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Nina Krygier-Michalak
Joanna Sokołowska-Gwizdka: Powieść „Kto widział wiatr” będąca debiutem
pisarskim kanadyjskiego powieściopisarza, dramaturga i satyryka Williama O.
Mitchella wydana po raz pierwszy w 1947 roku od razu stała się bestsellerem.
Znalazła się w lekturze szkolnej, na jej podstawie nakręcono film. Dopiero po 60
latach zainteresowało się wydaniem kanadyjskiej powieści w pani tłumaczeniu
polskie wydawnictwo MUZA. Jak długo starała się pani zainteresować
wydawnictwa w Polsce tą książką?
Nina Krygier-Michalak: Około czterech lat. Jest to żmudny proces zwłaszcza
kiedy nie jest się na miejscu, tzn. w Polsce i nie ma się na tamtym rynku
ugruntowanej pozycji jako tłumacz. Bywało, oczywiście, że całymi miesiącami nic

się nie działo, byłam zajęta inną pracą, sprawami rodzinnymi. Kiedy wybrałam się
na Krajowe Targi Książki w Warszawie biorąc ze sobą piękne, albumowe wydanie,
MUZA była jednym z wydawnictw, które obejrzały książkę i przywiezione przeze
mnie dodatkowe materiały. No i widocznie coś musiało się im w tym wszystkim
spodobać.
Jednym z powodów, dlaczego książka czekała na polskiego czytelnika od 60 lat
jest zapewne fakt, że sam autor chyba nie za bardzo zabiegał o tłumaczenie jej na
inne języki. Za jego życia ukazała się jedynie wersja francuska. Dopiero w
ostatnich latach książka została przetłumaczona także na koreański i włoski. Z
kolei jeśli nawet Polak będący tłumaczem przeczytał ją w oryginale, to zapewne
rezygnował w przedbiegach, bojąc się piętrzących trudności związanych ze
znalezieniem wydawcy i perspektywą pracy bardziej prestiżowej niż zarobkowej.
JSG: Jak podeszli do wydania powieści w Polsce spadkobiercy autora?
NKM: Spadkobierców spuścizny literackiej pisarza, którymi o ile mi wiadomo są
jego dzieci: dwóch synów i córka, nie poznałam jeszcze osobiście, chociaż mam
nadzieję, że to wkrótce nastąpi, zwłaszcza po zapięciu na ostatni guzik wszystkich
warunków umowy i podpisaniu ostatecznej wersji. Przez cztery lata byłam w
kontakcie internetowym z jednym z synów. Orm Mitchell wykłada literaturę
kanadyjską na uniwersytecie w Trenton w prowincji Ontario. Kontakty z nim były
sporadyczne i raczej oficjalne, aczkolwiek ostatnio otrzymałam miłe i ciepłe słowa
podzięki za upór w dążeniu do wydania polskiego tłumaczenia dzieła jego ojca.
JSG: Dlaczego pani zapragnęła przetłumaczyć tę właśnie powieść? Co według
Pani stanowi o jej wartości?
NKM: Nie jestem krytykiem literackim, więc nie wiem według jakich kryteriów
dana książka zasłużyła sobie na miano arcydzieła. „Kto widział wiatr” – nawet
jeśli nie uzna się jej za arcydzieło – należy z pewnością do tzw. bardzo dobrej
literatury. Osadzona w realiach kanadyjskiej prerii lat 30. XX w. opowiada dzieje
chłopca zgłębiającego tajniki życia. Tłem dla przygód chłopca są losy
mieszkańców małego miasteczka w prowincji Saskatchewan i roztaczająca się
wokół bezbrzeżna kanadyjska preria. Co ujmuje w niej najbardziej to prosty, a
jednocześnie poetycki i pełen humoru język, którym autor posługuje się zarówno
opisując sprawy przyziemne, zwykłe, jak i pokazując sprawy wielkie, takie jak
stosunek człowieka do przyrody, czy też problem wolności indywidualnej a

