Naukowa
wędrówka
po hiszpańskojęzycznej literaturze
Od lewej: rektor Uniwersytetu
Wrocławskiego prof. Marek Bojarski, prof.
Florian Śmieja i prof. Beata Baczyńska.

Z prof. Florianem Śmieją, iberystą mieszkającym w Kanadzie, który 6 maja
2015 r. podczas uroczystosci otrzymania doktoratu honoris causa
Uniwersytetu Wrocławskiego, został odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu Izabeli Katolickiej, przyznanym przez króla Hiszpanii Filipa VI –
rozmawia Joanna Sokołowska-Gwizdka
Joanna Sokołowska-Gwizdka: Panie Profesorze, studiował Pan na University
College w Cork w Irlandii, potem w King’s College w Londynie, by w 1955 roku
uzyskać tytuł magistra filologii hiszpańskiej. Skąd u Pana zainteresowanie
hiszpańską literaturą?
Florian Śmieja: Z językiem hiszpańskim spotkałem się w 1947 roku w Irlandii.
Znajomość łaciny zachęciła do poważniejszego zajęcia się nim i później w
Londynie kontynuowałem jego studiowanie na King’s College robiąc tam
magisterium i doktorat. Egzotyczny język stał się kluczem do fascynującej
literatury i zachęcał do prób tłumaczenia.
JS-G: Jako badacz literacki, zajmował się Pan literaturą starohiszpańską. Co Pana
urzekło w literaturze tego okresu?
FŚ: Zafascynowała mnie literatura starohiszpańska, gdyż akurat wtedy udało się
uczonym odcyfrować teksty arabskie i hebrajskie zawierające ślady romaṅskich
wtrąceń. Frapowała również saga wojen arabsko-iberyjskich okresu odzyskiwania
Półwyspu spod jarzma najeźdźców. Pociągała też dworskość i kurtuazja
balladowych bohaterów zmagaṅ na jątrzącej przez wieki granicy.

JS-G: Jako pierwszy wskazał Pan na zbieżność teorii konceptu Baltasara Graciána,
hiszpańskiego jezuity, z poetyką Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Na czym
polegał ten koncept?
FŚ: Pracując nad konceptyzmem barokowej literatury hiszpaṅskiej, przeczytałem
wydaną w 1958 roku przez Stanisława Skiminę rozprawę Macieja Sarbiewskiego
(1595-1640) „De acuto et arguto”, o poincie i dowcipie. Zauważyłem w niej
interesujące zbieżności z teoriami hiszpaṅskiego jezuity Baltasara Graciána
(1601-1658). Ponieważ obaj byli w podobnym czasie w Rzymie, zaświtała myśl o
interakcji w formułowaniu pojęcia zgodnej niezgodności (concors discordia), co
natychmiast zwróciło uwagę brytyjskich hispanistów, w pierwszym rzędzie
profesora Aleksandra Parkera, mojego promotora.
JS-G: Interesuje Pana literatura hiszpańska tworzona przez autorów nie tylko z
Hiszpanii, ale i z całego hiszpańskojęzycznego obszaru kulturowego, z Meksyku,
Kuby, Ameryki Łacińskiej. O spotkaniach z pisarzami spoza Hiszpanii pisał Pan w
„Migawkach”, potem w „Śladach światła”. Czy można znaleźć wspólny mianownik
dla współczesnej literatury hiszpańskojęzycznej na świecie?
FŚ: Wspólnym mianownikiem literatury hiszpaṅskojęzycznej jest oczywiście język.
Spotkałem ostatnio w Zabrzu Czesława Ratkę. Zafascynowany historią chilijskich
Indian, nauczył się hiszpaṅskiego i pilnie przekłada epopeję Alonsa Ercilli
„Araucana” na piękne polskie oktawy. Podobnie rozkwit realizmu magicznego
powieści latynoskiej pobudził szerokie zainteresowanie się nią.
JS-G: Czy można znaleźć uniwersalny klucz do literatury hiszpańskiej?
FŚ: Obawiam się, że nie. Zmieszanie kultur, barokowe ekscesy, ekscentryczna
wyobraźnia, pogarda śmierci, fanatyczna żywiołowość, egzystencjalny lęk, to
wszystko nie daje jednoznacznej odpowiedzi na atrakcyjność ducha iberyjskości,
na potrafiący zaskakiwać fenomen.
JS-G: Jest pan autorem przekładów literatury hiszpańskiej i
hispanoamerykańskiej, m.in. Gustava Adolfa Bécquera, Juana Ramóna Jimenéza,
Camilo José Celi, Luisa Martína-Santosa. Dlaczego wybrał Pan tych twórców, aby
przybliżyć ich polskiemu czytelnikowi?
FŚ: Niektóre tylko moje przekłady ukazały się drukiem, inne czekają na łaskawsze
czasy. Wiele dalszych padło po drodze, gdyż jest ona żmudna i niełaskawa. Trzeba

