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Streszczenie 

Rozprawa doktorska podejmuje zagadnienie recepcji literatury polskiej w Chinach. Praca 

zawiera przegląd dziejów translacji literatury polskiej na język chiński i opis przyjęcia 

polskich dzieł literackich przez Chińczyków. Praca dzieli się na trzy rozdziały: wstępny – z 

omówieniem teorii recepcji i dwa rozdziały praktyczne – traktujące o dziejach translacji 

literatury polskiej i o działalności krytycznoliterackiej poświęconej literaturze polskiej w 

Chinach.  

Na podstawie teoretycznych refleksji na temat recepcji i odbioru, postawionych tez pracy 

i metodologii przyjętej w badaniach obszernie i wszechstronnie przedstawiono w rozprawie 

opis i mapowanie przekładów oraz krytycznoliterackie przyjęcie literatury polskiej przez 

chińskich czytelników w układzie historycznym, wedle tłumaczonych pisarzy, tłumaczy oraz 

strategii wydawnictw i czasopism. Stosując metody „Big Data” (zbioru danych), 

zanalizowano platformy promocji i podsumowano reguły przekazu literatury polskiej w 

Państwie Środka. Dzięki badaniom udało się skonstruować ogólną ocenę sposobu i 

rozmiarów przyjęcia literatury polskiej przez Chińczyków i odtworzyć wizerunek Polski i 

Polaków powstający w świadomości Chińczyków – odbiorców literatury polskiej. 

Zaproponowano także strategie promocji literatury polskiej w perspektywie wzmocnienia 

chińsko-polskiej wymiany kulturalnej i literackiej. 

 

Abstract 

 This dissertation presents the reception of Polish literature in China. It contains survey on 

translations of Polish literature into Chinese and describes the way in which Polish literature 

has been received. The dissertation is divided into three chapters: introductory one, which 

discusses the theory of reception, and the two following chapters dedicated to the history of 

Polish literature in translation and literary criticism focused on Polish literature in China. 

 On the basis of theoretical reflections on the reception of literary works as well as main 

arguments presented in the dissertation the issue of translation mapping has been discussed in 

a complex and profound way. The critical reception of Polish literature by Chinese readers is 

presented in historical perspective, according to the authors whose works have been translated, 

translators, strategies of different publishing houses and magazines. “Big Data” techniques 

lead to analysis of promotion platform and summarizing the rules of presenting Polish 

literature in China. The research provides a material suitable for evaluation of the reception of 

Polish literature in China as well as for reconstructing the image of Poland and Poles that 

appears in the minds of Chinese readers. The author of the dissertation suggests several 

strategies of promoting Polish literature. Chinese-Polish literary and cultural relations can 

benefit from these strategies. 
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Wstęp 

 

Literatura polska jako część literatury środkowo-wschodnioeuropejskiej ma wielką 

uniwersalną wartość artystyczną, posiadając jednocześnie specyficzne cechy narodowe. 

Stanowi bez wątpienia ważny element literatury światowej i jest doceniana na całym świecie. 

Dzisiaj, w dobie globalizacji, unikalny charakter literatury polskiej ma specjalne znaczenie 

dla ochrony różnorodności kulturowej, gdyż jej twórcy przywiązują wielką wagę do 

dziedzictwa i propagowania tradycji narodowej, podkreślania tożsamości narodowej, 

rozważań dotyczących rozwoju i perspektyw narodowych. Kiedy mówi się o Polsce w 

Chinach, od razu przypomina się ją jako ojczyznę Fryderyka Chopina i kraj, w którym rodacy 

Adama Mickiewicza przeżywali tragedie historyczne i udowadniali swój patriotyzm, odwagę 

i silną wolę w dążeniu do wolności i niepodległości. Literatura polska jest dla Chińczyków w 

pewnym sensie ważnym przypomnieniem o historii i kulturze. 

Oficjalne stosunki dyplomatyczne między Chińską Republiką Ludową i Rzecząpospolitą 

Polską mają niecałe 70 lat, ale kontakty literackie między oboma narodami sięgają przełomu 

XIX i XX wieku. Literatura polska w Chinach nie jest nieznana, gdyż w ciągu ponad 100 lat 

na chińskim rynku wydawniczym ukazało się ok. 330 przekładów polskich dzieł literackich i 

setki prac krytycznoliterackich o literaturze polskiej.  

Recepcja literatury, jako jedna z najistotniejszych dyscyplin literaturoznawczych, 

przyciąga uwagę badaczy już od wielu lat. W Polsce i w Chinach badanie obecności rodzimej 

literatury za granicą jest coraz bardziej popularną dziedziną poszukiwań literaturoznawczych. 

Jednak pomimo tej popularności, nie zbadano jeszcze wystarczająco obszernie i nie opisano 

systematycznie recepcji literatury polskiej w Chinach.  

Moje osobiste zainteresowanie recepcją literatury zaczęło się w 2006 roku, kiedy 

promotorka mojej pracy magisterskiej, profesor Yi Lijun1  zachęciła mnie do napisania 

                                                        
1 Profesor Yi Lijun, wybitna tłumaczka i badaczka literatury polskiej. Jedna z założycielek Katedry Języka Polskiego 

Wydziału Języków i Kultur Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. O Jej działalności w dziedzinie 
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artykułu o recepcji twórczości Adama Mickiewicza w Chinach z okazji 150. rocznicy śmierci 

wielkiego romantyka. W czasie pisania artykułu dowiedziałam się, że dzieła Mickiewicza 

zostały przetłumaczone, wydane i wypromowane przez chińskich literatów już na początku 

XX wieku. Zaskoczyły mnie opracowania krytyczne znalezione w starych czasopismach i 

wtedy zdałam sobie sprawę, że odbiór literatury polskiej w Chinach nie jest tak nikły, jak to 

przedstawia się stereotypowo w refleksjach nad recepcją. Temat ten zainspirował mnie do 

dalszych badań. Wydaje się, że właściwe badania recepcji literatury polskiej w Chinach są 

dość młodą dziedziną, gdyż początki zainteresowania tą problematyką należy datować na 

niecałe ostatnie dziesięciolecie. Nie było dotąd ani dojrzałej podstawy teoretycznej, ani 

kompletnego zbioru materiałów. Zajmowanie się recepcją literatury polskiej w Chinach jest 

zatem wielkim wyzwaniem dla badacza.  

Liczba prac naukowych dotyczących recepcji literatury polskiej w Chinach jest 

stosunkowo skromna. Można tu wskazać dwie rozprawy Wang Yougui: Literatura polska w 

Chinach (2006)2 i Przekłady literatury polskiej na język chiński (2007)3 oraz obszerny szkic 

Yi Lijun pt. Recepcja literatury polskiej w Chinach (2010)4. Wymienione prace są brane pod 

uwagę w rozprawie jako podstawowe opracowania dotyczące recepcji literatury polskiej w 

Chinach. Należy jeszcze wskazać artykuły i szkice dotyczące poszczególnych twórców, takie 

jak: Adam Mickiewicz w oczach Chińczyków5 autorstwa Li Yinan, Bruno Schulz w Chinach6 

Wu Lan, Polska współczesna literatura kobieca w oczach Chinki-polonistki7 Li Yinan. 

Autorka tej pracy pomieściła w chińskich zbiorach artykuły: Recepcja polskiej literatury 

współczesnej w Chinach – pierwsze 10 lat XXI wieku8 i Literatura polska w Chinach: 

historia przekładów9.  

 

                                                                                                                                                                             
propagowania literatury polskiej w Chinach sporo piszę w rozprawie. 

2 Wang Yougui, Literatura polska w Chinach, „Czasopismo Naukowe Kantońskiego Uniwersytetu Języków Obcych i 

Handlu” 2007, nr 6. 
3 Wang Yougui, Przekłady literatury polskiej na język chiński, „Chiński Tygodnik Czytelniczy”, 10.10.2007. 
4 Yi Lijun, Recepcja literatury polskiej w Chinach, w: Literatura polska w świecie, t. III, Obecności, red. R. Cudak, wyd. 

Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2010.  
5 Li Yinan, Adam Mickiewicz w oczach Chińczyków, w: Badania języków i literatur europejskich, t. II, red. Feng Zhichen, 

wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2006.  
6 Wu Lan, Bruno Schulz w Chinach, „Postscriptum Polonistyczne” 2010, nr 2 (6).  
7 Li Yinan, Polska współczesna literatura kobieca o oczach Chinki-polonistki, w: Literatura polska w świecie, t. III, 

Obecności… 
8 Li Yinan, Recepcja polskiej literatury współczesnej w Chinach – pierwsze 10 lat XXI wieku, w: Badania języków i literatur 

europejskich, t. VII, red. Ding Chao, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2013. 
9 Li Yinan, Literatura polska w Chinach: historia przekładów, „Azja i Pacyfik” 2013, z. 16.  
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Zakres badań w mojej rozprawie obejmuje: obecność literatury polskiej na chińskim 

rynku czytelniczym, dzieje przekładów; obecność literatury polskiej w lekturach znawców, 

czyli sposoby interpretacji tekstów literackich oraz sposoby obecności literatury polskiej w 

pracach polonistów chińskich; obecność literatury polskiej w chińskim obiegu 

zinstytucjonalizowanym, czyli historia literatury polskiej pisana przez literaturoznawców 

chińskich i tworzona dla odbiorców chińskich; obecność literatury polskiej w podręcznikach i 

programach w szkołach średnich i na uniwersytetach; udział środków masowego przekazu w 

upowszechnianiu literatury polskiej w Chinach; zagadnienia translatorskie oraz adaptacje 

literatury polskiej. Biorę pod uwagę również strategie wydawnicze i translatorskie, strategie 

wyboru i adaptacji. Badania wymienionych aspektów recepcji nie są porównywalne, niektóre 

tematy mogą stanowić osobne rozdziały, a niektóre tylko skromne fragmenty i przyczynki do 

dalszych przyszłych badań. Dlatego właśnie w tytule pracy znalazło się ograniczenie: 

„wybrane zagadnienia”. 

W badaniach wykorzystuję dwa najważniejsze zasoby informacyjne: Chińską Bibliotekę 

Narodową i Bazę Danych CNKI. Chińska Biblioteka Narodowa jest największą biblioteką w 

Azji. Baza Chińska Narodowa Infrastruktura Wiedzy (National Knowledge Infrastructure) to 

z kolei najważniejsza i najbardziej wiarygodna platforma cyfrowego zbioru prac naukowych. 

Baza ułatwia wyszukiwanie informacji i opis stanu badań na temat literatury polskiej, jej 

zasoby gwarantują reprezentatywność danych i obiektywność wysnutych na ich podstawie 

wniosków. Uzupełniam te dane informacjami, które uzyskałam dzięki rozmowom z 

badaczami lub tłumaczami literatury polskiej. Wywiady prowadziłam bezpośrednio z 

autorytetami, starszymi osobami, które rzadko umieją wystarczająco dobrze obsługiwać 

komputer, ale informacje zostały zgromadzone również przez kwestionariusze i ankiety.  

W praktyce badawczej zastosowałam także współczesną, popularną w ostatnich latach 

metodę – analizę dużego zbioru danych (Big Data). Są to duże i różnorodne zbiory danych, 

które w sposób bezsprzeczny prowadzą do zdobycia nowej wiedzy. Metoda pomogła 

uporządkować i pogrupować dane według różnych kategorii.  

Zgromadzone materiały pozwalają przeprowadzić analizę dorobku przekładowego 

literatury polskiej w języku chińskim i rozpraw naukowych na temat tej literatury. Wybór 
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tekstów do analizy został ograniczony wyłącznie do utworów literatury pięknej napisanych w 

języku polskim. Nie biorę pod uwagę książek napisanych w językach obcych przez autorów 

polskiego pochodzenia. Ze względu na odmienne systemy dostępu do danych statystycznych, 

zebrane materiały reprezentują dorobek przekładowy i krytycznoliteracki publikowany 

jedynie w Chinach kontynentalnych.  

Moja rozprawa doktorska dzieli się na trzy rozdziały: rozdział pierwszy, wstępny, jest 

omówieniem teorii recepcji, a dwa kolejne rozdziały, praktyczne, są opisem dziejów translacji 

literatury polskiej i działalności krytycznoliterackiej, której przedmiotem jest literatura polska, 

jak również przyjęcia literatury polskiej na chińskim rynku literackim. 

W pierwszym rozdziale zamieszczam zarys teorii recepcji literatury10. Zawiera on także 

refleksje na temat recepcji literatury polskiej w Chinach, tezy pracy i metodologię przyjętą w 

badaniach. Refleksja nad odbiorem dzieła literackiego przez czytelników i jego przyjęcie 

wśród odbiorców jest równie stara jak namysł teoretyczny nad komunikacyjnymi aspektami 

literatury. Niemniej jednak jako jeden z wielu kierunków studiów literaturoznawczych, 

recepcja literatury narodziła się w latach 60. XX wieku, kiedy estetyka recepcji zaczęła 

wywierać istotny wpływ na literaturoznawstwo. Pojawienie się tego kierunku badań zostało 

uznane za przełom w teorii literatury na Zachodzie. Ogromne zasługi w tej dziedzinie miała 

tzw. „Szkoła z Konstancji”, z czołowymi badaczami, jak Hans Robert Jauss i Wolfgang Iser. 

Ich rozprawy naukowe: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft11 i Die 

Appellstruktur derTexte12 są uznane za prekursorski program teoretyczny estetyki recepcji.  

Trzeba powiedzieć, że niemal w tych samych latach powstają polskie prace o odbiorze i 

recepcji literatury, inspirowane również pracami czeskich strukturalistów. Omawiając losy 

teorii recepcji literatury w Polsce, Romuald Cudak pisze: 

[t]eoretyczna refleksja nad recepcją zagościła w polskiej nauce o literaturze ze szczególną intensywnością 

w drugiej połowie lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych [XX wieku]. Była to z jednej strony 

popularyzacja i adaptacja prac dotyczących estetyki recepcji i oddziaływania, z drugiej strony – rodzimy 

                                                        
10 Termin „recepcja literatury” posiada w polskim literaturoznawstwie w istocie dwa znaczenia: 1) kierunek badań nad 

literaturą, 2) dzieje literatury wśród odbiorców. W sytuacji, kiedy mogłaby powstać niezamierzona dwuznaczność użycia 

tego terminu, będę posługiwać się terminem „teoria recepcji literatury”, „badania nad recepcją” dla znaczenia pierwszego. 
11 Rozprawa została opublikowana w 1970 r. Polska wersja pt. Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze 

ukazała się w 1976 r.  
12 Rozprawa została opublikowana w 1970 r. Pierwszy polski przekład Apelatywna struktura tekstu ukazał się w 1980 r., 

następne w 1986 r. i 1992 r. 
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namysł nad odbiorem i odbiorcą w literaturze, komunikacją literacką i dziełem literackim widzianymi z 

perspektywy odbioru13. 

Idę tym śladem, rekonstruuję istotne elementy polskich badań nad recepcją. 

Chiny mają również długą historię badań nad recepcją literatury. W rozdziale przywołuję 

metodę badawczą nazywaną Zhu Jing (注经), rozważania znanego teoretyka literackiego Liu 

Xie uznawane za pierwsze naukowe refleksje nad recepcją literatury. Nowoczesna recepcja 

literatury w Chinach rozpoczyna się dopiero w latach 80. XX wieku, kiedy do Chin dotarła 

teoria estetyki recepcji i odbioru Hansa Roberta Jaussa. Wypracowane na tej podstawie 

założenia (zakresy badań, metody badawcze) pozwalają przystąpić do opisu i interpretacji 

faktów związanych z dziejami recepcji literatury polskiej w Chinach.  

W rozdziale drugim przedstawiam zarys historyczny przekładów literatury polskiej i 

mapę tłumaczeń poszczególnych pisarzy i ich utworów.  

Dzieje przekładów literatury polskiej w Chinach dzielę na trzy etapy: a) próby 

awangardowej inteligencji (od początku XX wieku do II wojny światowej), b) kontynuacja 

„wzoru Lu Xuna” (lata 1949–1977) oraz c) dziedzictwo i rozkwit (lata 1978–2014). Można 

rzec, że prawdziwym pionierem promocji literatury polskiej w Chinach był Lu Xun, 

najwybitniejszy chiński pisarz XX wieku. Razem ze swoimi braćmi podjął się 

bezprecedensowej próby tłumaczenia dzieł literatury polskiej. Ich orientacja literacka oraz 

zainteresowania i zasada wyboru poszczególnych utworów stworzyły podstawowy 

mechanizm tłumaczenia literatury polskiej na chiński. W tym okresie ideologia wywierała 

głęboki wpływ na tłumaczy i wydawnictwa, wszystkie utwory były przekładane pośrednio z 

języka angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, japońskiego, a nawet z esperanto. Po drugiej 

wojnie światowej nastąpił rozkwit przekładów literatury polskiej na chiński. Ogólnie rzecz 

ujmując, ciągle pokutował w nim „wzór Lu Xuna”, czyli nadal traktowano literaturę polską 

jako „literaturę narodów małych i słabych”, przywiązując większą wagę do ideologii niż do 

wartości artystycznej danego dzieła. Po zakończeniu rewolucji kulturalnej pierwsze pokolenie 

polonistów stanowiło nową, główną siłę, stworzyło nową epokę tłumaczeniową. Ukazało się 

mnóstwo przekładów bezpośrednio z polskiego na chiński. W tym okresie wyborem utworów 
                                                        
13 R. Cudak, Recepcja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej?, w: Polonistyka bez granic, red. R. Nycz, W. 

Miodunka, T. Kunz, t. 2, Universitas, Kraków 2010, s. 375-376.  
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kierowały nie tylko potrzeby ideologiczne, ale także zainteresowania wydawnictw i nawet 

samych tłumaczy. Zestaw przekładowy jest obszerniejszy, obejmuje opowiadania, powieści, 

reportaże i poezję. 

Mapa przekładów poszczególnych pisarzy i ich utworów obrazuje podziały 

zainteresowań tłumaczeniowych, wydawniczych i czytelniczych. W kategorii prozy 

wyróżniają się przekłady Henryka Sienkiewicza, które w pewnym stopniu odzwierciedlają 

ogólny zarys tłumaczeń literatury polskiej w Chinach. Obok Henryka Sienkiewicza ważne 

miejsce w moim omówieniu zajmują przekłady utworów Bolesława Prusa, Władysława 

Reymonta, Witolda Gombrowicza jako powieściopisarzy, Ryszarda Kapuścińskiego jako 

reportażysty, Elizy Orzeszkowej i Olgi Tokarczuk jako reprezentantek literatury kobiecej. W 

części dotyczącej tłumaczeń poezji podkreślam, że Adam Mickiewicz jest w oczach 

Chińczyków wybitnym poetą i rewolucjonistą. Na chiński zostało przełożonych wiele jego 

najważniejszych utworów: od Dziadów do Pana Tadeusza. Wśród współczesnych poetów 

wyróżniają się Czesław Miłosz i Wisława Szymborska jako laureaci Nagrody Nobla.  

W tym rozdziale przedstawiam również sylwetki poszczególnych tłumaczy, ich 

upodobania literackie i doświadczenia tłumaczeniowe, na tej podstawie charakteryzuję 

przekłady literatury polskiej na język chiński.  

Rozdział trzeci obejmuje zagadnienia dotyczące przyjęcia literatury polskiej, które 

tworzą dwa podstawowe kręgi tematyczne. W pierwszym ogląd twórczości pisarzy i recenzji 

ich utworów umożliwia obserwację poziomu popularności literatury polskiej w Chinach i 

stwarza możliwość rekonstrukcji wizerunku narodu polskiego funkcjonującego wśród 

czytelników, a zbudowanego dzięki literaturze. W drugim, dzięki analizie obiegu tekstów w 

różnych mediach, sporządzony zostaje panoramiczny ogląd zainteresowań literaturą polską w 

kręgach profesjonalnych oraz rekonstruowane są typowe „ścieżki promocyjne”, które 

wyznaczają obszar upowszechniania literatury.  

Rekonstruując obraz przyjęcia literatury polskiej w Chinach, analizuję rozprawy 

krytycznoliterackie, które można zgrupować w ramach dziesięciu kategorii. Badania pokazują, 

że kategoria „omówienia twórczości pisarzy i recenzje ich utworów” stanowi najobszerniejszą 

grupę, co dowodzi, iż opisy, analizy i interpretacje jako sposoby przyswajania literatury 
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polskiej w tłumaczeniach na język chiński są dosyć popularnym rodzajem działalności 

badawczej.  

Badania zasobu tłumaczonej twórczości pisarzy polskich i recenzji przekładanych 

utworów pozwalają zarysować obraz popularności literatury polskiej w Chinach. W rozdziale 

wykazuję również, że mapa recenzji dotyczących poszczególnych pisarzy i ich utworów, 

która pokazuje jednocześnie zakres zainteresowania chińskich literatów, różni się od mapy 

przekładów. Można rzec, że największe zainteresowanie krytyków budzą współcześni 

nobliści – Czesław Miłosz i Wisława Szymborska.  

W tym rozdziale omawiam także interpretacje twórczości poszczególnych pisarzy, które 

umożliwiają stworzenie zarysu odbioru literatury polskiej wśród Chińczyków. Ujawnia się w 

nim ważna cecha charakterystyczna, iż w recenzjach współczesnych utworów coraz mniej 

zostaje śladów rozważań ideologicznych, a coraz częściej pojawiają się refleksje o wartości  

artystycznej, w tym o stylu językowym, myśli filozoficznej, sposobie narracji itp.  

Trzecim istotnym zagadnieniem poruszanym w tym rozdziale jest wizerunek narodu 

polskiego budowany przez Chińczyków w kontakcie z literaturą polską. Zwracam tu uwagę 

na fakt, że literatura polska cały czas jest uwzględniana jako element składowy literatury 

krajów środkowo-wschodnioeuropejskich. Wskazuję tu również fakt, że wizerunek widocznie 

zmienia się w czasie. Zmiana charakteru wyborów czytelniczych od zachowań 

„kolektywnych”, jednakowych do „indywidualnych”, zróżnicowanych powoduje, że i obraz 

narodu polskiego podlega zmianom. Niemniej jednak posiada on cechy charakterystyczne, 

stałe, jest to: wyjątkowo silna świadomość narodowa i przeważający nade wszystko 

patriotyzm ukazany w powieściach historycznych H. Sienkiewicza, epopei i dramatach A. 

Mickiewicza oraz powieściach W. Reymonta, E. Orzeszkowej czy J. Iwaszkiewicza, historia 

napadów, okupacji, upokorzeń i męki, a w końcu nieposkromiona walka przeciwko 

najeźdźcom. Koncentrowanie uwagi na reprezentatywnych dziełach romantyzmu i realizmu 

stworzyły w umysłach Chińczyków obraz Polaków jako postaci niepokornych oraz 

doceniających narodową niepodległość i wolność patriotów.  

Platformy promocji literatury polskiej stanowią ostatnie zagadnienie tego rozdziału. 

Piszę w tym miejscu o wadze mediów takich, jak gazety, czasopisma, zeszyty akademickie 

czy zbiory prac naukowych w propagowaniu dzieł polskich. Badania tych nośników 
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pozwalają stworzyć ogląd zainteresowań literaturą polską w kręgach profesjonalnych. Mówię 

o tym, dzieląc okres promocji na dwa etapy – nowoczesny i współczesny. Wskazuję swoistą 

jednowymiarowość promocji literatury polskiej w pierwszej połowie XX wieku, kiedy istotną 

rolę w niej odgrywały: naczelny organ prasowy, pismo „Nowa Młodzież”, organizacja 

literacka Stowarzyszenie Badania Literatury, najważniejszy magazyn literacki „Miesięcznik 

Powieści”. Wykazuję, że od powstania Chińskiej Republiki Ludowej do dziś, czyli w okresie 

współczesnym, środki przekazu stają się bardziej obfite i dojrzałe, zróżnicowany jest zestaw 

gatunkowy, poziom naukowy wypowiedzi. Przedstawiam wiodące gazety i czasopisma, ich 

charakterystyki, upodobania wydawnicze i zasługi w promocji literatury polskiej w Chinach. 

