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Kultura hiszpańska stała się w ostatnich latach bardzo żywo obecna w Polsce.
Lawinowo rośnie liczba uczących się języka hiszpańskiego, coraz częściej na
listach bestsellerów pojawiają się hiszpańskojęzyczni autorzy z Półwyspu
Iberyjskiego, coraz większa liczba Polaków zna z autopsji Hiszpanię, jej
fascynujące pejzaże i zabytki. W tych okolicznościach powstanie syntezy dziejów
literatury hiszpańskiej, która pokaże jej związki z kulturą europejską i światową,
rozjaśni uwikłanie w historię, pozwalając dostrzec jej specyfikę na tle innych
literatur w Europie, była naglącą koniecznością. Tym bardziej, że jedyna polska

Historia literatury hiszpańskiej Marii Strzałkowej, określona w podtytule jako
zarys (Wrocław 1966), ma niemal pięćdziesiąt lat (to opracowanie zostało
wznowione w pierwszym tomie Dziejów literatur europejskich pod red.
Władysława Floryana, Warszawa 1977), a dwutomowy podręcznik Ángela del Río
w przekładzie Kazimierza Piekarca i Kaliny Wojciechowskiej (Historia literatury
hiszpańskiej, Warszawa 1970 i 1972) powstał w 1948 roku (polskie tłumaczenie
oparto o drugie poszerzone wydanie z 1963 roku).
Historia literatury hiszpańskiej pisana u progu drugiej dekady XXI wieku musi
zakładać, że jej czytelnik szuka wszechstronnego i interdyscyplinarnego opisu
zjawisk literackich, które układają się w dynamiczną całość, uwzględniającą nie
tylko następstwo w czasie autorów i dzieł oraz charakterystykę gatunkową
prezentowych utworów, lecz również usytuowanie literatury w życiu jednostki
(twórcy i odbiorcy) oraz społeczności (władza i instytucje kultury; zmieniające się
formy przekazu). Pojawiają się w niej wątki polskie, nawiązujące do historycznych
i literackich kontaktów pomiędzy Polską i Hiszpanią, które od zawsze
interesowała polskich romanistów i hispanistów (Edward Porębowicz, Józef
Dzierżykraj-Morawski, Władysław Folkierski, Stefania Ciesielska-Borkowska,
Maria Strzałkowa, Gabriela Makowiecka, Krystyna Niklewiczówna, Zofia
Karczewska-Markiewicz, Florian Śmieja, Teresa Eminowicz-Jaśkowska, Urszula
Aszyk, Kazimierz Sabik, Eugeniusz Górski, Piotr Sawicki i in.). Na podobieństwo
doświadczeń historycznych Polski i Hiszpanii zwrócił uwagę, jako pierwszy,
Joachim Lelewel, pisząc Historyczną paralelę Hiszpanii z Polską w wieku XVI,
XVII i XVIII w. (powst. 1820, wyd. 1831). Po roku 1989 chętnie porównywano
proces przemian polityczno-społecznych, jakie zachodziły w Polsce, do okresu
transformacji ustrojowej w Hiszpanii po 1975 roku. Tego typu paralele, jakkolwiek
nie są wolne od uproszczeń, pomagają dostrzec istotę zjawisk zachodzących w
historii, kulturze i literaturze Hiszpanii. Ważnym punktem odniesienia są także
motywy i mity literackie (Cyd, don Juan, don Kichot), dzieła i twórcy hiszpańscy
(Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Miguel de
Unamuno, José Ortega y Gasset, Federico García Lorca) należący do kanonu
literatury światowej. Poświęcono im najwięcej uwagi, wchodząc w polemiczny
dyskurs z utrwalonymi – często stereotypowymi – sądami. Hispanistyka jest
bowiem obecnie jedną z prężniejszych dziedzin studiów filologicznych i
kulturowych w skali światowej. To nowe opracowanie dziejów literatury
hiszpańskiej – napisane dla polskich czytelników – odwołuje się do najnowszego
stanu badań, uwzględniając szerokie spektrum zjawisk literackich w ich

