 sereproşeaiă a-l fi citit pe
EmÎn:escuîntr-un mod"preflpersonal"întrllcîtînpro pria sa 'operă poetică din
tinereţe (mai tirziu 'a semnat-cu precădere romane' piese de:'Leabtm)a;rfosl
legat de,curentul expresioaist larstnulsăuse j'es'hirLe"€lc
ilfl.jlLe!1ţa
exagerată
a. regloualismelerodirrtinuttrl Beslddv.
Îllpel'ioadaposU;elică au apăf;;t ;înPolonia două euje'[I(n:
eminesclană.Lii 1IlStituttllde Stiat<pentrllEditurV (PVW),sea
1966.şi apoi Îli 1977;yolnll1ul'purtilldtirt.lnliJ?oeziî,aTcăt:uitşi
pn\Ytaţ.a1·.cle
St,
Ryczard
Dohrowolski. Textele
ettprÎItseîllacesV,,oIhm,re(pre7Jntăo
pade.
modestă,darsemllifi'cativă
ahi' nroşt.enirea
<cminesciană,"0110rîn:du-se;
..as
tfcd
HO ani dC'JanaşteTNleehl.inrairnan;poetrolnân,
de) diIinBllsrnnj,
reduse,
culegereaebmplineao'lipsă importantă,pe','h.arbriliridi ",U'niversaleaeeesiohiJe
cititornLuipolonez;dÎll'd,ui,posi'})ilitatea
să .eullnascit pe jl1Jgăamintite:le<traduceri aJe'luiZegad}owiez,'pt)(i.ziile
: Bgi.p'ettd.CurlcfăriieSărmamdlâ:DiolllS.
111.e[etncolre;Crăiasa
din'pOlleştî,r
CâNn; Srngurăll(be,DeparfcsuI1i;rleline,Paju[
Oupirlon,Pe' aceeaşiulic;Îoară,De citeori iabiio,A{drâ-Lloamm(L,
a, tthmiă,iSaisoarea 11, ScrisoareaIII, DesjJi1rţire,(i)e'il amom.rl;<Pe<
l1nr!lrplopii 'Iărcfsoţ,
Glossă,Se balemiezalnopfii, Srimnol'o({se
pă,'([iele"La8,([;]ţi
lumea;,Cetele,qeni
codl'llle,Critici:[()l'
,mei, Sara pe deal; La Vlteaua;iDinlresulc'tLeCtztar(fe;
Nu 'lJoiti
mOI'mlnlboqat;Allsemnatacesteilortradlîeeri/:crhîvpoeţi 111aipil!.'hJ1
eI1JlO$Cliţ.i
cunl ar'Li "Adum.Kuilowski,
SIobodnikr!\rnoldi'Slticki;!cît,şDp6eţi';'s'i1'1l
tradlrcătQridei,antoritate'. Ka:zÎlirietă Ili1ake)"\:';ic.zoţţtJ,u; .}({f;fi1iells1Gl,
Stanislaw ';Rycsza:rd
,"Dnhl'iJWo
lski, Ledpol'dl:;c\vih,'W!
0dziiri1i
erz:Lcwik\DiJttre
tra(l.ucerilesemnaM dcaceştiadrrî urmăns'e.
a'fimeriţiq.l1âte'itexte:le.
'el'e
'mare frumuseţe ale' ,cOllsacr1atei
poetc,-disp.ătuilă-ttin.
:viaţă aC;Ujl:lcîÎ:iva
,âili,
Ka:zhl1ieraIUa.kowicz6\vwa
şi",careînvăţaseI:itrtbalot,]l;luinescuhrtim;pulrăzho,iulniautihitlerist,Aloc(jlt; pînă: Îll·1J947'la (l:iuJ;;'Na
poca:);':
'Multrnai eOlrrpletă·esle cnlegereâÎnboelnităcli, d·ănlire.şi ;pric.e,perede
Danuta Bierlko\vsJm,
cu titlul Mihail Eminescwş.i'editată Îrr 1983'd(fj,1u1ll0wa
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Spoldzielnia Wydawnicza"Într-un tiraj de 10 000 exemplare, ceea ce, pentru
nevoile pieţii polonezede carte, reprezintă o cifră redusă.
Culegerea a apărut însă În seria de prestigiu "Biblioteka poet.ow",care
urmăreşte "cunoaşterea poeţilor reprezentativ! pentru diferite şcoli,direcţii
şi stiluri literare, înregistrate de bogata panoramă a poeziei universale din
trecut şi din contemporaneitate",
Avind un subliniat caracter de popularizare, această serie a contribuit
la Iamiliarizarea cititorului polonez cu cea mai valoroasă moştenire poetică,
Volumuldedicat lui Eminescu oferă pe lîngă o amplă selecţie de poezieo notă
hiografică a Danutei Bienkowska, împreună cu o analiză pertinentă a valorilor estetice şi o încercare de a fixa locul emblematic al operei eminescienein
cadrul eult urii române. Autoarea subliniază îndeosebirolul poetului în crearea
unui mit romănesc, atît de important în actul istoric al Unirii Principatelor
şi în constituirea statului rornăn modern, cit şi aportul său inestimabil Ia desăvîrşirea limbii române.
Culegereaeste alcătuită din două părţi. Prima, intitulată Versuri, cuprinde textele citate din volumul alcătuit de R.S. Dobrowolski,la care s-au
adăugat traduceri semnate de Ludmila Marianska: Făt-Frumos din iei, Dorinţa, Cînd amintirile, Iubind În taină, Trecut-au anii, De ce nil-mi vii, Adio,
Noaptea), cît şi o nouă traducere a poemului lmpărat şi proletar, datorată lui
EdwardHold. În partea a doua Din mapa posiumelorpot fi citate poemele
Mureşatiu, Cărţile.Dormi, Ai noştri tineri, Pierdută pentru mine, zimbind prin
lumetreci,Eu nu crednici în Iehona,O, siinqă-sea vieţii, Vis, Uşoaresunt oieţil«
multora, Albumul.Postumele au fost traduse de Ludrnila Marianska, Edward
Bold şi Dusza Czara Stec.
In afară de aceste doua ediţii vom aminti şi de valoroasa monografie
călinesciană, Viaţa lui Nlihai Eminescu, tradusă de neobosita _propagatoare
a culturii române în Polonia, Danuta Bienkowska, cu titlul Poetul iubirii
(Poeta mtlosci, Editura "Czytelnik", 1977). Redarea expresivă p-textului căIinescian este completată de buna ţinută a traducerilor de poezie citată In
această monografie,semnate În cea mai mare parte de cunoscuta poetă contemporană poloneză, de curînd dispărută, Anna Kamienska.
Două culegeride poezieşi biografiapoetului român, Care au văzut pînă
acum lumina tiparului, constituie desigur prea puţin pentru cunoaşterea in
Polonia a celui mai mare poet român. Rămîne de sperat că anii ce vin vor
menţine interesul traducătorilor polonezi pentru moştenirea literară eminesciană.
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