Poruszam także kwestię strategii wydawniczej, obejmującą stan chińskiego rynku 

wydawniczego, przegląd chińskich wydawnictw promujących literaturę polską. Na końcu 

tego opisu wspominam inne środki przekazu, takie jak seminaria, konferencje, promocje 

książek, konkursy, kampanie społeczne i innego typu formy rozpowszechnienia 

multimedialnego. Zwracam specjalną uwagę na dynamicznie rozwijający się internet, który 

bez wątpienia staje się jedną z najważniejszych platform promocji literatury. 

Przeglądowa prezentacja obecności literatury polskiej w Chinach obejmująca dorobek 

przekładów polskich dzieł literackich na język chiński i rozpraw naukowych o literaturze 

polskiej napisanych przez chińskich znawców daje panoramiczny ogląd dziejów przyjęcia 

omawianej literatury w Chinach. Analizy odbioru literatury polskiej – historyczny opis 

osiągnięć translatorskich i mapowanie poszczególnych tłumaczonych autorów, konkluzje o 

ogólnym wizerunku literatury polskiej i ocenie wpływu literatury polskiej na chińskie kręgi 

literackie i społeczeństwo chińskie postawione dzięki odczytaniom chińskich recenzji 

polskich utworów, uwagi o regułach promocyjnych i strategiach wydawniczych dają obszerny, 

wielowymiarowy horyzont recepcji literatury polskiej w Chinach. 

 

*** 

Wszystkie tłumaczenia cytatów i tytułów dzieł, antologii, rozpraw, zeszytów naukowych, 

czasopism i gazet z języka chińskiego są moje, jeśli nie zaznaczono inaczej.  

Jako materiały uzupełniające umieszczam w Aneksie do pracy: listę dorobku 

przekładowego literatury polskiej na język chiński, listę rozpraw krytycznoliterackich o 
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literaturze polskiej w Chinach oraz kilka tabel informacyjnych (nazwiska chińskich tłumaczy 

i literatów, nazwy wydawnictw, nazwy gazet i czasopism, nazwy antologii i zeszytów 

naukowych).  

Aby umożliwić identyfikację tłumaczonych nazw, tabele będące wykazem antologii i 

zeszytów naukowych oraz gazet i czasopism zawierają: przetłumaczone nazwy tytułów, 

transkrypcję oryginalnych tytułów w Pin Yin oraz oryginalne tytuły zapisane znakami 

chińskimi. W Aneksie znajduje się również indeks nazwisk tłumaczy i znawców, zawierający 

transkrypcję nazwisk w Pin Yin, a więc wersję, jaką posługiwałam się w pracy, oraz 

oryginalne zapisy w systemie znaków chińskich.   



14 

 

 

 

Rozdział I 

Recepcja literatury – teoria, metodologia 

 

Przedmiotem zainteresowania nauki o literaturze jest przede wszystkim analiza 

poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie procesów historycznoliterackich. 

W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań 

literackich. Niektórzy badacze uważają, że „szeroko rozumianą naukę o literaturze można 

podzielić na trzy zasadnicze działy: historię literatury, teorię i krytykę literacką” 14 . 

Podstawowym kryterium takiego podziału są  różne sposoby podejścia do utworu 

literackiego, które przenikają się wzajemnie i wspomagają, dostarczając sobie narzędzi 

badawczych.  

Jednym z najistotniejszych obszarów badań nad literaturą jest jej recepcja. Naukowa 

refleksja nad recepcją literatury jako jeden z wielu kierunków studiów literaturoznawczych 

została zapoczątkowana w sposób systematyczny w latach 60. XX wieku. Początek tych 

badań był uznany za przełom teorii literatury na Zachodzie. Faktycznie jednak już w 

najdawniejszych czasach myśliciele i badacze zwracali uwagę na znaczenie recepcji w 

procesie literaturoznawczym. Platon w Dialogu Fedra wyraził taką opinię ponad 2000 lat 

temu: 

  

Literatura napisana w formie monologu (bez zwracania uwagi na czytelnika) brzmi jak niema historia. 

 Tylko dialog przekaże ideę dzieła za pomocą komunikowania się między autorem a czytelnikiem15. 

  

                                                        
14  B. Kaniewska, A. Legeżyńska: Teoria literatury: skrypt dla studentów filologii polskiej. „Poznańskie Studia 

Polonistyczne”, Poznań 2005, s. 7. 
15 Ren Guiyan, Wstępne badania teorii recepcji literatury, „Młodość” 2011, nr 6.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_utworu_literackiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%82o_literackie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_historyczno-literacki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metodologia
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Chiński sławny teoretyk literatury Liu Xie wyraził podobną myśl w pierwszej w 

chińskiej historii rozprawie krytycznoliterackiej16: „Autor pisze, bo ma bogate uczucia; 

czytelnik czyta, i odbiera to, co autor czuje”. Od drugiej połowy XX wieku, refleksja na temat 

odbioru i recepcji literatury zaczęła wywierać istotny wpływ na literaturoznawstwo. Ogromne 

zasługi w tej dziedzinie odniosła tzw. „Szkoła z Konstancji”, której czołowymi badaczami 

byli Hans Robert Jauss i Wolfgang Iser17. Zwłaszcza rozprawa Jaussa Literaturgeschichte als 

Provokation der Literaturwissenschaft18 stała się programem estetyki recepcji.  

Chiny mają również długą historię badań recepcji literatury, były one wszakże czynione 

w sposób nieuświadomiony – bez specjalnie dla nich przyjętych założeń teoretycznych i 

metodologicznych. Nowoczesna recepcja literatury zaczęła zwracać uwagę badaczy w 

Chinach dopiero w latach 80. XX wieku, o wiele później niż w Polsce. Aby teoretycznie 

rozważać recepcję literatury polskiej w Chinach, ustalić zakresy jej badania i metodologii, 

należy przede wszystkim dokładniej zapoznać się z rozwojem teorii recepcji w Europie i w 

Chinach.  

 

1. Teoria recepcji literatury 

Według definicji pomieszczonej w Słowniku terminów literackich pod redakcją Janusza 

Sławińskiego19 recepcja dzieła literackiego to „przyjęcie (odbiór) dzieła literackiego przez 

publiczność literacką i jego funkcjonowanie wśród różnych grup czytelniczych”. Recepcja w 

sposób zasadniczy różni się od odbioru dzieła i dlatego oddzielne są również zakresy badań. 

W przypadku odbioru elementem relacji komunikacji literackiej po stronie odbioru jest 

bowiem indywidualny czytelnik i mechanizmy decydujące o poznawaniu, rozumieniu i 

przeżywaniu działa. Natomiast zgodnie z definicją słownikową w przypadku recepcji po 

                                                        
16 Książka, przetłumaczona na język angielski pt. Carving a dragon at the core of literature, została napisana w V wieku n.e.  
17 Należy jednak pamiętać, że do refleksji nad odbiorem i recepcją literatury wnieśli swój wkład także inni badacze. Trzeba 

wymienić R. Ingardena i jego teorię konkretyzacji dzieła (prace: O dziele literackim, O poznawaniu dzieła literackiego), 

rozważania J.P. Sartre’a (Czym jest literatura?). Projekt studiów nad recepcją dzieła literackiego zaproponował F. Vodička w 

fundamentalnej pracy Historia literatury. Jej problemy i zadania. Na kontynencie amerykańskim powstała teoria rezonansu 

czytelniczego (Stanley Fish). Zob. na ten temat: M. Lubelska, Amerykańska teoria czytelniczego rezonansu (Reader – 

Response Criticism), w: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, red. R. Nycz, wyd. Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.   
18 Polska wersja nosi tytuł Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze, fragment został przetłumaczony 

przez Ryszarda Handkego i umieszczony w „Pamiętniku Literackim” 1972, nr 4, s. 271-307. W wydaniu książkowym 

rozprawa tłumaczona przez Małgorzatę Łukasiewicz nosi tytuł Historia literatury jako prowokacja dla nauki o literaturze 

(Historia literatury jako prowokacja, Warszawa 1999).  
19 Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2008.  
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stronie odbioru działa publiczność literacka rozumiana jako zbiorowość odbiorców lub grupa. 

Zgodnie z przytoczonym hasłem wymienić można dwa podstawowe elementy, które składają 

się na pojęcie recepcji dzieła literackiego. Są to sposób przyjęcia dzieła przez czytelników 

oraz jego funkcjonowanie wśród różnych grup odbiorców. Na te dwie składowe pojęcia 

wpływają z kolei dwojakie czynniki. Pierwsza ich grupa określa właściwości danego utworu, 

a ściślej: ich zgodność z panującymi w danym czasie upodobaniami estetycznymi, 

ideologicznymi czy filozoficznymi. Czynniki te mają bezpośredni wpływ na percepcję danego 

dzieła. Podkreśla się także znaczenie zewnętrznych okoliczności, sytuacji historycznej i 

społecznej, czynników regulujących obieg książki (wysokość nakładu, reklama itp.).  

 

1.1. Recepcja literatury w Europie 

Wielu teoretyków recepcji uważa, że dyscyplina, którą uprawiają, jest nowatorska i 

tradycyjna zarazem, gdyż „przełamują oni dotychczasowe paradygmaty literaturoznawstwa, 

odkrywają nową problematykę, przeformułowują obowiązujące dotąd twierdzenia, 

przywracają właściwą optykę literaturze, a także przyczyniają się do renesansu historii 

literatury”20. Teoria recepcji od powstania pojęcia „estetyki recepcji” do dnia dzisiejszego 

przeżywała rozwój czasowy, stając się podstawą metodologiczną praktycznych badań.  

 

1.1.1. Szkoła z Konstancji – estetyka recepcji 

Powszechnie sądzi się, że nowoczesna recepcja literatury zaczęła się od „szkoły z 

Konstancji”, kiedy niemieccy teoretycy Hans Robert Jauss i Wolfgang Iser zaproponowali 

zmianę paradygmatu literaturoznawczego i zastąpienie estetyki produkcji i wytwarzania 

estetyką recepcji i odbioru. Od tego momentu estetyka recepcji stała się ważnym składnikiem 

ogólnej teorii dzieła literackiego.  

Praca Jaussa zapoczątkowała właściwe badania nad teorią recepcji na świecie. Jauss 

krytykował estetykę produkcji i strukturalizm, stał w opozycji do tradycyjnych historyków 

literatury, sądząc, że wartość dzieł literackich i ich znaczenie w historii literatury nie zależy 

od treści danego dzieła. Historia literatury nie jest połączeniem zarysów historycznych 

autorów i dzieł, ale jest wzajemnym oddziaływaniem dzieł i odbiorców. Historia literatury 

                                                        
20 K. Chmielewska, Ukryte założenia i aporie teorii recepcji, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 4, s. 5.  
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zawiera dwa aspekty: historię i estetykę. Teoria historyczna Jaussa polega na tym, że dzieła 

literackie wiążą się z czytelnikami estetycznie i historycznie. Estetyczny związek oznacza to, 

że czytelnik znajduje wartość artystyczną danego utworu poprzez porównanie go z wcześniej 

przeczytanym dziełem; historyczny związek między dziełem literackim a czytelnikiem jest 

syntezą rozumienia dzieła literackiego przez pierwszych odbiorców z ich następcami, a więc 

odbiorcami, którzy przenoszą jego interpretację z pokolenia na pokolenie; dodatkowo w tym 

procesie takie rozumienie samo się wzbogaca. Jak zauważył Jauss, w trójkącie składającym 

się z autora, dzieła i czytelnika – czytelnik nie jest tylko pasywnym przedmiotem i szeregiem 

reakcji, ale także siłą stwarzającą historię. Historia literatury jest niewyobrażalna bez 

aktywnego zaangażowania czytelników.  

W porównaniu z tradycyjną teorią estetyka recepcji lokuje czytelnika w centrum badań i 

zmienia kierunek studiów od badania tekstu do badania odbiorcy. Pojęcie stworzone przez 

Hansa Roberta Jaussa „horyzont oczekiwania”, czyli zespół uwarunkowanych historycznie, 

społecznie i kulturowo założeń, z jakimi czytelnik przystępuje do lektury dzieła literackiego, 

spodziewając się w nim ich spełnienia, zwraca właśnie uwagę badacza na działanie czytelnika. 

Zgodnie z tą tezą konotacja i wartość estetyczna danego dzieła literackiego nie jest 

obiektywna, ale ściśle wiąże się ze sposobem myślenia i zasobami wiedzy czytelnika. Zanim 

odbiorca przeczyta utwór, dokonując jego konkretyzacji, ma już w swojej świadomości 

pewien „bagaż doświadczeń”, empirycznie ma pewne oczekiwanie pochodzące z 

estetycznych i życiowych przeżyć. Dlatego u różnych odbiorców występują różne sposoby 

odbioru. Inaczej mówiąc, dobre przyjęcie danego dzieła wcale nie musi być równoznaczne z 

jego wysoką wartością. Może ono zwyczajnie trafić w czytelniczy smak i w ten sposób 

zagwarantować sobie ważne miejsce w świecie odbiorców literatury. Z takich samych 

przyczyn zdarza się odbiorcom odrzucić dzieło, co wcale nie musi świadczyć o jego niskiej 

wartości. 

Przypominając teorię Wolfganga Isera, nie możemy nie wspomnieć o Romanie 

Ingardenie, którego poglądy stały się podstawą tezy niemieckiego teoretyka. Głównym 

przedmiotem jego badań były zagadnienia z zakresu epistemologii, ontologii i estetyki. 

Najbardziej znaczące prace polskiego filozofa to m.in. O dziele literackim (1960), Spór o 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Epistemologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ontologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Estetyka
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istnienie świata (1947-1974), O poznawaniu dzieła literackiego (1937) oraz Studia z estetyki 

(1957-1970). Jego zainteresowania związane z estetyką wynikały z chęci rozpatrzenia 

istnienia przedmiotu intencjonalnego, aby następnie łatwiej zrozumieć istnienie przedmiotów 

realnych. Według Ingardena dzieło sztuki jako wytwór świadomości artysty, poprzez swój 

nieświadomościowy sposób istnienia zyskuje możliwość dotarcia do świadomości odbiorcy. 

Dzieło jest schematyczną strukturą pełną przedmiotów intencjonalnych, które tkwią w dziele 

w sposób obiektywny i podlegają konkretyzowaniu pod wpływem przeżycia odbiorcy, czyli 

doświadczenia estetycznego, w której to, co intencjonalne zostaje wyposażone w wyglądy. 

Efektem takiej współpracy jest konkretyzacja dzieła. Rozważaniom tej problematyki 

poświęcił Ingarden swoje pierwsze znaczące dzieło z 1931 roku O dziele literackim (wyd. pol. 

1960). W opinii Ingardena warstwa znaczeniowa jest tylko jedną z warstw dzieła literackiego. 

Dlatego opracował koncepcję dzieła literackiego jako wielowarstwowego przedmiotu 

intencjonalnego.  

Wolfgang Iser, korzystając z teorii Ingardena o przedmiotach intencjonalnych, rozwijał 

swoje kluczowe koncepcje – teorię reagowania odbiorcy. Jego teoria sprzeciwia się 

tradycyjnym metodom krytycznym, które lokują znaczenie w samym tekście. Badacz 

argumentował, że znaczenie dzieł literackich jest wynikiem transakcji między czytelnikiem i 

tekstem. Zadaniem czytelnika jest zrealizować lub konkretyzować znaczenie twórczości 

literackiej, wypełniając luki komunikacyjne w tekście. Teksty składają się ze schematycznych 

aspektów i perspektyw, które dostarczają czytelnikom zestawu opcji, na podstawie których 

można zakończyć proces konkretyzacji. Chociaż mogą one wskazywać czytelnikowi 

określony kierunek, te tekstowe perspektywy nie wykluczają udziału czytelnika w procesie 

rozumienia. Miejsca „puste” Iser nazywa właśnie „lukami tekstowymi”, które są spojone ze 

schematami. Czytelnik nie może jednak wypełnić luk tekstowych dowolnie, wedle własnego 

uznania; schematy powstrzymują czytelnika od podejmowania czysto arbitralnych 

interpretacji. 

Ważną perspektywą badawczą w refleksji nad odbiorem i recepcją była hermeneutyka. 

Faktycznie ta odmiana europejskiej filozofii wywierała istotny wpływ na rozwój estetyki 

recepcji. Hermeneutyka to zapoczątkowana w starożytnej Grecji sztuka interpretacji tekstów 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytna_Grecja
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literackich. U swego zarania hermeneutyka była interpretacją tekstów świętych 

(hermeneutyka biblijna, hermeneutyka teologiczna) i taka pozostawała aż do Friedricha 

Schleiermachera, który, jako pierwszy, postulował objęcie działaniami hermeneutycznymi 

wszystkich tekstów 21 . Friedrich Schleiermacher jest uznawany za twórcę nowoczesnej 

hermeneutyki. Według niego historia rozwoju ludzkiego opiera się na nieprzerwanym 

procesie rozumienia. Władamy poprzednimi doświadczeniami poprzez „rozumienie”. 

Kluczowym przedmiotem badania hermeneutyki jest prawidłowe rozumienie, czyli unikanie 

pomyłki. Schleiermacher uważa, że gdzie jest pomyłka, tam znajduje się hermeneutyka. 

Jednym z najważniejszych twórców XX-wiecznej hermeneutyki filozoficznej w Europie jest 

Hans-Georg Gadamer. Podkreślał w swoim dziele Prawda i metoda, uznawanym za kluczowe 

do rozumienia hermeneutyki, że proces rozumienia posiada charakter historyczny i ściśle 

wiąże się z tradycjami. Historyczność wywiera głęboki wpływ na odbiorcę i sam tekst, a 

tradycja jest przesłanką rozumienia i wyjaśnienia tekstu. Natomiast rozumienie nie jest 

mechanicznym wcielaniem tradycji, ale jej dziedziczeniem, krytyką, przebudowywaniem i 

rozwijaniem. Można powiedzieć, że rozumienie jest dialogiem między historią a obecnością, 

oprócz charakteru historycznego proces rozumienia jest jeszcze twórczy. W starożytnej 

kulturze chińskiej można doszukać się podobnej teorii, której głównym zadaniem jest 

rozumienie, tłumaczenie i komentowanie tekstu klasycznych ksiąg literackich (metoda Zhu 

Jing 注经). Metodę tę omawiam dokładniej w następnej części rozdziału. 

 

1.1.2. Recepcja literatury w Polsce 

Teoretyczne badania nad odbiorem i recepcją dzieła literackiego zostały 

spopularyzowane w Polsce w drugiej połowie lat sześćdziesiątych i w latach 

siedemdziesiątych XX w. Przyznaję, że z powodu ograniczonych możliwości eksploracji 

naukowej brakuje w mojej rozprawie przeglądowej oceny polskich badań nad recepcją 

literatury. Pokazuję jednak kilka reprezentatywnych tematów tej dyscypliny, aby w pewnym 

stopniu przybliżyć stan badań nad recepcją literatury w Polsce. 

                                                        
21 Z obfitej literatury na temat hermeneutyki korzystam przede wszystkim z: M. Janion: Hermeneutyka, w: Humanistyka. 

Poznanie i terapia, PIW, 1982; M.P. Markowski: Hermeneutyka, w: H. Burzyńska, M.P. Markowski: Teorie literatury XX 

wieku. Podręcznik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Daniel_Ernst_Schleiermacher
http://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Daniel_Ernst_Schleiermacher
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Sposób rozumienia danego pojęcia zawsze zajmuje miejsce wstępne w procesie badania. 

Polscy badacze zwracają przede wszystkim uwagę na znaczenie recepcji – wąskie i szerokie. 

W pierwszym wypadku mają na uwadze konkretną szkołę badań literackich, czyli 

wspomnianą wcześniej „Szkołę z Konstancji”, która odegrała znaczącą rolę w nowoczesnym 

myśleniu o literaturze również w Polsce. Niedostatki koncepcji Jaussa usystematyzował 

teoretyk i historyk literatury Kazimierz Bartoszyński, według którego o słabości tej teorii 

świadczyła m.in. koncepcja odbiorcy, obejmująca zarówno konstrukcję hipotetyczną, wpisaną 

w tekst, jak i odbiorcę rzeczywistego, zdolnego do modyfikowania sensu dzieła22. Przyciągała 

uwagę badaczy także amerykańska wersja estetyki recepcji w postaci teorii rezonansu 

czytelniczego, zróżnicowanego nurtu myślenia o literaturze, skupiającego zarówno 

strukturalistów, poststrukturalistów, jak i dekonstrukcjonistów. Jerzy Madejski powołuje się w 

swojej rozprawie23 na ustalenia Stanleya Fisha jako najbardziej znanego przedstawiciela tej 

szkoły, który krytykował fakt, że dotychczasowe koncepcje zajmowały się tym, „co to jest 

dzieło literackie”, a nie „jak ono działa”, ponadto stwierdził dwuwymiarowość tekstu 

(przestrzeń i czas). Trzeba dodać, że problematyka wąskiego rozumienia recepcji pozostawała 

w Polsce na marginesie zainteresowań badaczy literatury. 

Jednocześnie należy przytoczyć pogląd, że recepcja literatury „nie jest wszakże ściśle 

odgraniczona jako osobny nurt badań literackich. Niejednokrotnie łączy się ją z kierunkami 

dobrze już znanymi w humanistyce, np. takimi jak hermeneutyka. Z drugiej strony, sama 

problematyka czytelnika czy też odbioru pojawia się często w różnego typu badaniach 

literackich (jak choćby w teorii komunikacji) niezwiązanych bezpośrednio z teorią recepcji 

stworzoną przez Hansa Roberta Jaussa”24. Arbitralny charakter problematyki decyduje o tym, 

że recepcja w szerszym rozumieniu obejmuje wiele aspektów badawczych. 

Andrzej Skrendo przedstawił w formie pytań trzy założenia jako trzy główne kwestie 

dotyczące teorii recepcji: czy potrafimy opisać pojęcie „recepcji”, odróżniając je od pojęć 

takich, jak „czytanie”, „odbiór”, „lektura”, „komunikacja”, „interpretacja”, „hermeneutyka” 

                                                        
22 J. Madejski, Recepcja literatury: przedmiot, zakresy cele badań, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o 

literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, wyd. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2002.  
23 J. Madejski, Recepcja literatury: przedmiot, zakresy cele badań…, s. 83. 
24 K. Chmielewska, Ukryte założenia i aporie teorii recepcji… 
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etc; czy wiemy, co to jest literatura, na czym polega jej podmiot, przedmiot i zakres; czy 

jesteśmy pewni, że zajmowanie się recepcją może być nazwane „badaniem”, jaka jest 

czynność badawcza 25 . Autor pracy, omawiając problem recepcji, omawia trzy istotne 

poziomy: pojęcie „recepcji” – terminologia; treść „literatury” – przedmiot badawczy; nazwa 

„badania” – metoda badawcza. Poruszając drugą kwestię, Skrendo przypomniał kategorię 

wirtualnego odbiorcy, o której była mowa w pracach Janusza Sławińskiego i Michała 

Głowińskiego 26 . Skrendo, powołując się na Sławińskiego, podkreśla, że „kategoria 

wirtualnego odbiorcy stanowi bez wątpienia czynnik destrukcyjny w obrębie strukturalnego 

modelu dzieła; powoduje zamieszanie w porządku ustratyfikowanym, ponieważ nie daje się 

przypisać żadnemu poziomowi organizacji dzieła, co najważniejsze jednak, pozbawia je 

cechy podstawowej – zamkniętości”27. Oprócz pojęcia „odbiorcy” istotne dla Skrendy słowo 

to „odbiór”. Michał Głowiński w artykule napisanym w roku 1977 sporządził repertuar 

siedmiu podstawowych stylów odbioru, próbując w taki sposób wskazywać wstępną 

orientację tej problematyki 28 . Autor uważał, że style odbioru stają się przedmiotem 

konkretnych analiz historycznych, one „wzajem się uzupełniają” i tworzą „różnego typu 

układy”. Styl mimetyczny, ekspresyjny i estetyzujący budzą współcześnie nasze największe 

zainteresowanie, bo dotyczą kwestii stosunku między przedmiotami a rzeczywistością, 

obecność autora wobec odbioru dzieła literackiego oraz rolę ludyczną w odbiorze. 