antropologicznym, historycznym, socjologicznym i kulturowym uwarunkowaniu.
Jeszcze jedno ważne uściślenie – prezentowana Historia literatury hiszpańskiej
skupia się na tekstach, które wpisują się w dziedzictwo języka hiszpańskiego,
zwyczajowo i historycznie identyfikowanego z językiem kastylijskim. Problem sam
w sobie stanowi literatura hiszpańskiego średniowiecza, składająca się na
wyjątkową – kulturową i językową – mozaikę. Mieszkańcy Hiszpanii
porozumiewali się (i porozumiewają nadal) również w innych językach –
galisyjskim w Galicji, baskijskim w Kraju Basków, katalońskim w Katalonii,
Walencji i na Balearach. Każdy z tych języków wykształcił własną kulturę i
piśmiennictwo, wchodząc w relacje z literaturą powstającą w języku hiszpańskim,
czyli „kastylijskim” (castellano). Ten zespół zjawisk odpowiada dynamice
zestawienia pojęć centrum i peryferia, które na przestrzeni dziejów Hiszpanii
przybierało różne formy. Debata dotycząca wyznaczników hiszpańskiej tożsamości
narodowej lub składających się nań odrębnych tożsamości, tworzących
wielokulturową i językową rzeczywistość Hiszpanii stanowi, począwszy od XIX
wieku, wciąż żywy nurt hiszpańskiej refleksji. „Niekastylijskie”, czyli literatury
„mniejsze” Hiszpanii, w tym opracowaniu nie mogły zostać potraktowane w
sposób wyczerpujący: kwestie związane z literaturą języka katalońskiego,
galisyjskiego i baskijskiego przywoływane są wówczas, gdy wpisują się w główny
nurt dziejów literatury hiszpańskiej.
Układ książki odpowiada chronologicznemu wykładowi historii literatury
hiszpańskiej, który dla potrzeb tej syntezy został poszerzony o przedstawienie
głównych tendencji, jakie obserwujemy w literaturze najnowszej, ze szczególnym
uwzględnieniem autorów cieszących się w Polsce popularnością. Najobszerniej
nakreślono obraz literatury Złotego Wieku, a właściwie dwóch „złotych wieków”,
bo termin Siglo de Oro w hiszpańskiej historiografii obejmuje XVI i XVII wiek oraz
Edad de Plata, czyli „srebrnej epoki” hiszpańskiej kultury, której granice
zakreślają dwie traumatyczne daty – rok 1898 (utrata ostatnich kolonii
zamorskich) i 1936 (wybuch wojny domowej). Te dwie epoki należą do
najświetniejszych i najbardziej twórczych w dziejach kultury hiszpańskiej. Jako że
ta synteza jest adresowana m.in. do studentów kierunków humanistycznych, dla
których język hiszpański jest jednym z języków wykładowych, w tekście została
uwzględniona oryginalna terminologia w odniesieniu do gatunków i form
literackich nawet wówczas, gdy istnieją polskie ekwiwalenty (np. romans
łotrzykowski / novela picaresca; romans pasterski / novela pastoril; romanca /

