TRADUCERIPOLONE DIN LITERATURAROMÂNĂ.
DE
ION TIBA
Cele dintîi volumede traduceridin literaturaromânăapar În Polonia Îndată
după anul 1930.Redobîndindu-şt
independenta,în urma primuluirăzboimondial,
statul polona începutsă-şi intensificeredatiiloculturalecu diferiteţări, Schimburile
de delegaţiicu Româniaşi vizitelereciprocede savanţi şi scriitoriau avut drept
consecinţăstudiereareciprocă!l relatiilorromâno-polone
de-a lungulvremurilorşi
promovareado traduceride opere literare din ambelehmbi. Se .contmuauastfel
bunelelegăturiculturalecare existaserăîntre Poloniaşi ŢărileRomâneştiîn secolele
anterioare,începîndcu cronicarii.Acestecontacteau dus la cunoaştereaşi preţuirea
valoriloraflate în cele două literaturi.
Felul cum il pătrunsIiteraturaromânăprin traduceriin Poloniava rezultadin
trecereaîn revistă a. principalelortălmăcirifăcute pînă în prezent.Un rol deosebit
in initiereatraduceriloril avut N. Iorga care în timpulcălătorildor
f*uteprin ţara
lui Sionklawiczşi prin legăturilepe care l-a avut cu diferiţi scriitoripoloni,a
stimulataceastăactivitate.Faptulrezultădin pretetclope care le-a scris la volumele
apăruteşi din mărturiiletraducătorilor.
La îndemnullui,E Zegadjowicz
traduceo antologiede versuriromânecu-titlul
Temalyrumuf!skie(Poznan,1931)şi o culegeredin versurilelui Eminescu,
WybOl
poezvţ i poema16w
(Varşovia,1933),Iar K. Mayzlownatălmăcestedin poveştilelui
Creangă,sub titlul Czoioâzieţskie
opowiej:i(Poveştifermecătoare),
la VarşovlaÎn
1933şi alcătuieşteo antologie<:lgenuluiscurt. Nowelej szkicerumlJnskie(Varsovia, 1934).
CumeTC!
şi. normal,paralelcu înflorireape care o cunoştearomanulromânesc
tn secolulXX, se producÎn limba polonă traducerişi din acest gen literar. Cel
care se consacrăacesteimuncieste profesorulSt, Lukasikde la Cracovia.El traduce
din romanelelui LiviuRebreanuPădmcasptnzutaţiior(Cracovta,1931)şi Ion [Cracovia,1932)precumşi romanullui CezarPetresculntunecare[Cracovia,1933),fără
sa mai vorbimşi de alte tălmăciripe care le-a publicatprin diferitereviste.
Tot în aceastăperioadăîşi desfăşoarăintensactivitateaprofesorulE. Biedrzycki,
care, în afară de bogatestudii despreliteraturaromână,dă o culegerede traduceri,
împreunăcu alţi tălmăcitorl,În antologiaWielkaliteraturapowszechna(Marealiteraturiiuniversală),cuprinzîndîn ordine cronologică,creaţii şi fragmentede lucrări
dintrecele mai semnificative
ale litereturibromânede pînă atunci(1933).
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Cel de-al doilea războimondiala intreruptaceastărodnicăactivitate.Printre
cetăţeniipolonezirefugiaţiîn timpulrăzboiuluiîn Românias-au aflat şi scriitoricara
au învăţatlimbaromânăşi care,reintorcîndu-se
in patrie,s·au consacrattraducerilor
din literaturanoastră.Intre timp şi alti cunoscătoriai limbiiromâne au începutIl
facetraduceridin prozaşi poeziade la noi.Astfel,dupărăzboiuldin urmă se dedică
acesteimunci,o serie de scriitori.Printreei cei mal însemnaţisînt: RajmundFlorans,
DanutaBienJwwska,AdamWeinsberg,DuszaCzern-Stec,
UrmeazăapoiJaninaWrzoskowa, RomanHorodijjski, SzymonZakrzcwskiZdzisJawSkariy tski, care a dat şi
micul dictionarromâno-polon
(1963),MagdalenaSamozwaniec,
JadwigaBuţakowska
etc.
Traduceriledin literaturaromână,în aceastăa doua perioadă,au începutsă
apară după anul 1950.Faptulnu e întîmplătorşi trebuiepus în legăturăcu apariţia
primelorlucrări mat importantedin literatura română de după al doilea război
mondial.RomanulMi/reaCocora fost tradus şi publicatde R. Floransîn 1951,iar
Desculţde ZahariaStancua fost tălmăcitde DuszaCzara-Stecşi Mag.samozwantec
in acelaşian,
Incepindcu 1950,an de an, s-au publicatîn Poloniatraduceridin literatura
românăcontemporanăsau clasică, Grupul de traducătoricare lucrează în acest
domeniuurmăreştecu interesevoluţialiteraturiinoi din RepublicaSocialistăRomânia
şi caută să prezintepromptcititorilorpolonicele mal de seamărealizări.Decine
aflămîn faţa unei acţiunitemeinicede informare,Iărută sistematic.