Aktualnie polska teoria recepcji literatury uznaje, że równie istotnym elementem jak 

recepcja literacka, a więc sytuacja spotkania dzieła literackiego z czytelnikiem w przestrzeni 

specyfiki komunikowania literackiego, jest recepcja literatury, czyli sytuacja spotkania dzieła 

z czytelnikiem w każdej sytuacji komunikacyjnej. Według polskich teoretyków recepcja 

literatury stawia zatem pytania: „w jaki sposób [czytelnicy] zbliżają się do literatury, co z nią 

robią, do czego jej używają przedstawiciele innych dyscyplin”29. Odpowiedzi na te pytania 

stanowią właśnie przedmiot badań, a sama recepcja jest widziana jako olbrzymi konglomerat 

                                                        
25 A. Skrendo, Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Komentarz do tytułu i postscriptum, w: Sporne i 

bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze… 
26 Przede wszystkim pionierska praca M. Głowińskiego: Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego (1966).  
27A. Skrendo, Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Komentarz do tytułu i postscriptum…, s. 91.  
28 Zob.: M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru, w: Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 1977. Style odbioru wymienione przez Michała Głowińskiego to: styl mityczny, styl alegoryczny, styl 

symboliczny, styl instrumentalny, styl mimetyczny, styl ekspresyjny i styl estetyzujący.  
29 J. Madejski, Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań…, s. 84.  
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komunikacyjny o szerokiej i zróżnicowanej przestrzeni spotkań tekstu (dzieła, książki) z 

publiczności. Uznając, że recepcję literatury można uchwycić jak „wszystko, co przydarza się 

literaturze od momentu jej zaistnienia wśród publiczności”, Romuald Cudak wskazuje 

przykładowe pola obserwacji: rynek wydawniczy, księgarsko-biblioteczny, wszelkie możliwe 

reakcje lekturowe i pozalekturowe, obieg czytelniczy i cyrkulacje literatury związane z 

możliwościami jej funkcjonowania poza obiegiem stricte czytelniczym (literatura w mass 

mediach), adaptacje kinowe etc.), różnorodne sposoby rozumienia i przyjęcia dzieła przez 

publiczność30.  

Podkreśla się też kulturowe uwarunkowania interpretacji literatury na tle tendencji 

globalizacyjnych. Według badaczy, odbiorcy zakorzenieni w różnych kulturach, mają różne 

podejście do danej literatury, w związku z tym „recepcja stanowi w istocie zbiór interpretacji 

powstałych jako odczytania historyczne (rozłożone w czasie), jak również interpretacji 

środowiskowo-kulturowych dokonywanych synchronicznie w tym samym »tu i teraz«”31. 

 

1.2. Recepcja literatury w Chinach 

Recepcja literatury w Chinach jako dyscyplina naukowa jest dość młoda. Trudno także 

określić dokładnie moment początkowy jej zaistnienia. Ogólnie uważa się, że badanie recepcji 

literatury weszło w horyzont zainteresowań chińskich literaturoznawców w latach 80. XX 

wieku, kiedy teoria estetyki recepcji i odbioru Hansa Roberta Jaussa dotarła do Chin. To 

wcale nie oznacza, że sama historia namysłu nad recepcją literatury w Chinach jest krótka. 

Wręcz przeciwnie, starożytni chińscy krytycy od setek lat przywiązywali wagę do relacji 

między dziełem literackim a odbiorcami. 

 

1.2.1. Starożytna recepcja literatury w Chinach 

Należy przede wszystkim podkreślić, że chińska literatura starożytna była bardzo 

odmienna w porównaniu ze współczesną, gdyż przeważały w niej księgi pisane w języku 

klasycznym. W związku z tym głównym zadaniem badań recepcyjnych było rozumienie, 

tłumaczenie i komentowanie tekstu klasycznych ksiąg literackich. Taka metoda badawcza 

                                                        
30 R. Cudak, Recepcja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej?…, s. 378. 
31 R. Cudak, Rececpja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej?…, s. 379.   
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nosi nazwę Zhu Jing (注经). Polega ona na komentowaniu ksiąg za pomocą przypisów. Jest 

ona jednym z najbardziej reprezentatywnych działów nauki o chińskiej klasycznej literaturze. 

Za starożytnych czasów chińska księga klasyczna rozpowszechniana była w formie tekstu, 

którego wersja nie zmieniała się przez wieki. Księga nie odpowiadała wymaganiom i 

potrzebom władców, dlatego potrzebne były nowe tłumaczenia czy dodawanie przypisów i 

komentarzy zgodnych z interesami władców. Opatrywanie księgi przypisami narodziło się z 

potrzeby ułatwienia czytelnikom rozumienia oryginalnego tekstu. Co więcej, wielu 

intelektualistów nie zgadzało się z władcami i ich myślą, choć też nie odważało się 

bezpośrednio im przeciwstawiać. W celu pośredniej krytyki ponownie tłumaczyli klasyczne 

księgi, tworzyli do nich nowe przypisy, rozpowszechniając w ten sposób swoje opinie. W 

Chinach, w myśl starego powiedzenia, uważa się, że jest 1000 postaci Hamleta u 1000 

czytelników. Wokół jednego tekstu może powstać wiele opinii, które są rezultatem lektury i 

interpretacji tekstu „przefiltrowanego” przez świadomość, doświadczenie życiowe i 

kulturowe czytelnika. Sam tekst jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, z 

towarzyszeniem przypisów i przetworzeń. Chińska metoda tworzenia przypisów i komentarzy 

do ksiąg zbliża się do klasycznej hermeneutyki, która zakłada odkrywanie oryginalnej intencji 

tekstu przez łączenie analizy językowej i konwersji psychologicznej. Oryginalna intencja 

zawiera trzy założenia: znaczenie znajduje się w samym tekście; znaczenie dzieła istnieje 

przed procesem rozumienia; znaczenie samego dzieła nie zmienia się przez wieki. Takie 

założenia dokładnie odpowiadały ideom starożytnych chińskich intelektualistów służącym 

władcom. Księgi klasyczne istniały od wieków, zadaniem intelektualistów było odkrywanie 

oryginalnych intencji autorów tych dzieł przez komentarze w formie przypisów, które 

determinowały następnie sposób odbioru późniejszych czytelników. W pewnym sensie można 

traktować Zhu Jing jako początek recepcji literatury w Chinach.  

Mimo braku świadomego pojęcia recepcji literatury badanie odbioru czytelniczego w 

Chinach przez wieki nieustannie się rozwijało. Na początku VI wieku ukazała się monografia 

Rzeźbić smoka w centrum literatury, napisana przez znanego teoretyka literackiego Liu Xie. 

To pierwsza w chińskiej historii krytyki literackiej książka poruszająca wieloaspektową 

tematykę literatury. Książka składa się z 50 rozpraw, wśród których wyróżnia się tekst 
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Przyjaciel duszy, uznawany za pierwszą pracę naukową opisującą teorię recepcji literatury. W 

artykule autor postulował, jak czytelnicy powinni prawidłowo przyjmować i oceniać dzieła 

literackie, by zostać „przyjacielem duszy” pisarza. Teoria ta jest podobna do estetyki recepcji, 

która stawia czytelników i ich odbiór literatury w centrum badań. Po pierwsze, Liu Xie 

zwracał w tej rozprawie wielką uwagę na podmiot recepcji literatury. Według niego, żeby 

zostać prawdziwym literackim „przyjacielem duszy” pisarza czytelnicy muszą wypełnić 

pewne warunki, czyli posiadać oryginalne doświadczenie, zainteresowania, kwalifikacje 

kulturalne i idee stanowiące oczekiwania estetyczne wobec dzieła literackiego. Teoria ta jest 

podobna do zaproponowanego przez Jaussa „horyzontu oczekiwania w doświadczeniu 

estetycznym”. Liu Xie apelował o rezygnację z nieprawidłowych metod recepcji, m.in. 

zbytniego szanowania dawnego i lekceważenia nowości, szanowania siebie i lekceważenia 

innych, wiary w fałsz, a niewiary w prawdę; podkreślał, że czytelnicy jako przedmiot recepcji 

muszą mieć kwalifikacje kulturowe, czyli umiejętność rozpoznawania i rozumienia dzieła 

literackiego zbudowaną w praktyce recepcji literatury. Aby zyskać taką umiejętność, 

czytelnicy muszą dużo czytać rożnego rodzaju utworów, dzięki czemu osobisty horyzont 

estetyki staje się obszerny i wszechstronny. Kluczowym elementem w kwalifikacjach 

estetycznych jest postrzeganie i zrozumienie sztuki oraz zdolność artystyczna i doświadczenie 

twórcze. Po drugie, poruszono w tej rozprawie istotę przedmiotu estetyki recepcji, którym ma 

być dzieło literackie nacechowane estetyką i artyzmem, a czytelnik ma koncentrować swoje 

postrzeganie, rozumienie, wyjaśnianie i ocenę wokół samych dzieł literackich, tj. ich wartości 

artystycznych. Taki pogląd w dużym stopniu różni się od wcześniejszego sposobu recepcji 

Zhu Jing. Zamiast potrzeb politycznych władców zaczęto doceniać artyzm literatury. Trzeba 

dodać, że Liu Xie próbował rozwiązać zadanie, jak czytelnicy mają zrozumieć zamiar, 

uczucia, techniki twórcze, co sprawi, że czytelnicy zostaną prawdziwymi „przyjaciółmi 

duszy” autora. Jednocześnie brał pod uwagę funkcję estetyczną dzieła literackiego i 

inicjatywę odbiorcy, czyli recepcja literatury dotyczy nie tylko rozumienia czytelnika, inaczej 

zamiar i idea autora byłyby jedynym standardem w procesie recepcji, a czytelnik byłby 

zależny od autora. Jego zdaniem dobre dzieło literackie ma dwie cechy: symboliczność i 

zwięzłość, które stwarzają czytelnikom więcej przestrzeni do osobistego rozumienia. Inaczej 

mówiąc, sens i wartość dzieła literackiego nie są ani stałe, ani zupełnie takie same dla 



25 

 

czytelników z różnych okresów historycznych, zdecydowanie też nie determinuje ich 

wyłącznie zamiar twórczy lub treść utworu. Są realizowane krok po kroku w działaniu 

czytelniczym32. 

 

1.2.2. Nowoczesna recepcja literatury w Chinach 

Recepcja literatury w Chinach jako współczesna dyscyplina w literaturoznawstwie 

weszła w obszar badań niedawno i znajduje się jeszcze na etapie rozpowszechniania i rozwoju. 

Teoria recepcji literatury jest dla chińskich znawców trudnym i mało popularnym 

przedmiotem. Odmiennie niż Europejczycy, Chińczycy mają dość skromną wiedzę o 

zachodniej filozofii, a teoria recepcji literatury opiera się na podłożu filozoficznym. Ogólnie 

uważa się, że współczesne badania recepcji literatury są związane z rozpowszechnieniem 

europejskiej estetyki recepcji.  

W latach 80. XX wieku Chińczycy zaczęli tłumaczyć i przedstawiać teksty na temat 

estetyki recepcji. Pierwszym istotnym przekładem była książka Estetyka recepcji i teoria 

recepcji33, która zawierała teksty Toward an Aesthetic of Reception Hansa Roberta Jaussa i 

Reception Theory R.C. Holuba. W publikacji obszernie przedstawiono podstawy teorii i 

metodologii estetyki recepcji, m.in. warunki powstania, rozwój, wartość naukową i znaczenie. 

Od tego momentu opublikowano kilka antologii prezentujących teorię estetyki recepcji, m.in. 

Wybór zachodnich rozpraw estetyki XX wieku34, Wybór zachodnich rozpraw z teorii literackiej 

XX wieku35, Wybór najnowszych zachodnich rozpraw z teorii literatury36. Poza tym pojawiły 

się jeszcze monografie o estetyce recepcji: Estetyka recepcji 37  i Nowa teoria estetyki 

recepcji38.  

Dzięki zdobytej wiedzy chińscy naukowcy od połowy lat 80. XX wieku próbowali 

analizować problematykę literatury chińskiej za pomocą teorii estetyki recepcji. W tym 

okresie recepcja literatury jako jeden z aspektów badań literaturoznawczych zdobyła własną 

tożsamość.  

                                                        
32 Trzy punkty uzasadnienia pochodzą z rozprawy naukowej „Przyjaciel duszy” jest starożytną teorią recepcji literatury w 

Chinach autorstwa Deng Xinhua, „Miesięcznik Naukowy” 1999, nr 2.  
33 Przeł. Zhou Ning, Jin Yuanpu, wyd. Liaoning Renmin Chubanshe, Shenyang 1987.  
34 Jiang Kongyang, wyd. Fudan Daxue Chubanshe, Shanghai 1988. 
35 Hu Jingzhi, Zhang Shouying, wyd. Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, Pekin 1989. 
36 Wang Fenzhen, Sheng Ning, Li Zixiu, wyd. Lijiang Chubanshe, Guilin 1991. 
37 Zhu Liyuan, wyd. Shanghai Renmin Chubanshe, Shanghai 1989. 
38 Ma Yixin, wyd. Xuelin Chubanshe, Shanghai 1995. 
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W latach 90. XX w. recepcja literatury w Chinach poszła o kolejny krok naprzód. Z 

jednej strony, poszukiwano podobnej teorii w starożytnej teorii literatury, co uzupełniłoby 

teorię zachodnią; z drugiej strony, chińscy literaturoznawcy ponownie interpretowali 

zachodnią estetykę recepcji w celu zaanektowania jej na potrzeby badań w Chinach. Pojawiło 

się wiele nowych tez, np. autor książki Estetyka recepcji i teoria recepcji zaproponował 

pojęcie „poziom recepcji literatury”, czyli poziom wzajemnych relacji między tekstem a 

czytelnikiem, jak również punkt najlepszego efektu estetyki czytelniczej. Niektórzy badacze 

sugerowali czterowymiarowe badanie historii literatury, które obejmuje: pisarza, dzieło, 

przekaz i recepcję.  

Przez ponad 20 lat rozwoju nowoczesne badania recepcji literatury w Chinach osiągnęły 

pewien sukces. Łącząc zachodnią teorię i swoje interpretacje, chińscy literaturoznawcy 

stosują estetykę recepcji w krytyce literackiej. Na rynku wydawniczym ukazało się mnóstwo 

prac naukowych na ten temat. Warto wymienić kilka reprezentatywnych: Historia recepcji 

Goethego 39 , Estetyka recepcji i chińska literatura nowoczesna 40 , Recepcja literatury i 

filtrowanie kultury – recepcja francuskiej poezji symbolistycznej w Chinach41 , Historia 

recepcji chińskiej literatury nowoczesnej42, Historia recepcji chińskiej poezji starożytnej43, 

Historia recepcji chińskiej literatury starożytnej44. Opublikowano także rozprawy o recepcji 

poszczególnych pisarzy.  

W opisie należy brać też pod uwagę przemiany społeczne w badaniu recepcji literatury w 

Chinach, gdyż filozofia, polityka i ekonomia wywierają wpływ na wszystkie zjawiska życia, 

m.in. literaturę. Recepcja literatury we współczesnych Chinach ma pewne widoczne cechy45.  

Po pierwsze, z punktu widzenia motywacji i uzasadnienia podejmowanych badań 

głównym trendem w przypadku recepcji literatury jest realizm. We współczesnych Chinach 

po latach zaciemniania świadomości odrodziła się ogromna potrzeba psychiczna dbania o 

obraz rzeczywistego życia. Dokładniej mówiąc, w latach 50.-60. XX wieku Chińczycy 

obserwowali zewnętrzny świat, w latach 80.-90. zaczęli przywiązywać wagę do autorefleksji, 

                                                        
39 Gao Zhongfu, wyd. Shehui Kexue Wenxian Chubanshe, Pekin 1993.  
40 Wang Weiping, wyd. Jilin Jiaoyu Chubanshe, Jilin 1994. 
41 Jin Siyan, wyd. Zhongguo Renmin Daxue Chubanshe, Pekin 1994. 
42 Ma Yixin, wyd. Huadong Shifan Daxue Chubanshe, Shanghai 1998 
43 Chen Wenzhong, wyd. Anhui Daxue Chubanshe, Hefei 1998. 
44 Shang Xuefeng, Guo Changbao, Guo Yingde, wyd. Shandong Jiaoyu Chubanshe, Jinan 2000.  
45 Cechy charakterystyczne recepcji literatury we współczesnych Chinach omówił Xue Min w swoim referacie Chińska 

recepcja literatury pod współczesnymi trendami kulturowymi, „Czasopismo Naukowe Tangdu” 2006, nr 4.  
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a od początku XXI wieku przeobrażenia w zewnętrznym świecie i wewnętrznej psychiki 

wspólnie uzupełniają się w zainteresowaniach czytelników. 

Po drugie, pojawia się dywersyfikacja horyzontu oczekiwań. Chińskie społeczeństwo 

charakteryzuje się zdominowaniem ideologicznym, tzn. polityka społeczna w dużym stopniu 

decyduje o wyborze twórczym i odbiorczym. Taka cecha jest bardziej widoczna w pierwszych 

30 latach po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej, kiedy uważano, że dzieło sztuki ma 

służyć potrzebom politycznym, a postawy postaci dzieł literackich były przeważnie 

bohaterskie, patriotyczne. Po rewolucji kulturalnej twórcy i czytelnicy przestali skupiać swoją 

uwagę tylko na losie państwa i narodu i zaczęli interesować się życiem przeciętnego 

człowieka, preferując rozumienie osobistych przeżyć. Od lat 90. XX wieku ma miejsce 

industrializacja i urbanizacja Chin, zakres działania rządu się zmniejsza, przekaz masowy 

dynamicznie się zwiększa, jednocześnie wyrasta masowa literatura konsumpcyjna związana z 

kulturą industrialną, co sprzyja wskazanym przemianom i kształtowaniu się nowych 

preferencji.  

Po trzecie, uwzględniając drogę przekazywania kultury, współczesny sposób odbioru 

literatury zmienia swój charakter i staje się otwarty, wielowymiarowy i pozytywny. Przyczyny 

takiej zmiany tkwią w fakcie, że po dominacji ideologicznej w ciągu 30 lat po powstaniu 

ChRL, kiedy idea twórcza i zainteresowanie estetyczne odbiorców były pod kontrolą, a 

recepcja literatura była zamknięta, jednakowa i pasywna, Chiny wprowadziły politykę 

reformy i otwarcia na świat, dzięki czemu rządowa strategia literacka poważnie się zmieniła, 

zewnętrzne trendy kulturowe weszły na rynek sztuki, nowe środki przekazu np. internet stały 

się konkurencyjne dla tradycyjnego kręgu wydawniczego. W związku z tym i literatura musi 

wybrać drogę bardziej otwartą, wielowymiarową i pozytywną, i czytelnicy w takiej epoce 

stają się bardziej otwarci, zróżnicowani w swych wyborach i aktywni. 

 

2. Badania recepcji literatury polskiej w Chinach 

Polska i Chiny to kraje bardzo odległe pod względem geograficznym i kulturowym. 

Mimo takiej odległości kontakty między oboma narodami istnieją od dawna. Już w XVII 

wieku polski jezuita Michał Piotr Boym, będąc jednym z pierwszych europejskich sinologów, 
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misjonarz w Chinach, propagował chińską medycynę w Polsce, a na początku XX wieku 

chiński pisarz i myśliciel Lu Xun jako pionier chińskiej kultury nowoczesnej przedstawiał 

literaturę polską chińskiemu społeczeństwu. Często podkreśla się, że Polska jest jednym z 

pierwszych krajów, które po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej nawiązały stosunki 

dyplomatyczne z Chinami. Dzięki rozwijającej się wymianie kulturalnej ważny element 

kultury polskiej – literatura – staje się w Chinach obecna. 

 

2.1．Recepcja literatury na tle chińsko-polskiej komunikacji literackiej 

Recepcja literatury jest niezbędnym elementem całej działalności literackiej, posiada 

istotne znaczenie dla realizacji wartości estetycznej i funkcji społecznej danego dzieła. W 

szerszym rozumieniu przyczynia się ona do motywowania autorów i promowania twórczości 

literackiej. Wcześniej w Chinach recepcję uznawano za pasywne działania badawcze, których 

zadanie skupiało się na pytaniu, jacy są czytelnicy, w jaki sposób powinni rozumieć tekst, aby 

dotrzeć do intencji autora. Taka drugorzędność roli tychże badań trwała do momentu, kiedy 

literaturoznawcy zaczęli zauważać pozytywne efekty roli czytelników w sferze odbiorczej i 

wzajemne oddziaływanie między recepcją a tworzeniem. W moim rozumieniu stosunek 

między recepcją a tworzeniem kształtuje się podobnie do stosunku między produkcją i 

konsumpcją: produkcja wywiera wpływ na konsumpcję, a konsumpcja oddziałuje na 

produkcję. Tak samo dzieło literackie realizuje swoją wartość artystyczną przez czytelników, 

a czytelnicy stwarzają popyt, który później wpływa na nowe motywacje i inspiracje autorów. 

Co więcej, ostateczny sens tekstu literackiego zostaje zrealizowany w procesie odbioru. Pod 

tym względem utwór stworzony przez autora jest tylko półproduktem, który dopiero realizuje 

całe znaczenie dzięki odbiorowi czytelnika.  

Dzieło literackie ma potencjalne znaczenie estetyczne, które realizuje się wszak w 

interpretacji czytelników. Przed działaniem odbiorczym dzieło literackie wyglądałoby jak 

martwe wydruki. W takim sensie recepcja jest jedynym narzędziem przekazywania znaczenia 

artystycznego literatury. Hans Robert Jauss wyraził podobną opinię w metaforze, że dzieło 

literackie to partytura, a czynność czytania jest indywidualną interpretacją tych nut. Oprócz 

powierzchniowego znaczenia tekst literacki posiada jeszcze głębszy sens – metaforyczny, 
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symboliczny, który odnajdują czytelnicy dzięki ich doświadczeniom życiowym, 

emocjonalnym i umysłowym. Z tej perspektywy, recepcja literatury to filtrowanie i 

wybieranie twórczości, a takie działania zachęcają autorów do dalszego tworzenia i w końcu 

wpływają na tendencje rozwoju twórczości. Taka sytuacja jest powszechna zwłaszcza we 

współczesnym społeczeństwie dzięki wysoko rozwiniętej technice medialnej.  

Z drugiej strony, recepcja literatury decyduje o realizacji efektów i funkcji dzieła 

literackiego. Najwybitniejszy chiński filozof Konfucjusz w dziele Dialogi Konfucjańskie 

napisał:  

 

Jak mogą państwo nie uczyć się poezji? Przez poezję możemy pobudzić emocje, obserwować 

 społeczeństwo, przyjaźnić się z dobrymi ludźmi, krytykować niesprawiedliwość. Bliżej – możemy 

 opiekować się rodzicami, dalej – możemy usługiwać władcy, poza tym poznajemy nazwy ptaków, zwierząt, 

 traw i drzew46.  

