Odeszli
animatorzy
życia
kulturalnego z Toronto – Irena
Harasimowicz-Zarzecka i Krzysztof
Zarzecki.

Wieczór autorski poświęcony Helenie Modrzejewskiej w Konsulacie
Rzeczpospolitej Polskiej w Toronto, grudzień 2009 r. Od prawej: Irena
Harasimowcz-Zarzecka, prof. Florian Śmieja, Jacek Gwizdka, Joanna SokołowskaGwizdka podpisująca swoją książkę, Margot Kukulska-Rumian.
Joanna Sokołowska-Gwizdka (Austin, Teksas)
Irena Harasimowicz-Zarzecka i Krzysztof Zarzecki byli znani w polskim
środowisku każdemu, kto interesował się kulturą i literaturą. Bywali na
spotkaniach autorskch, koncertach, można było z nimi toczyć niekończące się
rozmowy. Cudowni ludzie, twórczy, mający wspaniałą przeszłość. Krzysztof

Zarzecki był pierwszą osobą ze środowiska kulturotwórczego Toronto, którą
poznałam po przyjeździe na emigrację w 2001 r. Spotkaliśmy się w kawiarni sieci
Chapters. Ten znakomity tłumacz był wówczas wiceprezesem Polskiego Funduszu
Wydawniczego w Kanadzie. Ja zostawiłam ciekawą pracę historyka literatury
polskiej na Uniwersytecie Łódzkim i szukałam kontaktów z ludźmi, którzy byliby
mi bliscy zwodowo. Długo rozmawialiśmy, o tekście mojej książki na temat rodziny
Tyszkiewiczów, o pisaniu, warsztacie twórczym. Dostałam wiele cennych rad. A na
koniec otrzymałam propozycję korzystania z dużej biblioteki Państwa Zarzeckich i
książek dotyczących literatury w języku polskim. Wtedy było to dla mnie, jak
zapowiedź normalnego życia na emigracji. Biblioteka byłą nieodzownym
narzędziem pracy, a przecież nie mogłam przewieźć na raz wszystkich moich
książek. – Bibliotekę gromadzi się długo – mówił Krzysztof Zarzecki – my przez
lata uzbieraliśmy dużo książek.
Irena Harasimowicz-Zarzycka byłą uroczą panią, która było widać i słychać.
Można było z nią godzinami rozmawiać i tematy się nie kończyły. – Musicie do nas
wpaść – mówiła ilekroć się spotykaliśmy na imprezach kuturalnych – to
dokończymy rozmowę. I ciepło dotykała dłoni, na znak przyjaźni.
Państwo Zarzeccy zdecydowali się na powrót do Polski w 2014 r. Ich odejście to
duża strata dla polskiej kultury.

***

Irena Harasimowicz-Zarzecka

Irena Harasimowicz-Zarzecka, Konstancin 2016 r., fot. Hanna Haska.
Tłumaczka, eseistka, redaktor. Zmarła 28 kwietnia 2019 r. Została
pochowana na Warszawskich Powązkach, w grobie rodzinnym Zarzeckich.
Córka prawników, wnuczka rzeźbiarza i pedagoga Piotra
Harasimowicza (1857-1914), który wraz z bratem Marcelim (1859-1935),
malarzem i kustoszem, należał do grona organizatorów szkolnictwa
artystycznego, Galerii Narodowej i Związku Artystów Plastyków we Lwowie.
Ukończyła studia i uzyskała w 1963 stopień doktora filologii rumuńskiej na
uniwersytecie w Bukareszcie, na podstawie rozprawy o prozie rumuńskiej
poświęconej tragedii tzw. zagubionego pokolenia intelektualistów uczestników
pierwszej wojny światowej.
W 1964 roku przebywała w Londynie u ojca, który jako były oficer wywiadu AK
nie mógł powrócić do Polski i był zatrudniony w Instytucie Sikorskiego oraz w
Lozannie, gdzie studiowała w École Benedict. W latach 1965-67 pracowała w

Dziale Prasowym, a później była szefem Protokołu Polskiej Akademii Nauk. W
latach 1968-87 redaktorka, specjalistka do spraw literatury rumuńskiej w
Państwowym Instytucie Wydawniczym. Tłumaczka języka rumuńskiego na wielu
kongresach i konferencjach naukowych, literackich i artystycznych.
Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Od 1987 roku dzieliła czas między Toronto a Warszawę. Przełożyła na rumuński
m. in. wiersze Tadeusza Różewicza (wydane z przedmową Ştefana Augustina
Doinaşa), Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta. Przełożyła z rumuńskiego
m. in. wiersze Marina Sorescu „Punkt widzenia” (PIW 1970); tom aforystycznych
powiastek filozoficznych Mateia Călinescu „Życie i opinie Zachariasza Lichtera”
(PIW 1972); powieść Dany Dumitriu „Biesiada lichwiarza” (PIW 1975); powieść
Mircea Eliadego Majtreyi, poprzedzoną esejem o jego twórczości literackiej
(Czytelnik 1988); sztuki Dumitru Salomona. Opracowała i opatrzyła wstępem
antologię współczesnych opowiadań rumuńskich „Śmierć Ipu” (PIW 1971). Jest
autorką Antologii poezji rumuńskiej, w której zaprezentowała we własnym
wyborze i w znacznej części we własnych przekładach twórczość 77 poetów
okresu lat 1939-80, poprzedzając swój wybór obszernym esejem o poezji
rumuńskiej dwudziestego wieku i opatrując go (we współpracy z mężem
Krzysztofem Zarzeckim) wyczerpującymi notami o autorach (PIW 1989). O tomie
tym pisał Jerzy Lisowski, redaktor naczelny „Twórczości“ i autor trzytomowej
„Antologii poezji francuskiej”:
To naprawdę znakomita antologia, duża porcja wspaniałej i nowej, innej,
zaskakującej poezji.
Zygmunt Kubiak, znakomity eseista i tłumacz, podnosząc
„mistrzostwo przekładów“ Ireny Harasimowicz oraz jej „rolę głównej
ambasadorki kultury polskiej w Rumunii i rumuńskiej w Polsce“, orzekł, że jej
Antologia poezji rumuńskiej to jedna z naszych najważniejszych książek
poetyckich.
Obok nagrody Fundacji Turzańskich (1993-1994), Irena Harasimowicz została
uhonorowana jeszcze dwukrotnie: w 1990 nagrodą Stowarzyszenia Tłumaczy
Polskich przyznaną jednogłośnie przez jury pod przewodnictwem tegoż Zygmunta
Kubiaka, które uznało jej Antologię za najlepszy przekład poetycki roku; oraz w