romance). W przypadku tłumaczeń tytułów dzieł przyjęto jako zasadę, iż w
nawiasie podany jest polski tytułu zapisany kursywą, jeśli dzieło zostało
przetłumaczone na język polski, np. Cantar de mio Cid (Pieśń o Cydzie), którego
przekład autorstwa Anny Ludwiki Czerny ukazał się w Krakowie w 1970 roku, czy
Jorge Manrique Coplas que fizo por la muerte de su padre (Strofy na śmierć ojca);
ten drugi utwór przytoczony został w przekładzie Zygmunta Wojskiego, który
wyraził zgodę na ogłoszenie fragmentów niepublikowanego jeszcze tłumaczenia
tego poematu, jednego z arcydzieł późnego średniowiecza w Hiszpanii. Tytuły
podane w wersji polskiej bez kursywy odnoszą się do dzieł, które nie zostały
przetłumaczone na język polski, np. Antonio Muñoz Molina Todo lo que era sólido
(Wszystko to, co było trwałe, 2013). Cytowane w tekście tłumaczenia, o ile nie
podano inaczej, sporządzone zostały przez autorkę.
Książka przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych fenomenem kultury
hiszpańskiej, podejmuje wątki obecne w pracach coraz liczniejszego grona
polskich hispanistów, działających w kraju i zagranicą. Intencją autorki jest
bowiem przybliżenie nowego spojrzenia na kulturę Hiszpanii, uwolnienie jej od
ciążących na jej obrazie stereotypów, tym bardziej, że jest to kraj, który – pomimo
geograficznego oddalenia – postrzegany jest od dawna jako kulturowo i mentalnie
bliski Polakom i Polsce. W dobie powszechnego dostępu do informacji i tekstów w
formacie elektronicznym w portalach internetowych, na czele z wzorcową
hiszpańskojęzyczną biblioteką wirtualną – Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
(www.cervantesvirtual.com), ta Historia literatury hiszpańskiej chciałaby stać się
kompendium, które pozwoli zrozumieć długofalowe procesy, jakie determinowały i
determinują wyjątkowy potencjał kulturowy literatury tworzonej w języku
hiszpańskim na Półwyspie Iberyjskim. Tekst każdej części uzupełnia wybór
bibliografii. Uwzględnione zostały w nim opracowania książkowe w języku
polskim i hiszpańskim, a w uzasadnionych wypadkach również w innych językach
(angielskim, niemieckim, francuskim), oraz wydania polskich przekładów
omawianych tekstów literackich (w wyborze). W części bibliograficznej – wzorem
najnowszej, zaplanowanej na dziewięć tomów, historii literatury hiszpańskiej,
która powstaje pod redakcją José-Carlosa Mainera (Historia de la literatura
española, Barcelona 2010-) – umieszczone zostały również tematyczne portale,
prowadzone przez zespoły badawcze w Hiszpanii.
Autorka dziękuje wszystkim – bliskim, przyjaciołom i kolegom, którzy wspierali ją
w trakcie przedłużającej się pracy nad książką, w sposób szczególny prof.

Florianowi Śmieji, nestorowi polskich hispanistów oraz Josepowi Antoniemu Ysern
i Lagarda, tłumaczowi polskiej literatury na język kataloński, za uważną lekturę
jej pierwszej redakcji i cenne wskazówki.
Wstęp do „Historii literatury hiszpańskiej”
Beata Baczyńska, „Historia literatury hiszpańskiej”, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Prof. Florian Śmieja z książką swojej byłej doktorantki.

Profesor Beata Baczyńska odbierała kiedyś doktorat z rąk prof. Floriana Śmieji.
Po latach, w 2015 r. wręczała doktorat honoris causa swojemu byłemu
promotorowi. Na spotkaniu w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu
wspominała swoje pierwsze spotkanie z profesorem Florianem Śmieją w 1989
roku w Madrycie:
To był właściwie przypadek. Podczas konferencji na Uniwersytecie w
Madrycie, po wykładzie prof. Gabrieli Makowieckiej rozmawiałyśmy po polsku i
wtedy podszedł do nas prof. Śmieja. Znałam jego nazwisko z licznych publikacji
– był legendarną postacią dla studentów hispanistyki w Polsce. Dla mnie był
wówczas kimś mitycznym, niematerialnym, a tu nagle zobaczyłam człowieka z
krwi i kości. Okazało się ponadto, że moje zainteresowania badawcze są bliskie
panu Profesorowi i od niego właśnie dowiedziałam się, że rękopisy sztuk, które
mnie interesują, znajdują się w Ossolineum. Przekazał mi swoje kwerendy.
Na skutek zmian politycznych i dzięki prof. Sawickiemu udało się zaprosić
Profesora na wykłady, które stały się regularne. Dzięki Niemu formacja moja i
moich kolegów dała zupełnie inne, nowe owoce. (B. Lekarczyk-Cisek, Dotykanie
świata w: „Spotkajmy się we Wrocławiu”, nr 1/34-2017).