 

W myśli tej można łatwo odczytać podstawowe zadania czytelników i ich czynności 

odbiorczych w całym procesie literackim. Czytelnicy mają różne cele czytania, m.in. 

zdobycie wiedzy, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych czy rozrywkowych. Takie cele 

stanowią punkt wyjścia dla czytelników i one decydują o realizacji funkcji dzieła literackiego.  

Zatem przyjmuję dwa czynniki wpływające na sposób recepcji literatury. Pierwszym 

czynnikiem jest wspomniany horyzont oczekiwań. Wiadomo, że kluczowym elementem 

„horyzontu oczekiwań” jest zgromadzenie wiedzy i doświadczeń zdobytych wcześniej przez 

czytelników. Taka wiedza czy doświadczenia istnieją przed procesem aktualizowania tekstu w 

lekturze i ściśle wiążą się z recepcją literatury. Na przykład chińska powieść zaczęła się, 

podobnie jak europejskie eposy, od legend przekazywanych ustnie, idąc przez opowiadania do 

historii składającej się z wielu rozdziałów. Narracyjny charakter tego typu tekstu literackiego 

decyduje o tym, że chińscy czytelnicy są przyzwyczajeni do utworów o bogatej fabule, 

wyrazistych postaciach i nieskomplikowanych motywacjach psychologicznych bohaterów. 

Dlatego awangardowe powieści strumienia świadomości nie cieszą się wielką popularnością 

wśród Chińczyków. Drugi czynnik to grupowa moda estetyczna. Chodzi tutaj o preferencje w 

ramach gustu grup społecznych powstające na podstawie pewnej psychologii społecznej i 

                                                        
46 Dialogi Konfucjańskie, tłum. moje. 
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wspólnych zainteresowań różnych warstw społecznych. Różniąc się od osobistych skłonności 

estetycznych, grupowa moda jest bardziej publiczna i komunikacyjnie nośna. Dobrym 

przykładem jest popularyzacja powieści sztuki walki i romansów w latach 80. XX wieku w 

Chinach. Wtedy każdy przeciętny Chińczyk czytał tego typu książki i o nich dyskutował. Ten, 

który nie znał Jin Yong albo Qiong Yao47, był uznawany za człowieka niedzisiejszego. Taka 

sytuacja zwrotnie oddziaływała na rynek wydawniczy, a przede wszystkim na inspiracje 

pisarzy.  

Podsumowując teoretyczną refleksję na temat recepcji literatury, chciałabym podkreślić 

specyfikę tego zagadnienia badawczego. Rozważania w tym zakresie obejmują następujące 

aspekty: a) poznawanie, czyli zdobywanie wiedzy o rzeczywistości i naturze ludzkiej poprzez 

czytanie tekstu literackiego; b) estetyzację, czyli artystyczną atrakcyjność dzieła literackiego 

dla czytelników pod względem duchowego zadowolenia; c) objaśnianie wartości kulturowych, 

które dotyczą obyczajowości, socjologii, historii, politologii, religii i filozofii; d) 

komunikowanie, w której bierze udział czytelnik z autorem, innymi czytelnikami, postacią 

oraz naturą, społeczeństwem i istotą ludzką w twórczości. 

 

2.2. Obecny stan badań recepcji literatury polskiej w Chinach 

Współcześnie wymiana kulturalna między oboma naszymi narodami jest z dnia na dzień 

coraz bardziej ożywiona. Funkcjonujemy w nowoczesnej epoce o wieloaspektowej 

cywilizacji, a studia międzykulturowe odgrywają ważną rolę we wzajemnej komunikacji 

międzyludzkiej i stają się popularnym działem wśród nauk socjologicznych. Nauka o 

kontaktach literackich cieszy się wielką popularnością od lat 80. XX wieku, zwłaszcza w 

Chinach. W ramach „Narodowego projektu nauk socjologicznych dziesiątego 5-lecia” 

wydzielono tematykę „wpływu literatury zagranicznej XX wieku na literaturę chińską”, w 

ramach której badacze mają za zadanie sporządzenie wszechstronnych map wpływów 

wywieranych przez XX-wieczną literaturę zagraniczną na rozwój kulturowy Chin z 

zastosowaniem analizy historycznej i dialektycznej. Przy takim zapleczu badawczym 

opisywanie recepcji literatury zagranicznej w Chinach staje się coraz bardziej popularne, 

                                                        
47 Jin Yong i Qiong Yao – obaj pisarze są przedstawicielami autorów powieści sztuki walki i romansów.  
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natomiast zainteresowanie literaturą „tradycyjnie ciekawych krajów” jest o wiele większe niż 

„mniej popularnych krajów”48. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę literaturę polską, trzeba 

stwierdzić, że mimo bogatego dorobku przekładowego w dziedzinie badań nad recepcją 

literatury polskiej brakuje systematyzacji tych poczynań. 

Jak zostało wspomniane we wstępnym rozdziale pracy, z danych statystycznych wynika, 

że liczba prac naukowych dotyczących tego tematu jest dość skromna. Wang Yougui 

opublikował teksty Literatura polska w Chinach (2006)49 i Przekłady literatury polskiej na 

język chiński (2007)50, w których przeglądowo przedstawił dzieje przekładów literatury 

polskiej w Chinach do końca XX wieku. Odpowiadał w nich na pytania takie, jak: co było 

tłumaczone, kto tłumaczył, jak można przedstawić zarys historyczny dziejów przekładów, 

jakie strategie tłumaczeniowe były przyjmowane? Zaproponował również wizerunki literatury 

polskiej zbudowane dzięki przekładom literatury polskiej i chińsko-polskim stosunkom 

tłumaczeniowym, które zostaną dokładnie omówione później. Na polskim rynku naukowym 

ukazał się referat wybitnej przedstawicielki chińskich polonistów, Yi Lijun pt. Recepcja 

literatury polskiej w Chinach (2010)51. Ta rozprawa stanowi obszerną rozbudowę poprzednich 

szkiców. Dzięki znajomości języka polskiego i swoim doświadczeniom tłumaczeniowym Yi 

Lijun dokonała krytyki nieudanych przekładów i zaproponowała właściwe strategie 

translatorskie. Będąc jednym z założycieli pierwszej polonistyki w Chinach, podkreślała 

ważną rolę instytucji pedagogicznych i naukowo-badawczych w promocji literatury polskiej 

w Chinach. Wymienione prace przeglądowe stanowią źródło i podstawę badań nad recepcją 

literatury polskiej w Chinach. Wśród artykułów o recepcji poszczególnych polskich pisarzy 

należy wymienić: Adam Mickiewicz w oczach Chińczyków52 Li Yinan, Bruno Schulz w 

Chinach53 Wu Lan, Polska współczesna literatura kobieca w oczach Chinki-polonistki54 Li 

Yinan. Warto wspomnieć, że autorka tej pracy, idąc w ślady swojej mistrzyni, prof. Yi Lijun, 

opublikowała także artykuły bardziej przeglądowe: Recepcja polskiej literatury współczesnej 

                                                        
48 „Tradycyjnie ciekawe kraje” dotyczą sąsiedzkich państw, które mają długą historię wymiany kulturalnej z Chinami oraz 

zachodnich krajów o potężnej gospodarce i kulturze. Pojęcie „mniej popularne kraje” odnosi się do mniejszych krajów 

Europy Środkowej, Wschodniej, Północnej i Południowej oraz Afryki i Dalekiego Wschodu.  
49 Wang Yougui, Literatura polska w Chinach, „Czasopismo naukowe Kantońskiego Uniwersytetu Języków Obcych i 

Handlu” 2007, nr 6. 
50 Wang Yougui, Przekłady literatury polskiej na język chiński, „Chiński Tygodnik Czytelniczy”, 10.10.2007. 
51 Yi Lijun, Recepcja literatury polskiej w Chinach, w: Literatura polska w świecie, tom III…  
52 Li Yinan, Adam Mickiewicz w oczach Chińczyków, w: Badanie o językach i literaturach europejskich, tom II…   
53 Wu Lan, Bruno Schulz w Chinach, „Postscriptum Polonistyczne” 2010, nr 2 (6).  
54 Li Yinan, Polska współczesna literatura kobieca o oczach Chinki-polonistki, w: Literatura polska w świecie, tom III… 
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w Chinach – pierwsze 10 lat XXI wieku 55  i Literatura polska w Chinach: historia 

przekładów56. Należy dodać, że niektórzy chińscy literaturoznawcy biorą pod uwagę literaturę 

polską i traktują jej rozpowszechnienie jako element popularyzacji literatury 

środkowo-wschodnioeuropejskiej w Chinach. Np. wybitny znawca literatury europejskiej 

Song Binghui, profesor Szanghajskiego Uniwersytetu Języków Obcych pisał o promocji i 

wpływie literatury Europy Wschodniej w Chinach. Poruszał w swoich rozprawach znaczenie 

geopolityki w literackich badaniach porównawczych i próbował poszukiwać wewnętrznych 

relacji między literaturą chińską a literaturą Europy Wschodniej 57 . Widzenie literatury 

polskiej na tle literatury wschodnioeuropejskiej to tradycyjne, typowe podejście chińskich 

znawców recepcji literatury.  

Wydaje się, że badania recepcji literatury polskiej w Chinach są dość młodą dziedziną, 

gdyż początki zainteresowania tą problematyką należy widzieć niecałe 10 lat temu. Nie ma 

ani dojrzałej podstawy teoretycznej, ani kompletnego zbioru materiałów. Zajmowanie się 

recepcją literatury polskiej w Chinach jest zatem wielkim wyzwaniem dla badacza. 

 

2.3. Praktyki badawcze i metodologia 

W globalizującym się świecie recepcja literatury stanowi połączenie różnorodnych 

zjawisk i sytuacji. Można ją rozumieć, podobnie jak czyni to Cudak58, jako to wszystko, co 

przydarza się literaturze od momentu jej zaistnienia wśród publiczności. Badacz pisze: 

 

W przywołanym postrzeganiu recepcji ujawnia się także jej „globalizująca” wizja jako konglomeratu 

 (agregatu) różnorodnych zjawisk i sytuacji. Do obszaru recepcji zalicza się więc fakty zaistniałe w sferze 

 komunikacji i metakomunikacji literackiej, polem obserwacji czyni się rynek wydawniczy, 

 księgarsko-biblioteczny, wszelkie możliwe reakcje pozalekturowe, cyrkulacje literatury związane z 

 możliwościami jej funkcjonowania poza obiegiem stricte czytelniczym (literatura w mass mediach, 

                                                        
55 Li Yinan, Recepcja polskiej literatury współczesnej w Chinach – Pierwsze 10 lat XXI wieku, w: Badanie o językach i 

literaturach europejskich, tom VII… 
56 Li Yinan, Literatura polska w Chinach: historia przekładów, „Azja i Pacyfik” 2013, nr 16.  
57 Rozprawy naukowe Song Binghui dotyczące recepcji literatury środkowo-wschodnioeuropejskiej to: Literatura narodów 

niekorzystnie usytuowanych w Chinach, wyd. Nanjing Daxue Chubanshe, Nankin 2007；Tłumaczenie i promocja literatury 

narodów niekorzystnie usytuowanych i modernizacja literatury chińskiej, „Chińska Literatura Porównawcza” 2002, nr 2; 

Esperanto i przekłady literatury narodów niekorzystnie usytuowanych w języku chińskim, „Chińska Literatura Porównawcza” 

2004, nr 1; Recepcja i oddziaływanie literatury narodów niekorzystnie usytuowanych i pozycja podmiotowa literatury 

polskiej, „Krytyka Pisarzy Współczesnych” 2007, nr 3; Przekłady i promocja literatury narodów niekorzystnie usytuowanych 

w drugiej połowie XX wieku w Chinach, „Chińska Literatura Porównawcza” 2007, nr 3; Znaczenie Europy Wschodniej oraz 

recepcja i oddziaływanie literatury wschodnio-europejskiej w Chinach, „Chińska Literatura Porównawcza” 2010, nr 4. 
58 R. Cudak, Rececpja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej?…, s. 378.  
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 adaptacje kinowe etc.) oraz różnorodne sposoby przyjęcia przez publiczność. Zjawiska widoczne z 

 perspektywy dystrybutywnego ujęcia publiczności są łączone z faktami, które nabierają wagi, kiedy 

 publiczność traktujemy jako kolektywny podmiot działań. Oczywiście, opis recepcji jako konkretnego 

 zdarzenia historycznego przy takim jej rozumieniu wymaga aparatury w istocie niemożliwej do 

 zaprojektowania. [...] Dlatego też jestem przekonany, że podejmując działania praktyczne w tym zakresie, z 

 pokorą przystać musimy na niepełne, wycinkowe badania zjawisk lub na zawężenie pojęcia recepcji i na 

 ograniczenia w wykreślaniu przedmiotu naszego opisu59.   

 

Przyjmuję tę refleksję jako podstawową zasadę metodologiczną, którą będę stosować w 

niniejszej pracy. Ograniczam więc swoje badania nad recepcją literatury polskiej w Chinach 

do kilku węzłowych i istotnych obszarów badawczych. Ich obszar będzie wyznaczać 

rozumienie recepcji jako przyjęcia literatury przez publiczność. Samo pojęcie „przyjęcia” ma 

swoje trzy zakresy przedmiotowe. Jest to sytuacja dzieła w obszarach możliwych do 

wydzielenia obiegów odbiorczych, akty oceny i wartościowania i wreszcie – interpretacje60. 

Pamiętam jednak, że opis spotkania literatury z czytelnikami musi się skomplikować, kiedy 

mamy do czynienia nie z jednym dziełem, ale z przekazem wielotekstowym i kiedy 

obserwujemy recepcję nie w wymiarze „momentalnym”, w jakimś konkretnym czasie, ale 

jako trwające czasowo „dzieje”. Wówczas właśnie owo czasowe dzianie się będzie istotnym 

elementem opisu recepcji. Następna, niezwykle ważna sprawa, kiedy przystępujemy do opisu 

recepcji literatury polskiej w Chinach to fakt, iż przestrzenią przyjęcia nie jest kultura 

macierzysta literatury, ale kultura obca. Mamy w tym przypadku sytuację recepcji literatury 

za granicą, w której musimy zatem uwzględnić przekład i tłumacza jako integralny element 

opisu. Recepcja literatury na ojczystym obszarze skupia się na swoistości literatury narodowej, 

związku między autorem, dziełem, odbiorcą macierzystym, a recepcja literatury za granicą 

oprócz tych zagadnień powinna ponadto skoncentrować się na komunikacji pomiędzy 

literaturą narodową a obcą, rozpowszechnieniu czy promocji literatury narodowej na obcym 

terenie.  

W związku z takim rozumieniem płaszczyzna badań nad recepcją literatury polskiej w 

Chinach staje się obszerniejsza niż na terenie polskim. Zakres badań powinien obejmować: 

obecność literatury polskiej na chińskim rynku czytelniczym, dzieje przekładowe; obecność 

literatury polskiej w lekturach znawców, czyli sposoby interpretacji tekstów literackich oraz 

                                                        
59 R. Cudak, Rececpja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej?…, s. 378. 
60 R. Cudak, Rececpja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej?… 
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sposoby obecności literatury polskiej w pracach polonistów zagranicznych; obecność 

literatury polskiej w zagranicznych obiegach zinstytucjonalizowanych, tzn. historie literatury 

polskiej pisane przez literaturoznawców zagranicznych i tworzone dla odbiorców 

zagranicznych; literatura polska w podręcznikach i programach w szkołach średnich i 

uniwersytetach; zagadnienia translatorskie oraz adaptacje literatury polskiej. Warto wziąć pod 

uwagę również strategie wydawnicze i translatorskie, strategie wyboru i adaptacji, problemy 

związane z nauczaniem literatury polskiej jako obcej, wreszcie komparatystyczne refleksje 

mówiące o literaturze polskiej w literaturze chińskiego kręgu kulturowego, np. 

korespondencje literatur i ślady literatury polskiej w chińskich tekstach literackich. 

Badania recepcji literatury polegają na zbieraniu, segregowaniu, rozumieniu i 

korzystaniu z podstawowych dokumentów historycznych. Wymienione aspekty analizy i 

opisu stanowią ważny przedmiot badawczy, a przede wszystkim fundament nauki o recepcji. 

Badacz powinien dążyć do zdobycia wszelkich oryginalnych materiałów, a potem je 

dynamicznie obserwować i analizować z uwzględnieniem ich powstania i rozwijania. Taki 

pozytywistyczny sposób badań należy do badań wpływu, które korzystając z wiarygodnych 

materiałów ilustrują związki między różnymi literaturami i zasadę wymiany kulturalnej. 

Formy takich badań dzielą materiały na dwie kategorie: dokumenty tekstowe i fakty 

historyczne przekazywane ustnie. Pierwsza kategoria obejmuje bardzo obszerny zakres, taki 

jak różne wersje przekładu dzieła literackiego i związane z nimi recenzje, wybór 

przetłumaczonych tekstów literackich, artykuły naukowe na temat literatury i kultury 

napisane przez pisarzy, naukowców, polityków, publicystów itd., kompilacja zapisów 

historycznych, gazety, czasopisma, pisma oficjalne, zdjęcia, korespondencje itd. Druga 

kategoria to artykuły wspomnieniowe, pamiętniki, wywiady, reportaże, zapiski rozmów i 

anegdot pomieszczane w tekście (zwłaszcza w przedmowach i posłowiach). Takie dokumenty 

są bardzo ważnym uzupełnieniem materiałów literackich, ponieważ nadawcy tego typu 

tekstów mają specjalne doświadczenia, osobistą wiedzę i odczucia, emocje. Takie zasoby 

źródłowe pomagają w ponownym rozpoznaniu historii i pogłębieniu wiedzy o zaistnieniu 

literatury jakiegoś języka w innym kręgu kulturowym. Niektórzy pisarze, tłumacze czy 

literaci mają już swoje lata, zatem przeprowadzanie wywiadów z nimi jest nie tylko idealnym 
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sposobem zbierania informacji, ale także skuteczną drogą do zachowania pamięci o 

bezcennych faktach historycznych. Zwracać uwagę winny wreszcie interpretacje, które 

sporządzone zostały przez wybitnych badaczy i które łączą się z ważnymi debatami o 

charakterze ogólniejszym61. 

Aby zebrać wymienione materiały w Chinach, należy wykorzystać dwa najważniejsze 

zasoby informacyjne: Chińską Bibliotekę Narodową i Bazę Danych CNKI. Pierwsza 

instytucja znajduje się w Pekinie, jest największą biblioteką w Azji, trzecią pod względem 

wielkości na świecie. Utworzona została przez rząd cesarski jako biblioteka stołeczna w 1909 

roku, formalnie stała się ogólnodostępna po upadku monarchii w 1912 roku. W 1916 roku 

otrzymała status biblioteki narodowej i od tej pory przysyłany jest do niej egzemplarz 

obowiązkowy każdej wydanej w Chinach publikacji. W bibliotece znajdują się książki w 

ponad 80 obcych językach i 20 językach chińskich mniejszości narodowych, a także 2000 

tytułów prasowych wydanych w Chinach po 1949 roku oraz 10 000 tytułów prasy 

zagranicznej. Zbiór biblioteczny liczy 31.19 milionów egzemplarzy, w tym ponad 2 miliony 

książek archiwalnych. Dzięki rozwiniętej wyszukiwarce internetowej można stosunkowo 

szybko i dokładnie zbierać informacje wydawnicze. CNKI, czyli Chińska Narodowa 

Infrastruktura Wiedzy (National Knowledge Infrastructure), do której główny dostęp stanowi 

portal internetowy: www.cnki.net, jest najważniejszą i najbardziej wiarygodną platformą 

cyfrowego zbioru prac naukowych. Baza danych CNKI powstała w roku 1999 w celu 

wspólnego dzielenia się zasobami wiedzy w społeczeństwie i mnożenia zawartości tych 

zasobów. Od wielu lat powstaje Baza Danych Zintegrowanych Zasobów Wiedzy, która składa 

się z Głównej Bazy Internetowej Czasopism Naukowych, Bazy Prac Doktorskich, Bazy 

Wyróżnionych Prac Magisterskich, Bazy Referatów Ważnych Konferencji Naukowych, Bazy 

Ważnych Gazet, Bazy Roczników, Bazy Danych Standardów Międzynarodowych (np. ISO, 

IEC, EN, DIN, BS, NF, JIS, ANSI) itd. CNKI, jako największa biblioteka cyfrowa pod 

względem ilość pozycji o pełnym tekście, ma ponad 40 milionów użytkowników. Dzięki 

rozwojowi informatycznemu baza ta ogromnie ułatwia wyszukiwanie dokumentów i opis 

stanu badań literatury polskiej, jednocześnie jej obszerność i dokładność gwarantują 

                                                        
61 J. Madejski, Recepcja literatury: przedmiot, zakresy cele badań…, O świadectwach odbioru i recepcji piszą także: M. 

Głowiński: Style i świadectwa odbioru… oraz H. Markiewicz: Odbiór i odbiorca w badaniach literackich, w: Wymiary dzieła 

literackiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Egzemplarz_obowi%C4%85zkowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Egzemplarz_obowi%C4%85zkowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9Bci_narodowe_w_Chi%C5%84skiej_Republice_Ludowej
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reprezentatywność i obiektywizm wniosków wysnutych na podstawie zasobów 

naukowo-badawczych znalezionych w bazie.  

Wywiad jest skutecznym uzupełnieniem zbierania materiałów. Zgodnie z teorią J. 

Madejskiego, zawodowe doświadczenia badaczy czy tłumaczy zawierają cenne informacje 

takie, jak kontakty literatów, oddziaływanie literatur, które trudno wydobyć ze zbiorów 

bibliotecznych. Poza tym często dzięki rozmowom można znaleźć przekłady pojedynczych 

utworów (przeważnie krótkich) opublikowane w czasopismach literackich lub gazetach. Takie 

materiały trudno znaleźć przez system biblioteczny. Wywiad trzeba prowadzić face to face z 

autorytetami, starszymi osobami, które rzadko umieją wystarczająco dobrze obsługiwać 

komputer, a rozmowy z nimi dostarczają wszelkich informacji dotyczących ich życia 

naukowego, ich opinii o literaturze polskiej, w tym o życzliwych uczuciach wobec narodu 

polskiego. Informacje można również gromadzić przez kwestionariusze i ankiety, które 

nazywam wywiadem internetowym. To bardzo skuteczny i wygodny sposób pozyskiwania 

danych. Po pierwsze, ze względu na odległość dzielącą Polskę od Chin, po drugie, 

kwestionariusz daje ogólny zarys problematyki, na jego podstawie można dalej rozbudować 

wiedzę i głębiej analizować sytuację. 

W praktyce badawczej zastosowana zostanie współczesna, popularna w ostatnich latach 

metoda – analiza dużego zbioru danych (Big Data). Termin odnosi się do dużych, zmiennych 

i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna, ale jednocześnie 

wartościowa, ponieważ może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy. W praktyce pojęcie 

dużego zbioru danych jest względne i oznacza sytuację, gdy zbioru nie da się przetwarzać 

przy użyciu trywialnych, powszechnie dostępnych metod. Big Data ma zastosowanie 

wszędzie tam, gdzie dużej ilości danych cyfrowych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych 

informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie ma wzrost dostępności Internetu oraz usług 

świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do 

wykorzystywania baz danych. Wykorzystując wskazane bazy danych, można dokładnie i 

wszechstronnie zbierać wszelkie informacje o tłumaczeniu, wydaniu, wykorzystaniu i 

przetwarzaniu literatury polskiej w Chinach, znaleźć teksty obejmujące wszystkie rodzaje 

literackie, ale też rozprawy naukowe, eksplorować wszystkie miejsca popularyzacji i 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
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rozpowszechnienia, takie jak gazety, czasopisma, zeszyty literackie w różnych okresach. 