1999 nagrodą Stowarzyszenia Autorów ZAIKS za całokształt
twórczości przekładowej. Autorka esejów m.in. o poezji Wisławy
Szymborskiej, tekstu napisanego po przyznaniu jej nagrody Nobla; o
obrazach nagradzanej na trzech kontynentach, wspaniałej malarki, do niedawna
zamieszkałej w Toronto, Hanny Haski; oraz o poezji i prozie rumuńskiej pisarki i
tłumaczki Flavii Cosmy, również mieszkanki Toronto.
Krzysztof Zarzecki, 31.05.2015

Krzysztof Zarzecki

Krzysztof Zarzecki, Obory 2016 r., fot. Hanna Haska.
Tłumacz, redaktor, wydawca. Zmarł 17 lipca 2019 r. Został pochowany na
Warszawskich Powązkach, w grobie rodzinnym Zarzeckich.

Ur. 31 maja 1926 roku w Warszawie. Żołnierz AK, uczestnik powstania
warszawskiego w batalionie Baszta na Mokotowie, jeniec niemieckiego stalagu XB
(Sandbostel). Maturę zdał na tajnych kompletach w Warszawie, po wojnie
studiował germanistykę na Friedrich Wilhelms Universität w Bonn oraz
polonistykę i anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor w „Czytelniku“
(1952-55), kierownik Redakcji Przekładów w „Iskrach“ (1955-63), kierownik
Redakcji Anglosaskiej w Państwowym Instytucie Wydawniczym (1976-87). W
latach 1963-65 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, uczestnik Studium
Pisarskiego (Writers‘ Workshop) Uniwersytetu Stanu Iowa. W latach 1965-76
lektor amerykańskiej angielszczyzny w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki.
Członek ZLP od 1963 roku do jego rozwiązania, w 1983 r. pełnił w nim m. in.
funkcje wiceprzewodniczącego Klubu Tłumaczy oraz sekretarza Sądu
Koleżeńskiego Oddziału Warszawskiego. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy
Polskich (1985-87 przewodniczący Sekcji Tłumaczy Literatury) i Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Wiceprezes Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie.
W Toronto od 1987. Przełożył ponad trzydzieści pozycji z literatur anglosaskich,
m. in. „Którzy upadają” Samuela Becketta, trylogię „USA” Johna Dos Passosa,
„Sługę bożego” i „Ziemię tragiczną” Erskine’a Caldwella, „9 opowiadań” J. D.
Salingera (wespół z Agnieszką Glinczanką), „Zatrzaśnij ostatnie drzwi”, „Muzykę
dla kameleonów” i „Tamtą Gwiazdkę” Trumana Capote, „Noc Iguany” Tennessee
Williamsa, „Papierowego człowieka” Dashiella Hammetta, „Człowieka
pogrzebanego” i „Lewe pieniądze” Rossa MacDonalda, „To, co najważniejsze”
Avery’ego Cormana, „Kronikę rytą w kamieniu” i „Przyjęcie u Larry’ego” Carol
Shields, „Miłość” Toni Morrison, „Klarę Callan” i „Cudzołóstwo” Richarda B.
Wrighta, wiersze Irvinga Laytona oraz kilkunastu poetów rumuńskich w
„Antologii poezji rumuńskiej” Ireny Harasimowicz-Zarzeckiej, sztuki dramaturgów
kanadyjskich Carol Shields, Dave’a Carleya i Kristen Thomson. Autor trzech
antologii: „26 współczesnych opowiadań amerykańskich” (wespół z Maximem
Lieberem, 1963, 1973), „32 współczesne opowiadania amerykańskie” (1973) i
„Opowiadania z Dzikiego Zachodu” (1974). Jego przeklad „Ciężkich pieniędzy”,
trzeciego tomu trylogii „USA” Johna Dos Passosa, został nagrodzony przez
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich jako najlepsze tłumaczenie roku 1990. Laureat
nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAIKS za całokształt dorobku przekładowego
(1995) i Fundacji Wadysława i Nelli-Turzańskich (1993-1994). Wydawca polskich
przekładów kilkudziesięciu tytułów najwybitniejszych pisarzy anglosaskich, od
Szekspira i dramaturgów elżbietańskich, poprzez Jane Austen, Josepha Conrada i

Jamesa Joyce‘a, po Samuela Becketta, Patricka White‘a i Josepha Hellera.

Materiał otrzymany dzięki uprzejmości pani Hanny Haski.

Opowiadanie Ewy Stachniak „Spacer nad Credit River” w tłumaczeniu
Krzysztofa Zarzeckiego:
https://www.cultureave.com/spacer-nad-credit-river-czesc-1/
https://www.cultureave.com/spacer-nad-credit-river-czesc-2/