wielkiego samozaparcia, by trwać na tym ugorze najczęściej bez żadnej
rekompensaty i uznania. “Srebronia” Jimenéza poznałem jeszcze w Irlandii.
Pofatygowałem się parę razy do Moguer, by poznać okolice i ludzi. Starałem się
zapoznać ze wszystkimi szczegółami i z niczego nie rezygnować. W Andaluzji
poznawałem krajobrazy opisywane w relacjach z rekonkisty. Przygotowywałem się
do przekładu meksykańskiej powieści o rewolucji, jadąc autobusem wzdłuż całej
ruty akcji opisanej w oryginale. Sympatyzowałem z losem cristeros
zmasakrowanych przez wojska rządowe i dlatego spolszczyłem czytadło
“Zadumana”. “Czas milczenia” zapowiadał liberalniejszą powieść hiszpańską, a że
wydawca nie umiał znaleźć tłumacza, więc pomogłem.
JS-G: Czy tłumaczył Pan także literaturę polską na język hiszpański?
FŚ: Moje tłumaczenia polskich tekstów skończyły się nikłym powodzeniem. Praca
nad tomem wierszy Herberta w Maladze przepadła, zdołałem wydrukować tylko
pojedyncze wiersze Herberta i Szymborskiej. W Meksyku ukazał się tomik moich
tłumaczeń Stanisława Leca „Myśli nieuczesanych” jako „Pensamientos
desmelenados”.
JS-G: Był Pan przez wiele lat wykładowcą: w School of Slavonic and East
European Studies, London School of Economics, Nottingham University, Western
Ontario University w Kanadzie oraz PUNO – Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie.
Po przejściu na emeryturę, powiedział Pan, że chciałby spłacić dług wobec
studentów polskich. Podjął Pan wówczas współpracę z Akademią Polonijną w
Częstochowie, a w latach 1991–1997 prowadził Pan seminaria oraz wykłady
gościnne na Uniwersytecie Wrocławskim. Przyczynił się Pan tym samym do
ukształtowania pierwszego pokolenia hispanistów po 1989 r. i rozwoju studiów
hispanistycznych w Polsce. W jakim stopniu studenci w Polsce interesują się
literaturą hiszpańskojęzyczną?
FŚ: Owszem, ucząc Brytyjczyków i Amerykanów a potem Kanadyjczyków języka
hiszpaṅskiego marzyłem o wykładach dla polskich studentów. I to mi się udało po
przejściu na emeryturę w 1990 roku. Spędziłem partie kilku lat we Wrocławiu,
Opolu i Częstochowie, oraz liznąłem trochę Kraków, Wilno i Ostrawę. Studenci
wrocławscy zapadli najgłębiej w mojej pamięci, szczególnie myślę o trzech
dobrych doktoratach, w których uczestniczyłem.
JS-G: Proszę opowiedzieć o swoim spotkaniu i wieloletniej współpracy z prof.