Należy się przyznać, że w porównaniu z wielkością ogólnej Bazy ilość zbieranych danych jest 

jeszcze względnie skromna, ale za pomocą metody Big Data można tworzyć nowoczesną 

formę przetwarzania, aby profesjonalnie uporządkować i grupować dane według różnych 

kategorii, np. wg pisarzy, tłumaczy, źródeł pochodzenia itd. W taki sposób zostanie 

zanalizowana recepcja literatury polskiej w Chinach, co pozwoli na wysuwanie wnioski na 

temat charakterystyki, reguł recepcji, a w dalszej perspektywie podanie propozycji promocji 

literatury polskiej w Chinach. Jednym słowem, metoda Big Data potwierdza 

interdyscyplinarność badań nad recepcją.  

Materiały zgromadzone za pomocą wymienionych metod dzielą się na trzy kategorie: 

artykuły naukowe o literaturze polskiej, przekłady dzieł literackich i informacje o 

wydarzeniach literackich. Przekłady dzieł literackich można poklasyfikować jeszcze na 

tłumaczone bezpośrednio z polskiego na chiński i pośrednio tłumaczone z innego języka na 

chiński. Materiały te stanowią dwa filary badań: dorobek przekładowy literatury polskiej na 

język chiński i rozprawy krytycznoliterackie o literaturze polskiej. Pierwszy filar badań – 

analiza dorobku przekładowego pozwoli naszkicować zarys historyczny rozwoju działalności 

translatorskiej literatury polskiej w Chinach i mapowanie dziejów promocji literatury pod 

względem tłumaczeniowym. Poprzez taką analizę zostanie zbudowany ogólny wizerunek 

przekładów polskich dzieł literackich w Chinach. Drugi filar badań, czyli rozróżnienie, 

pogrupowanie rozpraw krytycznoliterackich pozwoli scharakteryzować interpretację i 

oddziaływanie literatury polskiej z różnych punktów widzenia, m.in. działania translatorskie, 

osiągnięcia, interpretacje i oceny; naukowe refleksje o literaturze polskiej, odbiór literatury 

polskiej na tle literatury europejskiej; funkcje instytucji literackich – platform promocji 

literatury polskiej; wpływ literatury polskiej na literaturę chińską. Można także rozważać 

kwestie strategii translatorskich i wydawniczych. Dzięki tego typu badaniom można w 

rezultacie zreasumować wizerunek Polski i narodu polskiego zbudowany przez literaturę 

polską, a nawet zaproponować strategie promocji literatury polskiej w Chinach w celu 

zacieśnienia stosunków dwustronnych. Przy takim zapleczu naukowym omówienie recepcji 

literatury polskiej w Chinach staje się zobiektywizowane, wielowymiarowe, stosunkowo 

wszechstronne.  
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Na koniec warto podkreślić, że wybór tekstów do analizy ograniczono wyłącznie do 

książek z zakresu literatury pięknej napisanych w języku polskim. Nie zostaną poddane 

analizie literatura dziecięca czy utwory napisane w językach obcych przez autorów polskiego 

pochodzenia, np. Józefa Conrada62. Ponadto ze względu na odmienne systemy dostępu do 

danych statystycznych, analizowany dorobek przekładowy i krytycznoliteracki ogranicza się 

tylko do wydań w Chinach kontynentalnych. W moich rozważaniach pojawiają się tylko 

pojedyncze książki niezaliczane do tej grupy: propagowane w mediach (przeważnie 

internetowych) lub wspomniane w rozprawach naukowych przez krytyków literackich.  

                                                        
62 Józef Conrad jako znany powieściopisarz jest bardzo popularny w Chinach. Jego najważniejsze dzieła m.in. Lord Jim 

zostały przełożone na język chiński. Badanie recepcji dzieł Conrada i ich oddziaływania na literaturę chińską jest dość obfite. 

Niestety, jedyne wzmianki o polskości Conrada dotyczą jego polskiego pochodzenia i dzieciństwa spędzonego w okupowanej 

Polsce. 
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Rozdział II 

Dzieje translatorskie literatury polskiej w Chinach 

 

Wszystkie dzieła literackie są częścią duchowego bogactwa danego narodu, a 

przekazywane z pokolenia na pokolenie należą również do dziedzictwa całej ludzkości. 

Chiński laureat Nagrody Nobla Mo Yan powiedział kiedyś, że prawdziwa literatura jest 

własnością całego świata. Popularność literatury polskiej w Chinach, zarówno dzieł 

należących do klasyki, jak i do twórczości współczesnej, niezbicie dowodzi słuszności tej 

tezy.  

  Wielość języków na świecie, ogólnoświatowa językowa Wieża Babel tworzy bariery 

językowe oddzielające oryginalny tekst od czytelnika posługującego się innym językiem. 

Literackie tłumaczenie to skuteczne narzędzie, dzięki któremu każdy z nas może obcować z 

wybitnymi dziełami literatury światowej. Literackie tłumaczenie, czyli w węższym znaczeniu 

przekład to wyrażenie w języku docelowym treści tekstu wyprodukowanego w języku 

źródłowym. Jego głównym celem jest wiarygodne odzwierciedlanie literackiej wartości i 

artystycznego uroku oryginalnego tekstu. Jest to bardzo trudne zajęcie, wymagające nie tylko 

znajomości języka źródłowego i docelowego oraz wiedzy o dwóch kulturach, w których tkwią 

języki, ale także talentu do przekładania.  

Początek działalności translatorskiej w Chinach sięga tłumaczenia świętych pism 

buddyzmu zwanych sutrami63. Słowo „tłumaczenie” po raz pierwszy pojawiło się w Biografii 

wybitnego mnicha Liang Huijiao w V wieku p.n.e. Za najsłynniejszego tłumacza sutr uznaje 

się mnicha Xuan Zanga, który wybrał się w epokową podróż do Indii w celu zdobycia 

                                                        
63 Rozważania niniejsze skupiają się na pisemnym tłumaczeniu literackim, czyli przekładzie. Tłumaczenie ustne czy innego 

typu tłumaczenie nie zostaną uwzględnione w tej pracy. Według amerykańskiego językoznawcy R. Jakobsona tłumaczenie 

dzieli się na trzy rodzaje: intralingwalne, międzyjęzykowe i intersemiotyczne. Zgodnie z rozszerzonym przez Jakobsona 

zakresem pojęcia tłumaczenia, działalność translatorska rozpoczęła się w Chinach już 3 tysiące lat temu w sensie 

intersemiotycznego tłumaczenia, a potem w epoce Zhou (XI–III w. p.n.e.) w formie pisemnej. Dopiero kiedy buddyzm został 

wprowadzony do Chin, tłumaczenia pisemne zaczęły być szerzej praktykowane i bardziej profesjonalne. 
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świętych ksiąg. Jego postać została opisana w klasycznej powieści Wędrówka na Zachód. 

Xuan Zang był wybitnym pedagogiem buddyjskim, a jednocześnie znakomitym tłumaczem 

sutr. Tłumaczenie pism buddyjskich odegrało ogromną rolę przy nawiązywaniu pierwszych 

kontaktów między kulturą chińską i kulturami zagranicznymi.  

W XVII wieku n.e. dzięki zainteresowaniu ówczesnego cesarza Chongzhena zachodnim 

kalendarzem, misjonarze z Zachodu mieli sposobność współpracy z chińskimi naukowcami 

nad przekładami z europejskiej literatury dotyczącymi kalendarza. Poza tym europejscy 

misjonarze, którzy przekładali na chiński bajki Ezopa, przypowieści biblijne i opowieści 

europejskie, stali się pierwszymi praktykami literackiego tłumaczenia tekstów europejskich w 

Chinach. W 1610 roku pewien francuski misjonarz ustnie tłumaczył bajki Ezopa, które 

następnie spisał Chińczyk Zhang Geng. Był to pierwszy wydany w Chinach przekład 

literatury europejskiej. 

W czasach wojen opiumowych (lata 40.–60. XIX wieku) chiński tłumacz Lin Shu 

dokonał ponad 160 chińskich adaptacji literatury amerykańskiej i europejskiej. Współpracując 

z zachodnimi literatami, tłumaczył m.in. tak słynne dzieła, jak Dama kameliowa czy Hamlet. 

Co ciekawe, Lin Shu sam nie znał żadnego języka obcego, a swoje przekłady tworzył na 

podstawie ustnych tłumaczeń innych osób. Notował ustny przekład (tworzony ad hoc) 

potoczny, a potem starannie szlifował i upiększał tekst. W związku z tym zgodność przekładu 

z oryginałem mogła budzić wątpliwości, natomiast estetyka językowa i wartość artystyczna 

gwarantowały wysoką jakość literacką przetłumaczonego tekstu. Dzięki jego pracy literatura 

zachodnia po raz pierwszy wzbudziła zainteresowanie chińskich czytelników. 

„Według danych statystycznych, od 1875 do 1900 roku przetłumaczono ponad 700 

tomów literatury z krajów europejskich, wśród tych przekładów nie było jednak ani jednego 

utworu z literatury polskiej” 64 . Polska literatura piękna dotarła do Chin z pewnym 

opóźnieniem. Możemy wszak cieszyć się z tego, że współcześni chińscy literaci włożyli duży 

wysiłek w rozpowszechnianie literatury polskiej, dzięki czemu w ciągu 100 lat dorobek 

przekładowy arcydzieł polskiej literatury w Chinach znacznie się powiększył. 

 

                                                        
64 Yi Lijun, Recepcja literatury polskiej w Chinach, w: Literatura polska w świecie, tom III…, s. 157. 
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1. Rozwój działań translatorskich – zarys historyczny 

Dzieje translatorskie literatury polskiej w Chinach można podzielić na trzy etapy: a) 

próby awangardowej inteligencji (od początku XX wieku do II wojny światowej), b) 

kontynuacja „wzoru Lu Xuna” (lata 1949–1977) oraz c) dziedzictwo i rozkwit (lata 

1978–2014). Pod względem ilości przekładów, wyboru utworów, składu tłumaczy itd. w 

każdym odcinku historycznym działalność tłumaczeniowa posiada swoje cechy.  

 

1.1. Próby awangardowej inteligencji – od początku XX wieku do II wojny światowej 

 

Tabela 1. Przekłady literatury polskiej na chiński 1906-1949 

Rok Liczba Utwór Autor Tłumacz  

1906 1 Latarnik H. Sienkiewicz Wu Chou 

1909 3 Jamioł, Sachem H. Sienkiewicz Zhou Zuoren 

Janko Muzykant 

Latarnik  

1914 1 Szkice węglem H. Sienkiewicz Zhou Zuoren 

1920 3 Zmierzch S. Żeromski Zhou Zuoren 

Pokusa 

Wierna rzeka 

1921 14 Dwie łąki H. Sienkiewicz Zhou Zuoren 

Bądź błogosławiony 

Przez stepy 

Strul z Lubartowa A. Szymański 

Zmierzch S. Żeromski 

Zarys współczesnej literatury polskiej J. Cholewiński 

Bez granic A. Asnyk 

Czego nie rozumieją jaskółki i motyl W. Gomulicki 

Oral 

A jak poszedł król na wojnę M. Konopnicka 
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Moja cioteczka 

Cienie B. Prus 

Sąd W. Reymont 

Oda do młodości A. Mickiewicz Shi Xin 

1922 8 Czego nie rozumieją jaskółki i motyl W. Gomulicki Zhou Zuoren 

Moja cioteczka M. Konopnicka 

Cienie B. Prus 

Pleśń świata 

Bądź błogosławiona H. Sienkiewicz 

Dwie łąki 

Srul z Lubartowa A. Szymański Zhou Jianren  

Z legend dawnego Egiptu B. Prus Geng Shizhi 

1926 

  

3 Wybór opowiadań  H. Sienkiewicz Shi Zhecun 

Dno nędzy W. Sieroszewski 

Szkice węglem H. Sienkiewicz Zhou Zuoren 

1928 1 Na jasnym brzegu H. Sienkiewicz Ye Lingfeng 

1929 1 Oda do młodości A. Mickiewicz Shi Xin 

1937 1 Wybór polskich nowel  Shi Zhecun 

1945 1 Wybór polskich nowel, Bartek 

zwycięzca 

H. Sienkiewicz Wang Luyan 

1948 2 Quo vadis H. Sienkiewicz Xu Bingchang 

Chłopi W. Reymont Fei Mingjun 

 Rok 1906, w którym na język chiński została przez Wu Chou przetłumaczona nowela 

Henryka Sienkiewicza Latarnik, jest powszechnie uznawany za początek zainteresowania 

Chińczyków polską literaturą piękną. Przekład ten został dokonany pośrednio z języka 

japońskiego na chiński język klasyczny i umieszczony w czasopiśmie „Powieści Ilustrowane”, 

nr 68 i 69.  

Prawdziwym pionierem promocji literatury polskiej w Chinach był Lu Xun (właściwie 

Zhou Shuren, 1881–1936), najwybitniejszy chiński pisarz XX wieku, należący do awangardy 
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współczesnej literatury chińskiej. W jednym ze swoich najważniejszych dzieł, O sile poezji 

demonicznej 65 , po raz pierwszy przedstawił chińskim czytelnikom polskich pisarzy 

romantyzmu: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. Ze 

względu na wyznawane idee niepodległościowe stawiał Mickiewicza w jednym rzędzie z 

ówczesnymi wielkimi poetami romantycznymi, takimi jak Byron, Shelley, Petöfi i Puszkin. 

Jest to najwcześniejsza i najpełniejsza wzmianka o polskiej literaturze romantycznej w 

opracowaniach chińskich z zakresu historii literatury w pierwszej połowie XX wieku.  

Zainteresowanie literaturą polską Lu Xuna sięga czasów jego pobytu w Japonii, gdyż 

twórczość Henryka Sienkiewicza była tam wtedy dość popularna. Po Restauracji Meiji wiele 

utworów literatury zachodniej, w tym polskiej, zostało wprowadzonych do Japonii. Dzięki 

przyznaniu Nagrody Nobla w 1905 roku Sienkiewiczowi, pisarz ten zyskał jeszcze na 

popularności. W tym czasie Lu Xun wraz ze swoim bratem Zhou Zuorenem studiowali w 

Japonii i wspólnie zapoznali się z twórczością duńskiego krytyka literackiego Georga 

Brandesa. Jego książka Polen wywarła głęboki wpływ na literacką działalność braci Zhou. W 

książce Polen Brandes oceniał twórczość Mickiewicza wyżej niż Goethego, Szekspira i 

Homera. Pierwsza chińska próba tłumaczenia literatury polskiej zamieszczona została w 

dwutomowym Zbiorze opowiadań z zagranicy66 współautorstwa Lu Xuna i jego brata Zhou 

Zuorena. W tym zbiorze umieszczono przekłady (pióra Zhou Zuorena) opowiadań Janko 

Muzykant, Jamioł, Sachem i Latarnik Henryka Sienkiewicza. Lu Xun przetłumaczył, zgodnie 

z chińskim klasycznym stylem poetyckim, wersy poematu Mickiewicza zacytowane w 

Latarniku. Wszystkie utwory zostały przełożone przez braci Zhou z tłumaczeń angielskich 

lub japońskich na chiński język współczesny (baihua 白话). Jak piszą Cao Ke i Zhao Jiuyang: 

„W korespondencji do japońskiego przyjaciela Lu Xun przypominał, że Zbiór opowiadań z 

zagranicy został wydany w roku 1907 lub 1908, wtedy, gdy przebywał z bratem Zhou 

Zuorenem w Tokio. W ówczesnych Chinach popularny był styl adaptacji literackich Lin Shu, 

czyli z języka obcego na chiński język klasyczny. Przełożone teksty były rzeczywiście 

wspaniałe, ale istniało dużo błędów. Niezadowolenie z tego typu tłumaczenia było ich [braci 

                                                        
65 Utwór ten został wydany w roku 1907 w Tokio. Zgromadzono w nim informacje o wczesnych poglądach dotyczących 

sztuki, literatury i estetyki Lu Xuna. 

66 Wyd. Tokio 1909. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Goethe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szekspir
http://pl.wikipedia.org/wiki/Homer
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Zhou – L.Y.] pierwszą motywacją do zmiany”67. Sam Lu Xun napisał w przedmowie do tej 

książki, że „zmiany treści tekstu powodują niewierność przekładu. W związku z tym wolałem 

dosłownie tłumaczyć każde zdanie, zdając sobie sprawę, że niektóre fragmenty nie są łatwe 

do zrozumienia dla chińskich czytelników”68. Bracia Zhou dosłownie tłumaczyli nazwiska 

bohaterów i nazwy miejsc, poza tym opracowywali biografię autorów, dodawali w nawiasach 

objaśnienia aluzji. Taka metoda tłumaczeniowa bardzo się różniła od poprzednich, dlatego 

przedmowa do Zbioru opowiadań z zagranicy została uznana za artystyczną deklarację 

nowego pokolenia tłumaczy. Niestety, wtedy mało czytelników wiedziało o wydaniu tych 

książek, sprzedało się tylko ok. 40 egzemplarzy. Mimo tego trzeba stwierdzić, że próba braci 

Zhou była bezprecedensowa, a jej orientacja literacka oraz zainteresowanie i norma wyboru 

poszczególnych utworów stworzyły podstawowy mechanizm tłumaczenia literatury polskiej 

na chiński. Ówczesny chiński literat Qian Xuantong tak ocenił braci Zhou i ich Zbiór 

opowiadań z zagranicy: „Bracia Zhou przetłumaczyli Zbiór opowiadań z zagranicy, mając na 

celu przedstawienie szlachetnego humanizmu Rosji, Polski itp. i walki z podłością i 

egoizmem naszych Chińczyków”69. 

Kiedy bracia Zhou wrócili do Chin latem 1909 r., kontynuowali upowszechnianie i 

tłumaczenie literatury polskiej. Zhou Zuoren przetłumaczył z języka japońskiego Szkice 

węglem Henryka Sienkiewicza, a jego brat Lu Xun zredagował ten przekład. Chińska wersja 

opowiadania pojawiła się na rynku wydawniczym opublikowana przez wydawnictwo Beixin 

Shuju w roku 1914. Zhou Zuoren tak ocenił wartość artystyczną opowiadania Szkice węglem: 

„Różnego rodzaju opowiadania H. Sienkiewicza zawierają wspaniałą narrację i wzruszające 

romanse. Niektóre z nich opisują cierpienia ludzi z lekkim humorem. Wyróżniają się od 

innych, czytelnicy uśmiechają się ze łzami w oczach. Szkice węglem to właśnie taki utwór”70. 

W roku 1917 Zhou Zuoren zaczął wykładać na Uniwersytecie Pekińskim. Przy pomocy 

Lu Xuna kontynuował tłumaczenie literatury obcej, w tym polskiej. W 1921 roku 

przetłumaczył Moją cioteczkę Marii Konopnickiej i umieścił ten przekład w czasopiśmie 

                                                        
67 Cao Ke, Zhao Jiuyang, O Zbiorze opowiadań z zagranicy według teorii przepisania, „Młodzi Literaci” 2009, nr 13. 

68 Cao Ke, Zhao Jiuyang, O Zbiorze opowiadań z zagranicy według teorii przepisania… 

69 Li Jianhuai, Jia Zhonghua, Ukraść ogień z zagranicy: o Lu Xunie i literaturze polskiej, „Czasopismo Naukowe Normal 

Uniwersytetu Gannan” 2007, nr 4.  

70 Zhou Zuoren, O „Szkicach węglem”, w: Zbiór wstępów i postscriptów, wyd. Yuelu Shushe, Changsha 1987, s. 214.  
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„Miesięcznik Powieści” (nr 12, tom 1–9). Poza tym przez Zhou Zuorena w latach 1910–1930 

zostały także przetłumaczone: Przez stepy i Dwie łąki Henryka Sienkiewicza, Cienie 

Bolesława Prusa, Zmierzch Stefana Żeromskiego, Czego nie rozumieją jaskółki i motyl i 

Oracz Wiktora Gomulickiego. Co ciekawe, drugi brat Lu Xuna – Zhou Jianren też przyłączył 

się do działalności translatorskiej i przetłumaczył pośrednio z wersji angielskiej opowiadanie 

Strul z Lubartowa Adama Szymańskiego. Przekład został zredagowany przez Zhou Zuorena 

na podstawie wersji esperanto i przez Lu Xuna na podstawie wersji niemieckiej, a recenzję 

tego przekładu wspólnie napisali Lu Xun i Zhou Zuoren71. W 1922 roku bracia Zhou razem 

wydali Zbiór przekładów powieści nowoczesnych72, w którym umieszczono 8 opowiadań 

Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Wiktora Gomulickiego, Marii Konopnickiej i 

Adama Szymańskiego. Ta książka była podsumowaniem działalności translatorskiej i 

popularyzatorskiej literatury polskiej braci Zhou. Zhou Zuoren w przedmowie zaznaczył: 

„Oczekiwaliśmy wtedy odrodzenia narodu polskiego i innych krajów Europy Wschodniej, a 

taka silna wola walki wywierała głęboki wpływ na nasze egzotyczne zainteresowanie. 

Dlatego większość naszych przekładów stanowiły utwory krajów niepopularnych”73. 

Lu Xun po raz pierwszy w historii literatury chińskiej nazwał kraje 

wschodnioeuropejskie, takie jak Polska czy Węgry narodami małymi i słabymi. 

Zainteresowanie literaturą tych krajów głęboko tkwiło we wspólnej chęci buntu, rewolucji, 

patriotyzmu, zemsty. W dwutomowym Zbiorze opowiadań z zagranicy są trzy przekłady 

utworów literatury polskiej (wśród piętnastu). Ten fakt potwierdza przychylność, którą bracia 

Zhou darzyli literaturę narodu Mickiewicza. W korespondencji do przyjaciela w 1935 r. Lu 

Xun napisał: „Wydaje mi się, że Ogniem i mieczem oraz Chłopów warto przetłumaczyć na 

chiński”74. Dlaczego Lu Xun poświęcał tyle uwagi literaturze polskiej wtedy, kiedy inni 

literaci skłaniali się ku literaturze Europy Zachodniej tzw. głównego nurtu?  

Zacytujmy na początku spostrzeżenie Li Jianhuai:  

                                                        
71 Ukazał się ten przekład w 1921 r. w „Miesięczniku Powieści”, nr 12, tom 1-9.  

72 Zhou Zuoren, wyd. Shanghai Shangwu Yinshuguan, Shanghaj 1922. 

73 Zhou Zuoren, Przedmowa do: Zbiór przekładów powieści nowoczesnych, w: Zbiór wstępów i postscriptów, wyd. Yuelu 

Shushe, Changsha 1987, s. 225. 

74 Lu Xun, Korespondencje. Do Hu Feng, w: Zbiór twórczości Lu Xuna (tom 12), wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 

1981, s. 129. 
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Terry Eagleton, w swojej pracy naukowej Literary Theory: An Introduction napisał, że „każdy autor czuje 

potencjalnych odbiorców, kiedy pisze tekst literacki, czyli każde dzieło literackie znajduje właściwego 

czytelnika, który ma podobne potrzeby estetyczne, co autor”. Z punktu widzenia estetyki recepcji można 

stwierdzić, że jako podmiot odbiorczy czytelnik na podstawie osobistych i społecznych doświadczeń 

posiada de facto schemat struktury, tzn. horyzont oczekiwań, który decyduje o jego wyborze i umiłowaniu 

pewnego rodzaju literatury75.  