odpowiedzialności przed społeczeństwem. To chyba pierwsza rzecz, która bardzo
mi się w tej książce podoba – umiejętność połączenia kontrastujących ze sobą
elementów: powagi z humorem, prozy z poezją, czyli jej uniwersalizm. Dzięki temu
książka może podobać się zarówno osiemnastolatkowi, jak i
osiemdziesięciolatkowi. Druga rzecz to od pierwszych kartek książki fascynujący
proces całkowitego utożsamienia się z głównym bohaterem, który jest przecież
dzieckiem i trzeba się czasem uszczypnąć, by zdać sobie sprawę z relacji bohater
– czytelnik. Stanowi to, według mnie, o absolutnym autentyzmie powieści.
JSG: Czy trudno jest przenieść na język polski klimat międzywojennej
kanadyjskiej prerii w prowincji Saskatchewan i losów poznającego życie młodego
chłopca? Czy natrafiła pani na jakieś szczególne trudności podczas tłumaczenia?
NKM: Trudności tłumaczeniowe wynikają między innymi z uproszczonego, czy też
lekko gwarowego języka, jakim posługują się niektórzy bohaterowie. Najczęściej
jednak to po prostu jest to kwestia innej struktury zdania, czy też zbitek
językowych, funkcjonujących w angielskim np. jako przymiotniki, nie mające
bezpośrednich odpowiedników w języku polskim, które trzeba zgrabnie rozpisać.
„Black-eyed Susan” to w polskim po prostu „czarnooka Zuzanna”, ale spróbujmy
przetłumaczyć „three-gaited horse”, koń idący raz stępa, raz kłusem, raz galopem.
Jak zrobić z tego przymiotnikowego „konia o trzech chodach”?
JSG: Jak to jest, gdy spędza się wiele czasu z jedną powieścią. Czy „zaprzyjaźniła
się” pani z jej bohaterami? Czy oni stali się częścią pani świata?
NKM: Kilka lat po przeczytaniu książki pamięta się ciągle przezabawne scenki. Z
bohaterem nie tyle się zaprzyjaźniłam, co po prostu, jak już wspomniałam
wcześniej, stał się on częścią mnie. Zresztą każdy z nas, mimo upływu lat, z
łatwością może przenieść się w świat dzieciństwa, świat pierwszych fascynacji
zapachami, barwami, smakami, świat zadziwienia i zdumienia. I ta książka
właśnie ten świat przybliża, czy też jak kto woli, na nowo odkrywa.
JSG: Skończyła pani Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim, ze
specjalnością językoznawstwo stosowane. W Kanadzie pracuje Pani jako tłumacz
od 1984 roku. Czy tłumaczenie literatury to pani hobby, pasja?
NKM: I jedno i drugie. Hobby, dlatego, że w kanadyjskich warunkach (choć może
i w polskich również), nie ma możliwości poświęcenia się całkowicie tłumaczeniu
literatury, zwłaszcza wartościowej. Jest to rzecz wielce nie intratna, a życie ma

swoje prawa. Pasja, bo od zawsze fascynowało mnie słowo. Jeszcze kiedy mając
12-13 lat nie znałam żadnego obcego języka i namiętnie rozwiązywałam krzyżówki
i fascynowała mnie zabawa na zasadzie: jak to można inaczej nazwać, czy
wyszukiwanie obcych słów – angielskie piwo „Ale”, australijski misio „koala” itp.
JSG: Tłumaczy pani literaturę nie tylko z języka angielskiego na język polski, ale i
odwrotnie, z języka polskiego na język angielski. Takim tłumaczeniem był np.
zbiór wywiadów Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm pt. „Korzenie są polskie”. Na jaki
język woli pani tłumaczyć? Proszę opowiedzieć coś więcej o „Korzeniach…”, czy
np. trudno jest oddać różne polskie zawiłości historyczne w języku angielskim?
NKM: Ogólnie powiedziawszy, łatwiej tłumaczyć z obcego języka na język
ojczysty, w którym się wyrosło, ukończyło szkołę. Tłumaczenie odwrotne, z języka
ojczystego na obcy, wymaga jeszcze większego nakładu pracy, a ostateczna
wersja musi być koniecznie sprawdzona przez tzw. native speaker. Najlepiej, tak
jak ja to robię szczególnie przy tekstach literackich, przez osobę nie mającą
żadnych naleciałości językowych, nie znającą obcych języków i poruszającą się
tylko i wyłącznie w obrębie języka angielskiego. Poza tym proces jest podobny:
pierwsza wersja, niezgrabna, siermiężna, dosłowna, by nie uronić żadnego
niuansu. Drugi etap ja nazywam przy tłumaczeniach z angielskiego na polski
„przekładaniem z polskiego na nasze”, czyli obróbka językowa, szlifowanie,
polerowanie, wygładzanie zdań, prawie tak jak przy obróbce drogocennych
kamieni. „Korzenie” to była dla mnie przede wszystkim wielka lekcja historii: ta
galeria wybitnych postaci z kanadyjskiego i amerykańskiego podwórka, wielu z
pokolenia „niezłomnych” z ogromnym bagażem doświadczeń przedwojennych,
wojennych i powojennych. Oprócz bardziej znanych postaci jak Czesław Miłosz
czy Zbigniew Brzeziński, na kartach książki znalazł się m.in. Janusz Żurakowski,
wybitny pilot doświadczalny, którego nazwisko trafiło do Encyklopedii
Kanadyjskiej. Trudności językowych nie brakowało. Przez długi czas głowiliśmy
się z panem Koglerem – ówczesnym dyrektorem Polsko-Kanadyjskiego Instytutu
Badawczego, który zlecił mi tłumaczenie – jak najlepiej przełożyć na angielski
słowo: „niezłomni”. Ja zaproponowałam „indomitable”, on nie był do końca
przekonany, ale ostatecznie ta wersja poszła do druku. „Indomitable” znaczy
dosłownie „nieposkromiony, niezwyciężony, niepokonany”, ale w angielskim
często używa się go z rzeczownikiem „spirit”, „indomitable spirit”, i to właśnie jest
to, człowiek niezłomnego ducha.
JSG: Kiedy i z jakiego powodu znalazła się pani w Kanadzie? Czy czuje się tu pani