Beatą Baczyńską z Uniwersytetu Wrocławskiego, która w maju br. wręczyła Panu
doctorat honoris causa UW w tej samej barokowej Auli Leopoldyńskiej, w której
kiedyś Pan jej wręczył doktorat nauk humanistycznych.
FŚ: Profesor Beatę Baczyńską spotkałem w Madrycie w 1989 roku. Byłem wtedy
na dwumiesięcznym stypendium ministerstwa hiszpaṅskiego, a ona na kursie jako
świeża magister Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgadaliśmy się o Calderonie. Mnie
nękało poczucie niedosytu, bo jako uczeń profesora Parkera i jego szkoły
calderonowskiej, nie wykazałem się żadnym osiągnięciem na tym polu i
zainteresowanie Beaty Calderonem obiecywało jakąś możliwość późnej
kompensaty. Wtórowałem jej pracom i obficie korespondowałem z nią zanim
przedstawiła drukowaną później pracę doktorską o „Księciu Niezłomnym”.
Publikując następnie książkę o teatrze Calderona wpisała się na listę polskich
znawców hiszpańskiego dramaturga potwierdzając to współorganizacją
międzynarodowego kongresu. Jej wydana w 2014 roku monumentalna „Historia
literatury hiszpańskiej” ustaliła kaliber jej zaangażowania i jakość przesłania.
Podejrzewam, że jej udział w przekonaniu Rady, by uczciła mnie honorowym
wyróżnieniem, a wystąpienie jako promotora stworzyło bajkową wprost sytuację
mojej inwestytury. Nauczyciele rzadko doczekują się równej przygody.
JS-G: Podczas tej samej uroczystości we Wrocławiu otrzymał Pan Krzyż
Komandorski Orderu Izabeli Katolickiej (Orden de Isabela la Católica) przyznany
przez króla Hiszpanii, Filipa VI. Krzyż ten jest najwyższym odznaczeniem w
Hiszpanii. Aktu dekoracji dokonał Agustín Núnez Martínez, ambasador królestwa
Hiszpanii w Polsce oraz Josep Maria de Sagarra, dyrektor Instytutu Cervantesa w
Warszawie. Czym dla Pana było to zaszczytne wyróżnienie?
FŚ: Nie odgadłem dotąd istotnej przyczyny nadania mi hiszpańskiego medalu.
Było to dla mnie zupełnym zaskoczeniem. Moja spontaniczna replika, że to tak jak
z bombami na wojnie – padają daleko od frontu i zazwyczaj na niewinnych, wcale
tak dalece się nie myliła. Ale order Królowej Izabeli Katolickiej zawisł na mojej
szyi, więc zobowiązuje do wierności dziedzictwu Króla Filipa VI, którego podpis
na dyplomie przypomina, że służba moja została zapamiętana i nagrodzona, choć
może zbyt szczodrze. Przystoi jednak wielkim przesada. Widzę w tym geście
docenienie wydziału i jego zasłużonych pracowników.
JS-G: W Polskich wydawnictwach są dwa pana tłumaczenia z literatury
hiszpańskiej. Od 11 lat w wydawnictwie „Czuły barbarzyńca” czeka przełożony

przez Pana „Srebroń i ja” Juana Jimeneza. W jednym z wrocławskich wydawnictw,
czeka też na druk pana przekład z Baltazara Graciana „Wyrocznia podręczna i
sztuka roztropności”. Jak Pan myśli, dlaczego wydawnictwa zwlekają z
wydawaniem tłumaczeń literatury hiszpańskiej?
FŚ: Nie rozumiem, dlaczego nie wydają od dekady„Srebronia i ja,” autora
nagrodzonego Nagrodą Nobla, a przetrzymywanie tekstu jest po prostu
skandalem. Wydawca obiecał solennie wydać w tym roku, ale jeśli nie skorzysta z
koniunktury, to winien się wziąć za inny fach. „Wyrocznia podręczna i sztuka
roztropności” jezuity Baltazara Graciana ukaże się we Wrocławiu w opracowaniu
Beaty Baczyṅskiej i Jose Luisa Losady. Obecnie wprowadzany jest do edycji aparat
naukowy. Będzie to pierwszy polski przekład dokonany z oryginału i jego debiut
spodziewany jest jeszcze w tym roku.
JS-G: Czy gdyby jeszcze raz wybierał Pan kierunek swoich zainteresowań,
poszedłby Pan drogą literatury hiszpańskojęzycznej?
FŚ: Sądzę, że gdybym teraz wybierał kierunek, to znałbym lepiej studiowaną
materię i język i bardziej skorzystał z wieloletniego doświadczenia. Miałbym
wtedy szansę zrobić swoje propozycje lepiej i szybciej, a w konsekwencji więcej.