 

Horyzont oczekiwania Lu Xuna opiera się nie tylko na osobistych zainteresowaniach 

literackich, lecz również na przyczynach historycznych, dlatego akurat pod tym względem 

przypomina potencjalnego odbiorcę literatury polskiej w Chinach. Podobnie do tragicznego 

losu okupowanej Polski, pierwsza wojna opiumowa 76  rozpoczęła rozbicie i okupację 

ówczesnych Chin. W obliczu dominacji silnych wrogów z Zachodu, Lu Xun przewodził 

postępowej inteligencji chińskiej w jej poszukiwaniach drogi ocalenia podległego narodu. Jak 

wiadomo, w literaturze krajów wschodnioeuropejskich nie brakuje motywu buntu, który jest 

skutecznym narzędziem walki o niepodległość państwa. Od końca XVIII wieku pojawiało się 

wiele ruchów literackich przeciw Rosji Carskiej i apelujących o wyzwolenie narodów w 

Europie Środkowo-Wschodniej. Prawie wszystkie polskie dzieła literackie są pełne 

patriotyzmu, co szczególnie uwidacznia się w utworach Mickiewicza, Słowackiego, 

Sienkiewicza i Prusa. Łatwo zauważyć, że wiele cech literatury polskiej odpowiada głównym 

postulatom „Ruchu Nowej Kultury”77(新文化运动) zaproponowanym przez Lu Xuna oraz 

jego estetycznym założeniom. 

Lu Xun współpracował nie tylko ze swoimi braćmi, lecz także zachęcał innych chińskich 

literatów do tłumaczenia oraz rozpowszechniania wiedzy o literaturze polskiej. Dowodem 
                                                        
75 Li Jianhuai, O recepcji literatury polskiej Lu Xuna, „Dongfang Congkan” 2008, nr 4, s. 156.  

76 Pierwsza wojna opiumowa, znana także jako I wojna chińsko-brytyjska (1839–1842), została stoczona między Wielką 

Brytanią a chińską dynastią Qing. Klęska strony chińskiej doprowadziła do podpisania Traktatu Nankińskiego, na mocy 

którego Chiny musiały otworzyć pięć dużych portów dla europejskich statków (tzw. porty traktatowe) i odstąpić Koronie 

Brytyjskiej Hongkong.  

77 W roku 1919 wybuchł w Chinach antyimperialistyczny, studencki ruch polityczny, zwany Ruchem 4 maja, który 

doprowadził do ogólnonarodowego „przebudzenia” i do rewolucji w myśli, sztuce i literaturze. W Ruchu 4 maja główną rolę 

odegrało środowisko inteligenckie oraz akademickie, znane jako Ruch Nowej Kultury. Na czele Ruchu Nowej Kultury stał 

właśnie m.in. Lu Xun, który postulował upowszechnienie języka mówionego w literaturze, obalenie konfucjańskiego 

porządku społecznego i modernizację Chin na wzór zachodni. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_KrÃ³lestwo_Wielkiej_Brytanii_i_Irlandii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_KrÃ³lestwo_Wielkiej_Brytanii_i_Irlandii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dynastia_Qing
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hongkong
http://pl.wikipedia.org/wiki/Imperializm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_polityczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_(spoÅ�eczeÅ�stwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Nowej_Kultury_(Chiny)
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tego jest fakt, że Lu Xun wspierał Mao Duna (właściwie Shen Yanbing,1896–1981) w 

redakcji „Miesięcznika Opowieści”, który był najważniejszym frontem rozpowszechniania 

literatury polskiej w czasach „Ruchu Nowej Kultury”. W 1921 r. został zredagowany 

„Specjalny numer zagrożonych narodów”, w którym opublikowano przekłady utworów 

bułgarskich, węgierskich, czeskich i polskich pisarzy. Od pierwszego do dziewiątego numeru 

tomu dwunastego „Miesięcznika Powieści”, wydanego w 1921 roku, wydrukowano przekłady 

10 utworów polskich pisarzy: Sąd W. Reymonta, Czego nie rozumieją jaskółki i motyle i 

Oracz W. Gomulickiego, Cienie B. Prusa, Przez stepy H. Sienkiewicza, Srul z Lubartowa A. 

Szymańskiego, Moja cioteczka i A jak poszedł król na wojnę M. Konopnickiej, Bez granic A. 

Asnyka, Zarys współczesnej literatury polskiej J. Cholewińskiego. Według niepełnych danych 

statystycznych, w latach 1921—1931 sto piętnaście utworów literackich z Europy 

Wschodniej zostało przełożonych i opublikowanych w „Miesięczniku Powieści”, w tym 

około jedną trzecią stanowiły przekłady z literatury polskiej. 

Postępowe czasopismo społeczno-polityczno-literackie „Nowa Młodzież” było organem 

„Ruchu Nowej Kultury”. Jednym z najważniejszych celów tego czasopisma stało się 

tłumaczenie i rozpowszechnienie literatury obcej. W tym czasopiśmie w 1920 r. 

zamieszczone zostały przekłady dzieł S. Żeromskiego: Zmierzch, Wierna rzeka, Pokusa, 

wykonane przez Zhou Zuorena. W 1921 roku Zhou Zuoren wydał Bądź błogosławiony H. 

Sienkiewicza w tym samym czasopiśmie. Dodatkowo, Lu Xun prezentował literaturę polską 

w przeróżnych czasopismach redagowanych przez siebie, np. w 1929 roku w czasopiśmie 

„Pędzący Nurt” pojawił się pierwszy przekład ulubionego utworu Lu Xuna Oda do młodości 

polskiego poety Adama Mickiewicza. Tłumaczenie zostało dokonane z języka francuskiego 

przez Shi Xina.  

Oprócz braci Zhou wielu innych postępowych literatów zajmowało się w tym okresie 

tłumaczeniem literatury polskiej. Warto wymienić takie nazwiska, jak: Wang Luyan – Wybór 

opowiadań Henryka Sienkiewicza, Dno nędzy Sieroszewskiego; Zhong Qi – Sąd W. 

Reymonta; Geng Shizhi – Z legend dawnego Egiptu B. Prusa; Zhuang Shouci – Placówka B. 

Prusa; Xu Bingchang – Quo vadis H. Sienkiewicza; Ye Lingfeng – Na jasnym brzegu H. 

Sienkiewicza; Zhong Xianmin – Marta E. Orzeszkowej; Shi Zhecun – Wybór polskich nowel, 

Bartek Zwycięzca H. Sienkiewicza. 
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II wojna światowa trwała w Chinach od 1937 do 1945 roku. Od razu potem wybuchła 

trzyletnia wojna domowa. Choć huk armat zagłuszał życie kulturalne, kilka polskich utworów 

zostało przełożonych i ukazało się drukiem. Do najważniejszych osiągnięć tego okresu należy 

zaliczyć opowiadania Ta trzecia (1946) H. Sienkiewicza. Największym sukcesem tego czasu 

było bez wątpienia wydanie przekładu Chłopów Władysława Reymonta (1948).  

W tym okresie przekłady literatury polskiej w Chinach przejawiały pewne 

charakterystyczne cechy. 

Wybór utworów zależał od zainteresowania tłumaczy, a jednocześnie ideologia 

wywierała głęboki wpływ na tłumaczy i wydawnictwa. Tak jak wspomniałam, postępowi 

literaci zwrócili uwagę na literaturę polską, która została zaliczona do kręgu literatur narodów 

małych i słabych ze względu na to, że ówczesne Chiny i wcześniej wymienione kraje 

znajdowały się w podobnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Chińscy literaci szukali 

bohaterów literackich, którzy mogliby stać się wzorem dla narodu chińskiego – również 

pragnącego odzyskać wolność. Prawie wszyscy literaci, na których czele stał Lu Xun, byli 

mocno związani z określonymi prądami ideologicznymi. Na przykład w utworze 

zatytułowanym O sile poezji demonicznej autorstwa Lu Xuna dużo miejsca poświęcono 

patriotyzmowi, walce o niepodległość i wolność, ale autor słabo docenia same osiągnięcia 

artystyczne i wartości estetyczne omawianych dzieł. 

Po drugie, większość przełożonych utworów to opowiadania czy nowele, powieści nie 

były przekładane, za wyjątkiem Quo vadis, ten bowiem utwór wzbudził zainteresowanie z 

uwagi na fakt, że jego autor otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Quo vadis w tym okresie 

doczekało się zresztą licznych przekładów, natomiast popularność krótszych utworów 

zrodziła się z tego, że nowele i opowiadania bardziej odpowiadały ideologicznym potrzebom 

chińskich tłumaczy i czytelników, a historia, życie codzienne przedstawione w historycznej 

powieści np. H. Sienkiewicza czy epopei A. Mickiewicza nie miały odpowiedników w 

dwudziestowiecznym społeczeństwie Chin.  

Warto jeszcze podkreślić, że w pierwszej połowie XX wieku w Chinach nie było żadnego 

znawcy języka polskiego, w związku z tym wszystkie utwory zostały przełożone pośrednio z 

języka angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, japońskiego, a nawet esperanto. Style języka 

docelowego bardzo różniły się między sobą, od klasycznego, przez mieszany klasyczny ze 
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współczesnym, aż do współczesnego. Poziom tłumaczenia był również niejednorodny. Mimo 

wszystko, należy wysoko ocenić pierwsze próby chińskich pionierów, ponieważ bez ich 

starań chińscy czytelnicy nie mogliby zapoznać się z pięknem literatury polskiej. Trzeba 

przyznać, że literatura jako istotny element ludzkiej cywilizacji odegrała istotną rolę w 

pobudzaniu świadomości narodowej, do czego przyczyniły się również przekłady twórczości 

literackiej polskiej. 

 

1.2. Kontynuacja „wzoru Lu Xuna” – lata 1949–1977 

 

Tabela 2. Przekłady literatury polskiej na chiński z lat 1949-1977 

Rok Liczba  Utwór  Autor  Tłumacz 

1951 1 Quo vadis H. Sienkiewicz Fei Mingjun 

1952 2 Pan Tadeusz A. Mickiewicz Sun Yong 

Marta E. Orzeszkowa Zhong Xianmin 

1953 1 Ziemia wyzwolona W. Rymkiewicz Dong Qing 

1954 5 Nowy wybór polskich 

nowel 

 Jiang Wenqi 

Początek powieści M. Brandys Feng Turen 

Przy budowie T. Konwicki Huang Xianju 

Juliusz i Ethel L. Kruczkowski Li Jianwu 

Juliusz i Ethel L. Kruczkowski Wang Jiashan 

1955 12 Wybór nowel B. Prus Hai Guan, Zhuang Shouci 

Wybór nowel H. Sienkiewicz Shi Zhecun, Zhou Qiming 

Dom odzyskanego 

dzieciństwa 

M. Brandys Li Ye 

Juliusz i Ethel L. Kruczkowski Feng Junyue 

Niemcy Li Jiashan 

Księga Papugi W. Markowska,  

A. Milska  

Wu Langxi 
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Do przyjaciół A. Mickiewicz Sun Yong, Jing Xing 

Oda do młodości Sun Yong 

Ranek i wieczór Sun Wei 

Śmierć pułkownika 

Widzenie się w gaju 

Żegluga 

1956 5 Na nowej drodze K. Brandys Han Shizhong 

Powieść o Annie J. Dziarnowska Liang Junqi 

Pokład Joanny G. Morcinek Chen Zhengxin 

Cham E. Orzeszkowa Zhang Daozhen 

Hania H. Sienkiewicz Huang Xizhe 

1957 3 Spotkanie włoskie M. Brandys An Si 

Księga Urwisów E. Niziurski Li Jiashan 

Placówka B. Prus Zhuang Shouci 

1958 2 Wybór ballad A. Mickiewicz Sun Yong 

Wybór poezji 

1959 3 Chłopi (Jesień, Zima) W. Reymont Wu Yan 

Wybór nowel Jin Xixia, Shi Ziren 

Mickiewicz J. Mieczysław Zhang Hongfan 

1960 2 Dziurdziowie E. Orzeszkowa Yu Sheng 

Lalka B. Prus Zhuang Ruiyuan 

1961 1 Chopin J. Iwaszkiewicz Liao Fushu 

1964 3 O literaturze B. Prus Lin Hongliang 

O powieści T.T. Jeża E. Orzeszkowa 

O poezji romantycznej A. Mickiewicz 

1975 1 Quo vadis H. Sienkiewicz Redakcja wydawnictwa 

1976 1 Dziady A. Mickiewicz Yi Lijun 

Na początku drugiej połowy XX wieku, nowo powstająca Chińska Republika Ludowa 

nawiązała oficjalne stosunki dyplomatyczne z Rzeczypospolitą Polską. Podpisane zostały 
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umowy o współpracy kulturalnej między dwoma rządami, w związku z czym redakcje 

chińskich wydawnictw postanowiły promować literaturę polską w Chinach. W tym okresie 

nastąpił rozkwit przekładów literatury polskiej na chiński.  

Ogólnie ujmując, tłumaczono wtedy przede wszystkim powieści i poezję, a w drugiej 

kolejności dramaty. Ponad 70% przekładów stanowiły powieści, 20% to poezja oraz nieliczne 

eseje, np. Lin Hongliang przetłumaczył O poezji romantycznej A. Mickiewicza oraz O 

powieści T.T. Jeża E. Orzeszkowej i umieścił je w Zbiorze przekładów klasycznej teorii 

literatury i sztuki, tom 4. Niestety czytelnicy nie zwrócili na te teksty większej uwagi. Spośród 

dramaturgów najczęściej tłumaczony był wówczas Leon Kruczkowski, m.in. Li Jiashan 

przełożył Niemców w roku 1955. Mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się trzy różne 

tłumaczenia dramatu Juliusz i Ethel autorstwa: Geng Guanga, Wang Shangmina, Feng Junyue 

i Li Jianwu. Wszystkich tłumaczeń dokonano z języka francuskiego. W roku 1959 

Wydawnictwo Literatury Ludowej (Renmin Wenxue Chubanshe) wydało Zbiór dramatów L. 

Kruczkowskiego, w którym mieściły się: Odwety, Niemcy, Juliusz i Ethel. Tłumaczem tego 

zbioru był Fu Peiheng. Leon Kruczkowski zdobył dużą sławę w czasie II wojny światowej i 

później w latach 1950–1960. Większość jego dramatów było związanych z ideami 

rewolucyjnymi i antyfaszyzmem, co współgrało z atmosferą triumfu, która panowała w 

Chinach po II wojnie światowej. To było główną przyczyną zainteresowania jego twórczością 

wśród chińskich tłumaczy. 

Na podstawie zamieszczonej tabeli nietrudno zauważyć, że ówczesny dorobek 

tłumaczeniowy polskiej poezji nadal miał zabarwienie ideologiczne. Spośród polskich poetów 

najbardziej popularny był romantyczny reformator Adam Mickiewicz. Największe 

osiągnięcia w tłumaczeniu jego twórczości miał bez wątpienia wybitny chiński tłumacz Sun 

Yong. Był wielbicielem i uczniem Lu Xuna. Starał się ziścić swoje wieloletnie pragnienie i 

spełnić pokładane w nim nadzieje swego mistrza. W roku 1952 ukazał się pierwszy przekład 

Pana Tadeusza Mickiewicza pióra Sun Yonga. Była to pierwsza chińska wersja Pana 

Tadeusza, tłumaczona prozą pośrednio z wersji angielskiej. Poza tym w roku 1958 Sun Yong 

współpracował z tłumaczem Jing Xingiem podczas redakcji Wyboru poezji A. Mickiewicza. 

Tom obejmował Konrad Wallenroda, Grażynę i Sonety krymskie. W tym samym czasie Sun 

Yong opublikował jeszcze Wybór ballad, w którym umieścił Panią Twardowską, Lilie i in. 
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Należy podkreślić, że Grażyna spotkała się z wyjątkowym zainteresowaniem ze strony 

chińskich czytelników, ponieważ główna bohaterka poematu przypomniała im Mulan (木兰), 

bohaterkę chińskiej legendy. Udając mężczyznę, w zastępstwie starego i chorego ojca Mulan 

wyruszyła na wojnę. Była niezwykle odważna i heroiczna, wielokrotnie zwyciężała wrogich 

wojowników. Kiedy wojna się skończyła, Mulan wróciła do domu, ubrała się w swe 

dziewczęce stroje. Dopiero wtedy towarzysze broni zorientowali się, że jest kobietą i byli 

zachwyceni jej urodą i mądrością.  

Setna rocznica śmierci Adama Mickiewicza (1955) stała się ważną okazją masowego 

rozpowszechniania jego twórczości, jednocześnie podsumowano w Chinach dorobek 

tłumaczeniowy dotyczący literatury polskiej. W chińskim świecie literatury i sztuki 

zorganizowano szereg wydarzeń upamiętniających tego znakomitego polskiego romantyka. 

Chiński poeta Guo Moruo, ówczesny dyrektor Chińskiej Akademii Nauk, prezes Chińskiej 

Federacji Kręgów Literatury i Sztuki i znany pisarz Mao Dun, prezes Stowarzyszenia 

Chińskich Literatów wygłosili przemówienia, doceniając Mickiewicza za jego walkę o 

niepodległość narodu i wkład w dorobek europejskiej literatury romantycznej. Ukazało się 

wiele artykułów w najważniejszych gazetach i czasopismach, takich jak: „Dziennik Ludowy”, 

„Dziennik Jasności”, „Miesięcznik Opowieści” i „Czasopismo Literatury i Sztuki”. Wydano 

dodatkowy numer czasopisma „Przekłady”, w którym opublikowano wiersze Mickiewicza: 

Do przyjaciół, Śmierć pułkownika, Żegluga, Widzenie się w gaju, Ranek i wieczór. Sun Yong 

napisał dla „Dziennika Ludowego” esej o Mickiewiczu, w którym odnotował, że „twórczość 

A. Mickiewicza staje się cennym dziedzictwem nie tylko Polaków, ale także całego świata!”78 

Należy podkreślić, że krytycy zaczęli doceniać artystyczną wartość twórczości A. 

Mickiewicza, natomiast nie sposób ignorować faktu, że wizerunek Mickiewicza jako postaci 

przede wszystkim był silnie zakorzeniony ideologicznie w wyobraźni chińskich inteligentów. 

W artykule napisanym przez Sun Yonga autor tak ocenia Mickiewicza:  

 

Adam Mickiewicz doświadczył niewoli, a znaczną część życia spędził na wygnaniu, ale nigdy się nie 

poddał. Ideą przewodnią jego życia i twórczości była walka o wolność ojczyzny i rodaków79. 

                                                        
78 Sun Yong, Życie wybitnego poety Adama Mickiewicza, „Dziennik Ludowy”, 5.4.1955. 

79 Sun Yong, Najwybitniejszy poeta Adam Mickiewicz, „Czasopismo Literatury i Sztuki” 1959, nr 9-10.  
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W tych latach były tłumaczone także liczne utwory polskich powieściopisarzy. Przekład 

Marty E. Orzeszkowej autorstwa Zhong Xianmina został ponownie wydany w roku 1952 

przez wydawnictwo Guoji Wenhua Fuwushe w Shanghaju. Twórczość Orzeszkowej 

zainteresowała również następujących tłumaczy: Zhang Daozhena, Yu Shenga, Shi Yousonga, 

którzy przełożyli po kolei powieści: Cham, Dziurdziowie, Nad Niemnem. Lalka Bolesława 

Prusa także cieszyła się wielką popularnością i została przetłumaczona przez Zhuang 

Ruiyuana w roku 1960, a ponownie wydana w 1978 r. W tym czasie Fang Turen przełożył 

Początek opowieści M. Brandysa z języka rosyjskiego, który ukazał się nakładem Zhongguo 

Qingnian Chubanshe w Pekinie w 1954 r. Rok później Li Ye zajął się Domem odzyskanego 

dzieciństwa tego samego autora. Warto jeszcze nadmienić, że Dong Qing przetłumaczył 

Ziemię wyzwoloną W. Rymkiewicza w roku 1953; w 1954 r. Huang Xianjun przełożył Przy 

budowie T. Konwickiego; Chen Zhengxin dokonał przekładu Pokładu Joanny G. Morcinka; 

Li Jiashan przetłumaczył Księgę Urwisów E. Niziurskiego; Liao Fushu przełożył opowiadanie 

Chopin J. Iwaszkiewicza; Hai Guan przetłumaczył opowiadanie Michałko B. Prusa. Ze 

względu na przyznanie W. Reymontowi Nagrody Nobla, chińscy tłumacze zaczęli przekładać 

również jego utwory, m.in. Wu Yan przetłumaczył arcydzieło Chłopi, tom Jesień i tom Zima . 

Poza tym utwór Śmierć W. Reymonta został przetłumaczony przez Shi Zhecun.  

Najczęściej tłumaczonym powieściopisarzem nadal był Henryk Sienkiewicz. Huang 

Xizhe i Wu Renshan wspólnie przetłumaczyli Hanię na podstawie angielskiego przekładu i 

opublikowali go w roku 1956. Inaczej niż w pierwszym okresie zainteresowania polską 

literaturą, późniejsi tłumacze zwrócili uwagę również na powieści. Na przykład w 1951 r. 

wydawnictwo Shanghai Shenzhou Guoguangshe wydało przekład Quo vadis autorstwa Fei 

Mingjuna.  

Badając dorobek tłumaczeniowy tego okresu, łatwo można dostrzec, że ciągle pokutował 

w nim „wzór Lu Xuna”, czyli nadal traktowano literaturę polską jako literaturę narodów 

małych i słabych, przywiązując większą wagę do ideologii niż do wartości literackiej danego 

dzieła. Jak komentuje to Yi Lijun: 

 



54 

 

Decyzje o tłumaczeniu utworów obcych podejmuje zawsze wydawnictwo. Wybiera się teksty do przekładu 

nie tylko dlatego, że są reprezentatywne dla kultury polskiej, lecz także dlatego, że ich przekład może 

odpowiadać wymogom ideologicznym i kryteriom artystycznym obecnym wówczas w literaturze 

polskiej
80.  

 

Wynika z tego jasno, że podczas wyboru dzieł do przekładu kierowano się innymi 

względami niż ich wartość artystyczna, co wyjaśnia, dlaczego wiele z przełożonych utworów 

trudno zaliczyć do arcydzieł literatury europejskiej.  

W dodatku lista tłumaczy w tym okresie składała się z anglo-, niemiecko-, francusko- 

czy rosyjskojęzycznych literatów. Prawie wszystkie przekłady dokonywane były z 

wcześniejszych tłumaczeń na inne języki. Sposób myślenia i styl pierwszego tłumacza często 

wywierały duży wpływ na chiński przekład. Ponadto, warsztat tłumaczeniowy pierwszych 

chińskich tłumaczy polskiej literatury często pozostawiał wiele do życzenia. Niektórzy 

tłumacze nie posiadali dostatecznego kunsztu językowego, a wierność przekładów była 

zachowywana w różnym stopniu. Jednak należy przyznać, że niektóre dzieła zostały 

doskonale przetłumaczone, np. Wu Yan z wielkim powodzeniem przetłumaczył Quo vadis z 

języka angielskiego, a Shi Zhecun z wyjątkową wirtuozerią przełożył liczne opowiadania H. 

Sienkiewicza, którym późniejsze przekłady nie mogły dorównać.  

W zamieszczonej tabeli można zaobserwować lukę w latach 1965–1975, czyli czasach 

rewolucji kulturalnej. W tym tragicznym okresie, w dużej mierze zaprzestano działalności 

wydawniczej. Jedną z konsekwencji wydarzeń tych lat dla życia kulturalnego i artystycznego 

Chin było zerwanie naturalnych i tradycyjnych więzi kultury chińskiej z kulturą krajów 

europejskich. Natomiast pod koniec tego okresu nastąpiła zmiana składu tłumaczy oraz 

pojawiły się nowe tendencje w działalności translatorskiej. Stosunki chińsko-polskie 

zacieśniły się w latach pięćdziesiątych, kiedy rządy Chin i Polski zdecydowały się na 

obustronną wymianę studencką. Część chińskich studentów, którzy udali się na wymianę, 

ukończyła polonistykę w Polsce w latach sześćdziesiątych, a po powrocie do ojczyzny podjęła 

się tłumaczenia literatury polskiej bezpośrednio z języka polskiego na chiński. Pomimo że 

większość z nich musiała przejść przez okres „reedukacji ideologicznej przez pracę fizyczną” 

(知识青年再教育）na wsi, ci młodzi ludzie „w momencie przejściowego niepowodzenia nie 

                                                        
80 Yi Lijun, Recepcja literatury polskiej w Chinach, w: Literatura polska w świecie, t. III…, s. 159. 
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stracili jednak wiary w przyszłość, wręcz przeciwnie, dochowali wierności swoim ideałom i 

zamiłowaniom. Byli tacy tłumacze, którzy w warunkach niesprzyjających nadal pracowali 

nad przekładami literatury obcej i cierpliwie czekali na możliwości ich wydania”81. Jedną z 

najważniejszych postaci tamtego pokolenia była wybitna tłumaczka literatury polskiej, 

profesor Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, Yi Lijun. Jej osiągnięcia zostaną 

omówione w dalszej części tekstu. 