u siebie?
NKM: Z kraju nie wygnała mnie ani bieda, ani prześladowania polityczne. Z
mężem, Kanadyjczykiem polskiego pochodzenia, poznaliśmy się we Francji mając
po 21 lat. Jego polski był wtedy słaby, mój angielski – żaden. Kilka następnych lat
to długie, cotygodniowe listy (obydwoje nieźle znaliśmy już wtedy francuski),
rzadkie spotkania, tęsknota i…. paszportowa gehenna. Kiedy w wieku 25 lat
postanowiliśmy się pobrać, było mi obojętne gdzie jadę: najważniejsze było być
razem. Z perspektywy czasu widzę jakie miałam szczęście. Przyjechałam do
kraju zamożnego, do rodziny męża, która przyjęła mnie z otwartymi ramionami,
znającej język polski i pielęgnującej polskie tradycje. Po prawie 30 latach trudno
nie czuć się u siebie, w jakimkolwiek chyba kraju. Wszystko zaczyna nas wiązać:
rodzina, dzieci, grono przyjaciół, praca, dom, sposób spędzania wolnego czasu,
coraz więcej znajomych, wydeptanych ścieżek. Z Polską mam bardzo żywe
kontakty, często odwiedzam tam przyjaciół i rodzinę, przez Internet ciągle
słucham różnych polskich rozgłośni radiowych.
JSG: Czy jest jeszcze jakaś książka, która chciałaby pani przetłumaczyć?
NKM: Syn autora wspomniał, że jest dalszy ciąg dziejów bohatera, luźno
połączony z pierwszym tomem (trochę na zasadzie „Ani z zielonego wzgórza”).
Zobaczymy.
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Nina Krygier-Michalak jest tłumaczką z zawodu i z zamiłowania. W 1975 roku
ukończyła Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim, ze
specjalizacją – językoznawstwo stosowane. Posiada również tytuł tłumacza
dyplomowanego (certified translator) przyznany przez Kanadyjskie
Stowarzyszenie Tłumaczy (Association of Translators and Interpreters of Ontario).
Posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim, hiszpańskim. W Kanadzie
pracuje jako tłumacz od 1984 roku. Jej pionierska praca przybliżająca różne
sprawy z życia politycznego, społecznego, ekonomicznego i kulturalnego,
pokazywała różnice między Polską i Kanadą. Aby przybliżyć Polakom Kanadę,
Nina Michalak opracowała dla polskiej sekcji Radio Canada International, 30
krótkich historii, opartych na francuskich i angielskich materiałach źródłowych,

dotyczących różnych aspektów życia w Kanadzie. Na początku lat 90. na zlecenie
Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz Polsko-Kanadyjskiego Ośrodka NaukowoBadawczego, pracowała nad serią esejów historycznych na temat wkładu Polaków
w społeczeństwo kanadyjskie. Jednym z najważniejszych projektów było
przetłumaczenie wybranych rozdziałów książki z okazji 50-lecia Kongresu Polonii
Kanadyjskiej, wydanej w 1996 roku (Half a Century of Canadian Polish Congress).
Ostatnią większą przetłumaczoną pozycją, jest zbiór wywiadów pióra Aleksandry
Ziółkowskiej-Bohem pod tytułem „Korzenie są polskie”. Przedstawieni w niej
zostali wybitni Polacy, mieszkający w Kanadzie i Stanach, tacy jak np. pilot Janusz
Żurakowski czy doradca do spraw zagranicznych prezydenta Jimmy’ego Cartera,
Zbigniew Brzeziński. (Pierwsze wydanie w 1999 r., drugie w kwietniu 2004).