Se poate observade asemeneacă in ultimultimp au fost tradusemal ales romaneromâneşticontemporane,
cu diferiteteme.In afară de cele menţionatemai sus
s-au mai publicatNeguravol, 1, de E. Camilar(1951,trad.R Horodyjj
skr}r ScînteiIn
beznădeAG.Vaida(1952,
trad,Z.Skarzynski);
DulăiideZ.Stancu1954,
trad,DuszaCzara
';iiJ. BuUakowska);Nada Florilorde M. Sadoveanu(1955,trad, R. Florans}.Toale
pînzelesus de R, Tudoran (1958,trad. J. Wrzoskowa)
i Groapa(1960,trad. de F, şi A.
Wajda)şi ŞoseauaNorduluide E. Barbu(1961,trad,D. Bienkowska)
i Sctitiulnegru
de G, Călinescu(1962.trad, D. Bienkowska)
şi Să nu..fugisingurprin ploaiede Al. 1.
Ştpfănescu
(1963,trad,D. Bienkowska).
In acelaşitimps-au publicatîn continuarevolumecu caracterantologic,culegerl
de diferitespeciiliterare.A apărutastfelun volumcu titlul NoweleruznuftâlJis(1952,
trad. DuszaCzaraşi E. Stec),unul cu bucăţivariate,Liliaculinilottt şi alte povestitt
româneşti(1959,trad. D. Bienkowskaşi altii); prelucrăriledin basmelediferitelor
popoarede Vl. Calin (1957,trad. R. Florans);o plachetăde balade transilvănene
româneştişi ungureşti(1959,trad, LewKaltenherg)şi reportajede Geo Boqza,care
cuprindein principalŢara de piatră (1956,trad,D. Bienkows
s a..
Se continuă.totodatăcu traduceridin Jiteraturaclasicăromână.S-a publicat
astfel o culegerede traduceridin poezialui Eminescu(1960),făcută sub ingrijirea
poetuluiSt, R, Dobrowolski
, din CaragialeCIapărutun volumde schiteşi nuveleCu
titlul Szczsciarz(Noroc
osul) pentru Douăloturi (1952,trad. A. Weinsbergl,iar din
opera lui Creangăse traduc acum şi Amintirile(tin copilărie(1960,trad. D. Bien
kowska).
Unele cărţi româneştiilU apăfLltîn dOuă.traducerisau editii polone.Astfel.
romanullUiCezarPetrescuÎniuneCQlfl
a fost tradusdin 11QU
dupărăzboide R. Florans
(1957),iar MUreaCocora apărut in două ediţii.
Tot în aceastăperioadEt
apar şi alte traduceri.de scrieri clasiceromâne.Din
operalui Sadoveanuse mai traiiucnn volumde povestiriDrumulspre HÎfldu(1952,
trad, S. Zakrzewski)şiromanuiBa1tagul,Cll titlUlZaginiony(adicăPierdutul,1960,
trad. R. Florans),aşa încît Sadoveanueste scriitorulromâncare întruneştec.e1mai
marenumărde titluri traduseîn limbapolonă.UrmeazăLiviuRebreanudin opera
căruias-a tradusşi rOlnariul
Răscoala(1959,
trad. R. Floram).
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Caracteristiceste că în ultimultimp încep să fie popularizatişi alti scriitori
românidevonlli clasici.In acest sens,cu doi ani ÎIl urmă,ii fost tradusromanullui
CarnilPetrescu,Uituna noapte de dragoste,intiia noopt«de război (1963,trad. R
Horans,cu o postfaţăde D. Bie1Îkowska).
Dacă comparămtirajul cărţilor româneştidin Poloniacu cel din Republica
PopularăPolonă,este semnificativsă arătămcă în J933,SI:.Lukasiknota în cartea
sa PoJogneel Roumariie(p. 136),că din romanelelui Rebreanutraduse de el se
vmduserădoar 350 de exemplareiar din lntunecarcnumai130.Tirajulmijlociu111
cărţilorromâneştidin ultimaperioadăeste de peste 5000de exemplareuneorisînt
pdiţ.iide peste 10.000de exemplare.E un semn al interesuluicrescutpentru cultura
noastrăin ţara prieteneşi un indiciucă activitateatraducătarilor Se desfăşoarăpe
un teren fertil.