Można powiedzieć, że rok 1976 był przełomowym momentem dla przekładów literatury 

obcej w historii Chin. W tym roku, tuż po obaleniu „bandy czworga”, został wydany przez 

Wydawnictwo Renmin Wenxue Chubanshe przekład trzeciej części Dziadów A. Mickiewicza. 

Przekład został dokonany przez Yi Lijun bezpośrednio z języka polskiego na chiński. Był to 

pierwszy przekład literatury obcej wydany w Chinach po dziesięcioletniej przerwie, dlatego 

przez krytyków został z entuzjazmem nazwany „pierwszą jaskółką entuzjastycznie 

zwiastującą wiosnę odwilży politycznej”.  

Na międzynarodowej konferencji naukowej Literatura polska w świecie zorganizowanej 

w 2009 roku przez Uniwersytet Śląski, tłumaczka powiedziała:  

 

Dziady Mickiewicza nęciły mnie od młodości. Fascynuje mnie w nich wielka poezja i zupełnie nowa, 

niespotykana forma dramatu, ale najbardziej pociągają mnie autentyczny patriotyzm i ten romantyczny 

płomień, chęć poświęcenia się wielkim, wzniosłym ideom i nieugiętość w walce z przemocą. Od dawna 

miałam zamiar przełożyć to dzieło na język chiński. Nareszcie nadarzyła się okazja, kiedy w roku 1970 

chiński premier Zhou Enlai zainteresował się Dziadami i zaproponował przekład arcydzieła Mickiewicza. 

Podjęłam się tego zadania i przetłumaczyłam III część Dziadów na wsi, w szałasie, przy lampie naftowej82.  

 

Nietrudno sobie wyobrazić, jaką odwagą wykazywała się wtedy Yi Lijun, podejmując tę 

decyzję w czasie, gdy „banda czworga” zakazywała wszelkich kontaktów z zagranicznym 

dorobkiem kulturalnym. Zachowując środki ostrożności, Yi Lijun wydała swój przekład pod 

pseudonimem „Han Yi”. Z humorem wspomniała ten fakt podczas swojego konferencyjnego 

wystąpienia: „w poezji Mickiewicza czytałam, że »Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to 

                                                        
81 Yi Lijun, Recepcja literatury polskiej w Chinach, w: Literatura polska w świecie, t. III…, s. 160. 
82 Yi Lijun, Recepcja literatury polskiej w Chinach, w: Literatura polska w świecie, t. III…, s. 162. 
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będzie, co to będzie?«, natomiast miałam głęboką wiarę w sercu, że jakoś tam na pewno 

będzie!”83.  

 

1.3. Dziedzictwo i rozkwit – lata 1978–2014  

Okres największego rozkwitu przekładów literatury polskiej w Chinach rozpoczął się w 

roku 1978, gdy pojawiła się odwilż w decyzjach politycznych dotyczących literatury i sztuki. 

W tym roku przekład Lalki Prusa został po raz drugi wydany przez Wydawnictwo Shanghai 

Yiwen Chubanshe (tlum. Zhuang Ruiyuan). Jednocześnie Chen Guangshang wydał swój 

przekład Krzyżaków Sienkiewicza, powieści opartej na znanym już Chińczykom schemacie: 

naród polski w obliczu zagrożenia ze wszystkich sił walczy o wolność. W tym miejscu warto 

również wspomnieć przekład Pana Wołodyjowskiego autorstwa Mei Rukai i An Na 

stworzony na podstawie tłumaczenia angielskiego.  

Ze względu na gwałtowny wzrost liczby przekładów nie sposób omówić wszystkich 

publikacji. W poniższej tabeli zamieszczone zostały w układzie chronologicznym wszystkie 

przekłady, które pojawiły się między rokiem 1978 i 2013.  

 

Tabela 3. Przekłady literatury polskiej na chiński z lat 1978–2014 

Rok  Liczba  Utwór  Autor  Tłumacz  

1978 5 Lalka B. Prus Zhuang Ruiyuan 

Krzyżacy H. Sienkiewicz Chen Guanshang 

1979 3 Nad Niemnem E. Orzeszkowa Shi Yongsong 

Śmierć W. Reymont Shi Zhecun 

Wybór polskich poezji rewolucyjnych  Lin Hongliang 

1980 7 Powódź A. Mickiewicz Yi Lijun 

Do przyjaciół Moskali  

Przedmieście 

Pożegnanie ze światem J. Iwaszkiewicz 

Poziomka 

Biłek 

Zygfryd 

1981 8 Dar Cz. Miłosz Yi Lijun 

Wybór poezji  

Pomnik Piotra Wielkiego A. Mickiewicz 

Petersburg 

                                                        
83 Yi Lijun, Recepcja literatury polskiej w Chinach, w: Literatura polska w świecie, t. III… 
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Ogniem i mieczem H. Sienkiewicz Mei Rukai 

Jan Matejko  S. Starzyński Yang Deyou 

Wesele Pana Balzaca  J. Iwaszkiewicz 

Chłopi W. Reymont Wu Yan 

1982 3 Szczęśliwi () W. Reymont Yang Deyou 

 Maskarada () J. Iwaszkiewicz 

Wybór nowel: Trzecia kobieta H. Sienkiewicz Tang Zhen 

1983 6 Wierna rzeka S. Żeromski Gao Yunqi, Hua 

Junhao 

Quo vadis H. Sienkiewicz Lin Hongliang 

 Chawa Rubin A. Świętochowski 

Słonecznik (B. Czeszko) J. Iwaszkiewicz Yang Deyou 

Ikarus (J. Iwaszkiewicz) Yi Lijun 

Rok 1835 (M. Konopnicka) 

1984 2 Ziemia obiecana W. Reymont Yang Deyou, 

Zhang Zhenhui 

Moja cioteczka  T. Różewicz Yi Lijun 

1986 5 Płynąć pod prąd J. Iwaszkiewicz 

Yi Lijun 
Szmaragdowe oczy 

Nocleg w górach 

Żelazowa Wola 

Sława i chwała, tom 1-3 Yi Lijun, Pei 

Yuanying 

1987 8 O tendencjach we współczesnej 

literaturze polskiej 

A. Sandauer 

Yi Lijun 
Czysta miłość  I. Iredyński 

Panny szczerbate  M. Pilot 

O sobie samym – zwątpienie  T. Różewicz 

Wybór poezji  J. Tuwim 

Na polu chwały H. Sienkiewicz Zhao Weiqing 

Trzecia kobieta ： wybór nowel i 

opowiadań 

Lin Hongliang 

Chłopi W. Reymont Wu Yan 

1988 6 Plankton doktora X  M. Hłasko 

Yi Lijun 

 

Chustka  J.B. Ożóg 

Na placówce dyplomatycznej  T. Różewicz 

Pilszka  W. Żukrowski 

Wybór 8 mikroopowiadań  S. Mrożek 

Dom z moich rąk  L.Wantuła 

1989 13 Regały i pojemnik: wybór poezji C. Miłosz Lv Yuan 

Tańcowała igła z nitką  J. Brzechwa 
Yi Lijun 

Lipiec  J. Ficowski 
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Małpa w kąpieli  A. Fredro 

Strzał w dziesiątkę  A. Goldnikowa 

Sosna  J. Kierst 

Kwiat paproci  J.I. Kraszewski 

Pstra krowa  L. Pijanowski 

Pasterz tysiąca zajęcy  J. Porazińska 

Czupiradło  D. Wawiłów 

Ptak nocy  S. Stanuch 

Wybór klechd i baśni polskich  

Słońce w kuchni J. Iwaszkiewicz Lv Yuan 

1991 1 Wybór poezji z czterech państw 

Europy Wschodniej. Część polska 

 
Yi Lijun 

1992 16 Godzina W J.S. Stawiński 

Yi Lijun 

Proszę państwa do gazu  T. Borowski 

Młyn nad Lutynią J. Iwaszkiewicz 

Profesor Spanner  Z. Nałkowska 

Złote okna  A. Rudnicki 

Noce Ariadny W. Żukrowski 

Wybór poezji polskiej XX wieku  

Zwycięstwo Antka A. Kamiński 

Chłopak na opak, czyli z pamiętnika 

pechowego Jacka  

H. Ożogowska 

Pokolenie  B. Czeszko Lin Hongliang 

Szumią lasy, szumią gaje  E. Dziedzic 

Zhang Zhenhui 
Dom pod Oświęcimiem  T. Hołuj 

Chopin  E. Żytomirski 

Niemcy  L. Kruczkowski 

Oświęcim W. Paszkowski Zhang Zhenhui 

Ziemia obiecana W. Reymont Zhang Zhenhui 

1993 1 Wybór nowel i opowiadań: 

dziewczyna i gołębia 

H. Sienkiewicz 
Lin Hongliang 

1994 1 Pan Tadeusz  A. Mickiewicz Hong Ying 

1995 5 Michał Boym – ostatni wysłannik 

dynastii Ming 

E. Kajdański 
Zhang Zhenhui 

Noc podniebna  Z. Nałkowska 
Yi Lijun 

Wielkie sprawy  M. Kuncewiczowa 

Quo vadis  H. Sienkiewicz Lin Hongliang 

Wybór nowel i opowiadań: Ta trzecia  

1996 8 Matka samotna  M. Gajdziński Yang Deyou 

Tatarak  J. Iwaszkiewicz 

Yi Lijun Czysty nurt A. Rudnicki 

Dym  M. Konopnicka 

Krzyżacy, tom I-II H. Sienkiewicz Yi Lijun, Zhang 
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Zhenhui 

Krzyżacy (streszczona wersja)  Tang Yong, 

Xiang Lin 

Cienie  B. Prus Miao Boran 

Poziomka J. Iwaszkiewicz Yi Lijun 

1997 7 Wybór poezji  W. Szymborskiej Yi Lijun 

Latarnik  H. Sienkiewicz Weng Wenda 

Ogniem i mieczem, tom I-II  YI Lijun, Yuan 

Hanrong 

Ta trzecia  Lin Hongliang 

Wybór felietonów z „Lektur 

nadobowiązkowych” 

W. Szymborksa Yang Deyou 

 

Żydowska wojna  H. Grynberg 

Wybór wierszy  W. Szymborskiej 

1998 10 Wybór poezji W. Szymborskiej Zhang Zhenhui 

Sonety miłosne A.Mickiewicz Lin Hongliang 

Pan Tadeusz 
Lin Hongliang， 

Yi Lijun 

Na polu chwały H. Sienkiewicz Zhao Weiqing, 

Zhao Yanhong 

Krzyżacy Mei Rukai 

Quo vadis Dong Qingjie 

Wybór poezji C. Miłosz Zhang Zhenhui 

Chłopi W. Reymont  Dong Qingjie 

Wybrane wiersze W. Szymborska Chen Li, Zhang 

Fenling 

Michał Boym - ostatni wysłannik 

dynastii Ming 

E. Kajdański 
Zhang Zhenhui 

1999 1 Wybór nowel i opowiadań: Latarnik H. Sienkiewicz Lin Hongliang 

2000 8 Popiół S. Żeromski Hua Junhao 

Pan Wołodyjowski H. Sienkiewicz Mei Rukai 

Quo vadis Lin Hongliang 

Wybór poezji: Wołanie do Yeti  W. Szymborska Lin Hongliang  

Dziady II  A. Mickiewicz Lin Hongliang 

Dziady, cz. III Yi Lijun 

Dziady, cz. IV  

Wybrane fragmenty z Dzienników  M. Dąbrowska Yi Lijun 

2001 6 Klasyczne opowiadania H. Sienkiewicz Zhao Xiangang 

Ziemia obiecana W. Reymont Yang Deyou, 

Zhang Zhenhui 

Krzyżacy  H. Sienkiewicz Lin Hongliang 

Krzyżacy  H. Sienkiewicz Zhang Zhigang 
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Potop, tom I-III  H. Sienkiewicz Yi Lijun, Yuan 

Hanrong 

Quo vadis (streszczona wersja)  H. Sienkiewicz Su Keqin 

2002 2 Wybór poezji C. Miłosz Zhang Shuguang 

Krzyżacy, tom I-II  H. Sienkiewicz Yi Lijun, Zhang 

Zhenhui 

2003 7 Ogniem i mieczem  H. Sienkiewicz Mei Rukai 

Quo vadis  H. Sienkiewicz Shi Hang 

Miłość od pierwszego wejrzenia  W. Szymborska Lin Hongliang 

Prawiek i inne czasy  O. Tokarczuk Yi Lijun, Yuan 

Hanrong 

Ferdydurke  W. Gombrowicz  

Poetka i świat. Wybór wierszy  W. Szymborska Zhang Zhenhui 

Mirza   Yi Lijun 

2004 3 Poziomka J. Iwaszkiewicz Yi Lijun 

Abecadło C. Miłosz Xi Chuan, Bei Ta 

Wybrane fragmenty z Dzienników  W. Gombrowicz Yi Lijun 

2005 3 Lalka  B. Prus Zhang Zhenhui 

Ogniem i mieczem  H. Sienkiewicz Lin Hongliang 

Puszkin i ruch literacki w Rosji A. Mickiewicz Lin Hongliang 

2006 7 Chłopi  W. Reymont Li Si 

Quo vadis  H. Sienkiewicz Lin Hongliang 

Wybór nowel i opowiadań: Hania  H. Sienkiewicz Lin Hongliang 

Prawiek i inne czasy  O. Tokarczuk Yi Lijun 

Prawiek i inne czasy (wydanie 

tajwańskie) 

O. Tokarczuk 
Yi Lijun 

Wybór wierszy  T. Różewicz Zhang Zhenhui 

Ferdydurke (wydanie tajwańskie) W. Gombrowicz Yi Lijun, Yuan 

Hanrong 

2007 11 A wszystko przez faraona J. Dubois Zhao Gang 

13 bajek z Królestwa Lailonii  J. Iwaszkiewicz Yang Deyou 

Rozmowa z diabłem  L. Kołakowski Yang Deyou 

Dom dzienny i dom nocny (wydanie 

tajwańskie)  

O. Tokarczuk Yi Lijun, Yuan 

Hanrong  

Godzina C. Miłosz 

Li Yiliang 

Texas 

Voyeur 

W czarnej rozpaczy 

Rozmowa z Jeanne 

Wyznanie 

Wybór opowiadań H. Sienkiewicz Weng Wenda  

2008 2 O poznaniu dzieła literackiego R. Ingarden Zhang Zhenhui 

Lato w Nohant  J. Iwaszkiewicz Yang Deyou 
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2009 2 Podróże z Herodotem R. Kapuściński Wu Lan 

Wybór wierszy Z. Herbert Zhao Gang 

2010 3 Przepis C. Miłosz Li Yiliang 

Solaris S. Lem Zhao Gang 

Zniewolony umysł C. Miłosz Wu Lan 

2011 

 

 

10 Cesarz R. Kapuściński Wu Lan 

W pewnym wieku C. Miłosz Li Yiliang 

Ziemia obiecana W. Reymont Yang Deyou 

Krzyżacy  H. Sienkiewicz Yi Lijun, Zhang 

Zhenhui 

Ogniem i mieczem, tom I-II H. Sienkiewicz Yi Lijun, Yuan 

Hanrong 

Potop, tom I-III H. Sienkiewicz Yi Lijun, Yuan 

Hanrong 

Pan Wołodyjowski H. Sienkiewicz Yi Lijun, Yuan 

Hanrong 

Quo vadis H. Sienkiewicz Meng Lu 

Dzieła wszystkie H. Sienkiewicz Yi Lijun itd. 

Wybór prac krytyczno-literackich o 

literaturze polskiej 

 
Yi Lijun 

2012 6 Kamienny świat T. Borowski Yang Deyou 

pornografia W. Gombrowicz Yang Deyou 

Samotność w sieci J.L. Wiśniewski Yang Deyou 

Wszystko ciche jak zagadka W. Szymborska Chen Li, Zhang 

Fenling 

Antologia Michała Boyma M. Boym Zhang Zhenhui 

Wiersze w metrze: wybór 

współczesnych poezji polskich 

 
Zhang Zhenhui 

2013 10 Dalsze okolice C. Miłosz Li Yiliang 

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada C. Miłosz Yang Deyou 

Litwa, po pięćdziesieciu dwoch 

latach 

C. Miłosz 
Yang Deyou 

Na brzegu rzeki C. Miłosz Yang Deyou 

To C. Miłosz Yang Deyou 

Wiersze ostatnie C. Miłosz Yang Deyou 

Listy z podróży do Ameryki H. Sienkiewicz Zhang Zhenhui 

Na jasnym brzegu H. Sienkiewicz Shi Cheng 

Hania: wybór opowiadań H. Sienkiewicz Wang Min 

Światełko: wybór wierszy M. Wawrzkiewicz Yi Lijun, Zhao 

Gang 

2014 5 Bakakaj  W. Gombrowicz Yang Deyou 

Kosmos W. Gombrowicz Yang Deyou 

Trans-Atlantyk W. Gombrowicz Yang Deyou 
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Hania: wybór opowiadań H. Sienkiewicz Shi Cheng, Fei 

Teng  

Kiedyś żyłam tak samotnie W. Szymborska Hu Sang 

Na podstawie zaprezentowanej tabeli osiągnięcia tłumaczeniowe tego okresu można 

podzielić na trzy grupy: 

Grupa 1: Ponowne wydanie, nowe wydanie lub uzupełnienie poprzedniego 

przekładu 

Oprócz dramatów L. Kruczkowskiego prawie wszystkie przekłady wykonane w 

poprzednich latach zostały w omawianym okresie ponownie wydane lub na ich podstawie 

sporządzono nowe wersje. Shi Zhecun przełożył Latarnika H. Sienkiewicza w roku 1979, 

kolejne tłumaczenia zostały opublikowane w latach: 1996 (przeł. Lin Hongliang w Antologii 

wybranych opowiadań literatury światowej. Tom wschodnioeuropejski), 1997 (przeł. Weng 

Wenda, wydany przez Shanghai Yiwen Chubanshe). Ukazała się również druga wersja 

przekładu Pana Tadeusza autorstwa Hong Yinga, która została uznana za pierwszą udaną 

próbę przekładu epopei najwybitniejszego polskiego romantyka.  

Grupa 2: Przekłady innych utworów pisarzy, którzy byli już przekładani w 

poprzednich okresach 

Nad Niemnem E. Orzeszkowej zostało przełożone przez Shi Yousonga w roku 1979, a w 

1982 roku wydano Wierną rzekę Żeromskiego dzięki współpracy Hua Junhao i Gao Yunqi. 

Shi Zhecun przetłumaczył Śmierć W. Reymonta i Za chlebem H. Sienkiewicza. Ukazał się 

drukiem także Wybór nowel: Ta trzecia H. Sienkiewicza w tłumaczeniu Tang Zhena. 

Najbardziej kontrowersyjną postacią w tłumaczeniu literatury polskiej w tym okresie był Mei 

Rukai, który pośrednio z języka angielskiego przełożył Trylogię i Krzyżaków H. Sienkiewicza, 

za które dostał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Z drugiej strony wśród 

krytyków nie brakowało wątpliwości odnośnie poziomu jego tłumaczenia, np. Yi Lijun tak 

oceniała Mei Rukai i jego przekłady:  

 

tłumacz pierwszego wydania Trylogii Sienkiewicza niezbyt dobrze opanował język angielski i popełnił 

 szereg błędów w interpretacji tekstu oryginału, zwłaszcza w rozumieniu realiów zwyczajowych i 

 obyczajowych siedemnastowiecznej Polski opisanych w tych utworach. […] Taki przekład należy chyba 
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 uznać za bardziej mylący niż świadczący o niezwykłym talencie polskiego powieściopisarza – klasyka 

 literatury światowej84. 

 

Grupa 3: Bezpośrednie przekłady z języka polskiego na chiński 

W latach sześćdziesiątych XX wieku pierwsi chińscy absolwenci polonistyki 

Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zostali wysłani do Polski na studia, podjęli się 

tłumaczenia literatury polskiej bezpośrednio z polskiego na chiński. Wśród nich należy 

wymienić takie nazwiska, jak: Yi Lijun, Lin Hongliang i Zhang Zhenhui. Stanowili oni 

główną grupę propagatorów kultury polskiej w Chinach. Dzięki ich staraniom wiele powieści, 

tomików i zbiorów poetyckich zostało przetłumaczonych na chiński. Opracowali hasła z 

zakresu literatury polskiej do encyklopedii i słowników chińskich poświęconych literaturze 

światowej, przyczynili się również do zapoznania społeczeństwa chińskiego z 

najwybitniejszymi dziełami literatury polskiej, stwarzając chińskim czytelnikom możliwość 

ich lektury w języku ojczystym. Ta nieliczna grupa polonistów bez wątplienia osiągnęła nowy 

poziom krzewienia języka polskiego, literatury i wiedzy o kulturze polskiej. Ich dorobek 

tłumaczeniowy zalicza się do dzieł najwyższej klasy na chińskim rynku wydawniczym.  

Ówcześni poloniści zajmowali się przede wszystkim tłumaczeniem opowiadań i noweli, 

a ich przekłady były zamieszczane w różnych czasopismach literackich, takich jak „Literatura 

w Świecie”, „Zbiór Przekładów Wiosennego Wiatru”, „Literatura Obca”, „Poezja”, 

„Estetyczne czytanie znanych utworów”, „Literatura Chińska i Obca”, „Pisarz”, 

„Współczesna Literatura Obca”, „Literatura i Sztuka Obca”. Jak można się domyślić, 

poloniści wzięli na warsztat najpierw utwory krótkie lub dzieła o średniej długości, ponieważ 

stanowią one mniejsze wyzwanie dla początkujących tłumaczy. Dorobek pierwszego 

pokolenia tłumaczy uświetniły tomiki i antologie poezji oraz zbiory opowiadań.  

W 1980 roku Yi Lijun zwróciła uwagę na twórczość J. Iwaszkiewicza i C. Miłosza, 

ponieważ w tym roku Iwaszkiewicz zmarł, a Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla. Fakty te miały 

istotne znaczenie dla Polski, a także dla światowej sceny literackiej. Ówczesna redaktor 

czasopisma „Literatura na Świecie” Yang Leyun wysoko oceniała kunszt tłumaczeniowy Yi 

Lijun i zachęciła ją do zajęcia się tłumaczeniem twórczości omawianych polskich pisarzy. W 

związku z tym ukazały się cztery niewielkie utwory J. Iwaszkiewicza, a rok później zbiór 

                                                        
84 Yi Lijun, Recepcja literatury polskiej w Chinach, w: Literatura polska w świecie, t. III…, s. 163. 
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przekładów wierszy C. Miłosza. Yi Lijun została pierwszą tłumaczką dorobku tych dwóch 

pisarzy w Chinach. Warto zaznaczyć, że jej przekład Poziomki J. Iwaszkiewicza cieszył się 

ogromną popularnością w Chinach i był dziesiątki razy drukowany w różnych czasopismach. 

Przekład ten zamieszczono w ponad dziesięciu zbiorach poezji, a nawet w podręcznikach 

maturalnych, nie ma jednak dokładnych danych dotyczących liczby przedruków. Oprócz J. 

Iwaszkiewicza i C. Miłosza wielu innych pisarzy znalazło się na liście jej dorobku 

przekładowego tego okresu. Między innymi: A. Świętochowski, B. Czeszko, M. Konopnicka, 

W. Szymborska, T. Różewicz, H. Auderska, I. Iredyński, M. Pilot, J. Tuwim, M. Hłasko, J. 

Ożóg, W. Żukrowski, S. Mrożek, L. Wantuła, J. Brzechwa, J. Ficowski, A. Fredro, A. 

Goldnikowa, J. Kierst, J. Kraszewski, L. Pijanowski, J. Porazińska, D. Wawiłów, S. Stanuch, 

T. Borowski, Z. Nałkowska, A. Rudnicki, E. Dziedzic, E. Żytomirski, T. Hołuj, A. Kamiński, 

H. Ożogowska, M. Kuncewiczowa, M. Dajdzinski, H. Grynberg. Na podstawie przytoczonej 

listy widać wyraźnie, że liczba pisarzy, których utwory wybrano do przekładu znacznie 

wzrosła, natomiast większość pisarzy została zaprezentowana chińskiemu czytelnikowi tylko 

poprzez przekład pojedynczego utworu.  

Pierwsze pokolenie polonistów nie było zadowolone z niektórych przekładów klasyki 

literatury polskiej z języków pośrednich. W związku z tym podjęli się w tym okresie zadania 

ponownych przekładów bezpośrednio z polskiego na chiński. Spośród utworów H. 

Sienkiewicza, Lin Hongliang w 1983 przełożył Quo vadis, zaś Yi Lijun i Zhang Zhenhui 

wspólnie przetłumaczyli w 1996 roku Krzyżaków (t. I–II). Yi Lijun i Yuan Hanrong 

współpracowali też nad przekładem Ogniem i mieczem (t. I–II), który ukazał się drukiem rok 

później. Pierwsza wersja Quo vadis cieszyła się wielką popularnością i została ponownie 

wydana w 1995 roku. W roku 1984 wyszedł przekład Ziemi obiecanej W. Reymonta, owoc 

współpracy Yang Deyou i Zhang Zhenhui; 2 lata później ukazał się przekład Sławy i chwały (t. 

I–III) J. Iwaszkiewicza, którego dokonali Yi Lijun i Pei Yuanyin.  

W tym okresie jako istotne osiągnięcie w tłumaczeniu poezji wymienia się przede 

wszystkim Pana Tadeusza przełożonego bezpośredniego z polskiego na chiński przez Yi 

Lijun i Lin Honglianga. Najważniejszą cechą tego przekładu jest jego wartość poetycka. 

Sama epopeja A. Mickiewicza charakteryzuje się niezwykle wysokim kunsztem artystycznym, 

a unikatowy charakter wersyfikacji stanowi wielkie wyzwanie dla tłumacza. Niezwykle 
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trudno jest osiągnąć taki efekt, aby przekład zgadzał się z oryginałem pod względem 

stylistycznym, a jednocześnie był czytelny dla chińskich odbiorców. Chociaż Yi Lijun 

współpracowała nad przekładem Pana Tadeusza ze swoim mężem Yuan Hanrongiem, który 

przez całe życie angażował się w jej karierę translatorską, ze względu na przyjaźń z Lin 

Hongliangiem, który udostępnił jej swoją próbę tłumaczenia, zdecydowała, aby nazwisko 

kolegi zostało umieszczone na stronie tytułowej wydania. Dlatego wkład Yuan Hanronga 

nigdy nie został doceniony. Nowa chińska wersja Pana Tadeusza odniosła wielki sukces w 

Chinach i została odnotowana w Polsce. Rok po wydaniu książki, Yi Lijun dostała 

wyróżnienie Czwartej Edycji Najlepszych Książek z Literatury Obcej w Chinach; zwróciło to 

uwagę polskich krytyków i mediów, którzy zaliczyli ten przekład do najwierniej oddających 

artyzm Pana Tadeusza.  

Zanim jej przekład Pana Tadeusza osiągnął sukces, Yi Lijun wydała jeszcze Wybór 

poezji polskiej XX wieku. Warto też przypomnieć, że już w 1989 roku współczesny chiński 

poeta Lu Yuan przetłumaczył Wybór wierszy C. Miłosza, co zostało uznane za udany przekład 

pod względem artystycznym.  

Warto wspomnieć, że tłumacze Lin Hongliang i Zhang Zhenhui mieli podobne 

zainteresowania, obydwaj uwielbiali H. Sienkiewicza i W. Szymborską. Na przykład Zhang 

Zhenhui w roku 1996 wydał przekład Krzyżaków (we współpracy z Yi Lijun), a Lin 

Hongliang w roku 2001 ponownie przetłumaczył to dzieło. W 2003 r. Lin Hongliang 

przełożył Miłość od pierwszego wejrzenia W. Szymborskiej, a Zhang Zhenhui wydał wybór 

wierszy noblistki, pt. Poetka i świat. Jako koledzy z czasów studiów, a potem koledzy z pracy 

tłumaczyli na wyścigi, a ta konkurencja podnosiła poziom ich tłumaczeń. 

W nowej epoce Yi Lijun przywiązywała wielką wagę do literatuy współczesnej. W roku 

2003 razem ze swoim mężem Yuanem Hangrongiem tłumaczyła Ferdydurke W. 

Gombrowicza, przekład został ponownie wydany na Tajwanie w roku 2006. Przekład ten 

zaciekawił chińskich czytelników, zwłaszcza grono krytyków, w związku z tym 

opublikowano Mały zbiór twórczości polskiego pisarza Gombrowicza w „Literaturze na 

Świecie”. W roku 1997 Prawiek i inne czasy Olgi Tokarczuk został wyróżniony Nagrodą 

Nike, tajwańskie wydawnictwo Locus Publishing House wykupiło prawa autorskie na 

Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie i poprosiło Yi Lijun o przetłumaczenie 
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tego utworu. Yi Lijun i Yuan Hanrong podjęli to wyzwanie i oddali tłumaczenie w roku 2003. 

Książka wzbudziła wielkie zainteresowanie na tajwańskim rynku wydawniczym i stała się 

bestsellerem tego roku. W 2006 roku druga wersja tej książki została wydana w Chinach 

kontynentalnych przez wydawnictwo Hunan Wenyi Chubanshe. Powodzenie książki Prawiek 

i inne czasy na chińskim rynku wydawniczym zachęciło tłumaczy i wydawnictwo do dalszych 

działań. W 2007 roku został przełożony kolejny tom Olgi Tokarczuk Dom dzienny, dom nocny 

i wydany przez tajwańskie wydawnictwo Locus Publishing House.  

Podsumowując ten okres, będący rozkwitem tłumaczeniowym, należy stwierdzić, że z 

jednej strony skład tłumaczy uległ wtedy dużej zmianie, młodzi poloniści stanowili nową, 

główną siłę i stworzyli nową epokę tłumaczeniową; z drugiej strony wyborem utworów 

kierowały nie tylko potrzeby ideologiczne, ale także zainteresowania wydawnictw i nawet 

samych tłumaczy.  

Promocja literatury polskiej w Chinach nie kończy się! Katedra Języka Polskiego 

Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, której założycielem była profesor Yi Lijun, 

wykształciła do tej pory trzech doktorów, z których dwaj bardzo aktywnie działają na scenie 

tłumaczeniowej literatury polskiej. Profesor Zhao Gang, dziekan Wydziału Języków i Kultur 

Europejskich, kierownik Katedry Języka Polskiego od wielu lat zajmuje się literaturą polską. 

W roku 2007 jego pierwsza próba translatorska – A wszystko przez faraona osiągnęła wielki 

sukces. Jako pierwszy przykład lektury dziecięcej tłumaczonej bezpośrednio z polskiego na 

chiński, cieszyła się ogromną popularnością wśród chińskich dzieci. Zhao Gang jest nie tylko 

polonistą, ale także poetą i wielbicielem Z. Herberta. Przetłumaczył wybór wierszy tego poety 

i opublikował je we „Współczesnej Poezji Świata”, wzbudzając ogromne zainteresowanie i 

wielkie uznanie. W roku 2014 ukazał się jego przekład Światełka M. Wawrzkiewicza. Poza 

tym wydał jeszcze w 2010 roku przekład Solaris S. Lema. Jego koleżanka Wu Lan zajmuje 

się twórczością R. Kapuścińskiego i przełożyła Podróże z Herodotem i Cesarza. Oboje 

pracują obecnie nad przekładami dzieł C. Miłosza, R. Kapuścińskiego i innych pisarzy. 

Nestorka tłumaczy literatury polskiej w Chinach, profesor Yi Lijun pomimo podeszłego 

wieku nie rezygnuje z działalności translatorskiej. W roku 2011 ukończyła przekład Pana 

Wołodyjowskiego H. Sienkiewicza, dzięki czemu bezpośrednio z języka polskiego na chiński 

została przełożona całość Trylogii. Podczas oficjalnej wizyty polskiego prezydenta 
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Bronisława Komorowskiego w Chinach w 2011 roku, prezydent podarował ówczesnemu 

chińskiemu przewodniczącemu Hu Jintao specjalne wydanie zatytułowane Zbiór dzieł 

Henryka Sienkiewicza autorstwa profesor Yi Lijun jako oficjalny prezent państwowy. 

Dzięki temu, że upodobania tłumaczy ciągle się zmieniają, lista przetłumaczonych pozycji 

wydłuża się coraz bardziej. Na przykład Yi Lijun przełożyła powieści O. Tokarczuk i 

przyjaźni się z pisarką. Profesor Yang Deyou w ciągu ostatnich kilku lat wydał przekłady 

książek Pornografia (2012), Trans-Atlantyk (2014) i Kosmos (2014). Nazwiska 

współczesnych pisarzy, takich jak S. Lem, J. Korczak, W. Gombrowicz, R. Kapuściński 

znajdują się w kręgu zainteresowań chińskich polonistów. 

Warto jeszcze wspomnieć o 29 streszczeniach dotyczących najważniejszych i 

najpopularniejszych w Chinach dzieł polskich pisarzy, takich jak A. Mickiewicz, E. 

Orzeszkowa, H. Sienkiewicz, B. Prus, S. Żeromski, J. Iwaszkiewicz itp. Rozumiejąc zgodnie 

z definicją termin „streszczenia” jako „przekształcenie tekstu polegające na zmniejszeniu jego 

długości przy zachowaniu zasadniczych, wyróżnionych elementów jego treści: 

najważniejszych treści, problemów, w przypadku streszczeń dzieł literackich podstawowych 

elementów fabuły” nietrudno stwierdzić, że one stanowią cenne uzupełnienia prezentacji 

literatury polskiej dla chińskich czytelników. 

 

Tabela 4: Streszczenia utworów literatury polskiej w języku chińskim 

autor tytuł źródło 

Zhang Zhenhui Faraon Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, 

tom 1, red. Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang 

Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen 

Yi Chubanshe, Shanghai 1980. 

Zhang Zhenhui Moralność Pani Dulskiej 

Lin Hongliang Niemcy 

Zhang Zhenhui Ziemia obiecana 

Lin Hongliang Kordian Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, 

tom 2, red. Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang 

Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen 

Yi Chubanshe, Shanghai 1981. 

Zhang Zhenhui Kordian i Cham 

Lin Hongliang Marta 

Zhang Zhenhui Noce i dnie 

Zhang Zhenhui Ogniem i mieczem 

Zhang Zhenhui Popiół 

Zhang Zhenhui Potop 

Zhang Zhenhui Powracająca fala 

Zhang Zhenhui Chłopi Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, 

tom 3, red. Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang Zhang Zhenhui Komediantka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tekst_%28literatura%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tre%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%82o_literackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabu%C5%82a
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Lin Hongliang Krzyżacy Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen 

Yi Chubanshe, Shanghai 1983. Lin Hongliang Nad Niemnem 

Lin Hongliang Pan Tadeusz 

Zhang Zhenhui Placówka 

Lin Hongliang Quo Vadis 

Pei Yuanying Sława i chwała 

Zhang Zhenhui Syzyfowe prace 

Pei Yuanying Balladyna Streszczone historie słynnych dramatów 

obcych, red. Wen Meihui, Hu Zhenzhen, wyd. 

Zhong Guo Xi Ju Chubanshe, Pekin 1987. 

Lin Hongliang Dziady II, III 

Lin Hongliang Kordian 

Zhang Zhenhui Maskarada 

Zhang Zhenhui Moralność Pani Dulskiej 

Lin Hongliang Niemcy 

Zhang Zhenhui Wesele 

Pei Yuanying Zemsta 

Chiny i Polska mają długą historię przyjaznej wymiany i współpracy kulturalnej. Ciesząc 

się z faktu, że w nowej epoce chińsko-polskie kontakty literackie dzięki wsparciu rządowemu 

i pozarządowemu stają się coraz częstsze i głębsze, można przewidywać, że taka tendencja 

utrzyma się w najbliższym czasie, a chińscy czytelnicy będą jeszcze mieli wiele okazji, aby 

docenić piękno literatury ojczyzny Fryderyka Chopina. 

 

2. Co się tłumaczyło? Kto tłumaczył? – mapowanie  

Wiedza o literaturze polskiej w Chinach jest pewnym paradoksem. Z jednej strony liczba 

nakładów książek z ojczyzny Sienkiewicza jest dość skromna w porównaniu z literaturą 

Zachodu, z drugiej strony niektóre nazwiska, takie jak Mickiewicz, Sienkiewicz, Miłosz, 

Szymborska są bardzo znane wśród chińskich literatów. Trudno jednym słowem określić, czy 

literatura polska jest w Chinach popularna, który pisarz jest najbardziej uznany przez 

chińskich czytelników. Bardziej wymierna ocena polegałaby więc na przeliczeniu przekładów 

literatury polskiej i – na jego podstawie – analizie zainteresowania odbiorców. 

Można w uproszczeniu powiedzieć, że w przekładach literatury polskiej w Chinach 

przez bardzo długi czas dominowała proza, mimo że prawie wszystkie najważniejsze 

wierszowane utwory Adama Mickiewicza zostały przetłumaczone. Zatem warto sporządzić 

listę tłumaczonych pisarzy według podziału na prozę i poezję. 
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2.1. Proza 

Kiedy w Chinach mówimy o literaturze polskiej, zawsze nasuwają się nazwiska H. 

Sienkiewicza i W. Reymonta jako powieściopisarzy, J. Iwaszkiewicza jako eseisty, R. 

Kapuścińskiego jako reportażysty, E. Orzeszkowej i O. Tokarczuk jako reprezentantek 

literatury kobiecej. Lista przetłumaczonych polskich pisarzy w Chinach nie jest zbyt długa, 

ale ich nazwiska są znaczące.  

 

2.1.1. Reprezentant polskich pisarzy – Henryk Sienkiewicz 

Choć i Henryk Sienkiewicz, i Władysław Reymont są noblistami, to Sienkiewicz jest o 

wiele słynniejszy niż Reymont. Jest on niewątpliwie najważniejszym reprezentantem 

literatury polskiej w Chinach, a jego twórczość została najobszerniej przetłumaczona na język 

chiński. Został też najwcześniej przedstawiony chińskim czytelnikom. Można zresztą rzec, że 

dzieje przekładów utworów Sienkiewiczowskich w pewnym stopniu odzwierciedlają ogólny 

zarys tłumaczeń literatury polskiej w Chinach. W przypadku Sienkiewicza w kręgu chińskich 

literatów doceniono wartości ideologiczne i artystyczne jego spuścizny. Wyjątkowość 

tłumaczeń utworów Sienkiewiczowskich polega również na tym, że wywierały one istotny 

wpływ na rozwój współczesnej literatury chińskiej.  

Nowele i opowiadania H. Sienkiewicza zostały najliczniej przełożone. W ciągu prawie 

100 lat ukazało się 17 antologii dzieł Sienkiewicza i 4 zbiory nowel lub opowiadań polskich, 

których znaczną część zajmują dzieła Henryka Sienkiewicza. Oprócz tego bardzo liczny zbiór 

jego nowel i opowiadań ukazał się w literackich magazynach i czasopismach. Nie sposób ich 

dokładnie policzyć.  

Antologie nowel i opowiadań: 

·Wybór opowiadań Sienkiewicza (w nim mieszczono: U źródła, Wyrok Zeusa, Janko 

Muzykant, Jamioł, Światło świeci w ciemności, Diokles, Stary sługa), przeł. Wang Luyan, 

wyd. Beixin Shuju, Pekin 1928.  

·Wybór polskich nowel, Bartek Zwycięzca, przeł. Wang Luyan, wyd. Shiritan She, 

Yongan 1945. 

·Wybór nowel H. Sienkiewicza, przeł. Shi Zhecun, Zhou Qiming, wyd. Zuojia 
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Chubanshe, Pekin 1955.  

·Hania, wybór opowiadań, przeł. Huang Xizhe, Wu Renshan, wyd. Wenhua Shenghuo 

Chubanshe, Shanghai 1956. 

·Ta trzecia (w książce umieszczono także Przez stepy), przeł. Tang Zhen, wyd. Huacheng 

Chubanshe, Kanton 1982.  

·Wybór nowel i opowiadań: Trzecia kobieta, przeł. Lin Hongliang, wyd. Lijiang 

Chubanshe, Guilin 1995. 

·Ta trzecia (w zbiorze 10 utworów: Janko Muzykant, Szkice węglem, Jamioł，Z 

pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Latarnik, Przez stepy，Orso，Ta trzecia，Na jasnym 

brzegu，Hania), przeł. Lin Hongliang, wyd. Lijiang Chubanshe, Guilin 1987. 

·Ta trzecia, (w książce pomieszczono jeszcze: Przez stepy i Na jasnym brzegu), przeł. 

Lin Hongliang, wyd. Baihuazhou Wenyi Chubanshe, Nanchang 1997. 

·Latarnik: wybór opowiadań H. Sienkiewicza, (w książce pomieszczono: Stary sługa, 

Hania, Szkice węglem, Komedia z pomyłek, Przez stepy, Jamioł, Janko Muzykant, Za chlebem, 

Wspomnienie z Maripozy, Bartek Zwycięzca, Sachem, Orso), przeł. Weng Wenda, wyd. 

Shanghai Yi Wen Chu Ban She, Shanghai 1997. 

·Wybór nowel i opowiadań H. Sienkiewicza: Latarnik, przeł. Lin Hongliang, wyd. 

Jiefangjun Wenyi Chubanshe, Pekin 1999. 

·Klasyczne opowiadania, przeł. Zhao Xiangang, wyd. Yanbian Chubanshe, 2001. 

·Hania (w książce pomieszczono: Latarnik, Hania, Orso, Janko Muzykant, Sachem, Za 

chlebem, Bartek Zwycięzca), przeł. Lin Hongliang, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 

2006.  

·Wybór opowiadań, przeł. Weng Wenda, wyd. Shanghai Yiwen Chubanshe, Shanghai 

2007. 
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·Wszystkie dzieła H. Sienkiewicza, (w tomie pomieszczono: Hania, Szkicem Węglem, 

Orso, Janko Muzykant, Jamioł, Sachem, Przez stepy, Pamiętnik poznańskiego nauczyciela, Za 

chlebem, Bartek Zwycięzca, Latarnik, Ta trzecia), przeł. Yi Lijun, Lin Hongliang, Zhang 

Zhenhui, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 2011.  

·Hania (w książce pomieszczono także: Stary sługa i Ta trzecia), przeł. Wang Min, 

Xinxing Chubanshe, Pekin 2013. 

·Na jasnym brzegu (w książce pomieszczono także: Szkice węglem i Hania), przeł. Shi 

Cheng, Feiteng, wyd. Jiangsu Wenyi Chubanshe, Nankin 2013. 

·Hania: wybór opowiadań, przeł. Shi Cheng, Feiteng, wyd. Jiangsu Wenyi Chubanshe, 

Nankin 2014. 

Zbiory nowel lub opowiadań polskich 

·Zbiór opowiadań zagranicznych (w zbiorze pomieszczono: Janko Muzykant, Jamioł, 

Latarnik), przeł. Zhou Zuoren, 1909. 

·Zbiór przekładów powieści nowoczesnych (w zbiorze pomieszczono: Bądź 

błogosławiona, Dwie łąki, Organista z Ponikły), przeł. Zhou Zuoren, Zhou Jianren, wyd. 

Shangwu Yinshuguan, Shanghai 1922. 

·Wybór polskich nowel, przeł. Shi Zhecun, wyd. Shangwu Yinshuguan, Shanghai 1937.  

·Nowy wybór polskich nowel, przeł. Jiang Wenqi, wyd. Guangming Shuju, Shanghai 

1954.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że od 1921 do 1947 roku wielu znanych i aktywnych 

literatów chińskich, takich jak Shen Yanbing, Sun Yong tłumaczyło nowele i opowiadania 

Sienkiewicza. Te przekłady ukazały się w różnych czasopismach i magazynach, m.in.: 

„Miesięcznik Opowiadań”, „Dodatek Wiadomości Porannych”, „Krytyka Literatury 

Nowoczesnej”, „Magazyn Orientalny”, „Tygodnik Kręgów Sztuki”, „Żółty Dzwonek”, 

„Wiedza o Literaturze”, „Oświecona Młodzież”, „Przekład”, „Nowa Gazeta Ludowa”. Trudno 

nawet stworzyć całkowitą listę publikacji. Od połowy XX wieku nowele i opowiadania 

Sienkiewiczowskie były wiele razy ponownie tłumaczone i zostały opublikowane w 
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czasopismach, magazynach literackich, zbiorach i antologiach. Nawet nie sposób dokładnie 

policzyć nakładów tych publikacji. 

Warto cieszyć się z tego, że prawie wszystkie najważniejsze nowele i opowiadania H. 

Sienkiewicza zostały przełożone na język chiński. Patrząc na liczby nakładów 

poszczególnych utworów, nietrudno wskazać najbardziej popularne dzieła Sienkiewiczowskie: 

Latarnik jako utwór inicjujący w translatorskiej historii literatury polskiej w Chinach stanowi 

niewątpliwie ulubione dzieło Sienkiewicza w chińskim kręgu literackim. Nowela ukazała się 

pierwotnie w piśmie „Powieści Ilustrowane” w roku 1906 (przeł. Wu Chou), a potem była 

wiele razy umieszczana w różnych antologiach. Nawet dwie antologie są opatrzone jej 

tytułem. Chińscy czytelnicy uznają Latarnika za najbardziej reprezentatywną nowelę H. 

Sienkiewicza i zdecydowanie doceniają jej walory artystyczne.  

Kolejna nowela Janko Muzykant należy również do tej kategorii, gdyż zawiera ją ponad 

połowa antologii i zbiorów. Ciekawe jest to, że ten utwór jest często umieszczany w 

podręcznikach szkolnych lub lekturach nadobowiązkowych dla dzieci i młodzieży. W oczach 

Chińczyków mały chłopiec Janek jest podobny do najsłynniejszego w Chinach Polaka, 

Fryderyka Chopina: obydwaj wykazywali zamiłowanie do muzyki i wyjątkowe talenty 

muzyczne, byli przy tym dziećmi o słabym zdrowiu. Oczywiście, Fryderyk Chopin osiągnął 

wielki sukces i stał się duchowym bohaterem Polski, natomiast bohater literacki, biedny Janek, 

nie miał takiego szczęścia: umarł młodo z powodu biedy, otaczającej go obojętności i 

specyfiki czasów, w których przyszło mu żyć.  

Szkice węglem jako reprezentatywne opowiadanie H. Sienkiewicza stanowi specjalny 

akcent wśród przekładów pisarza. Można powiedzieć, że tłumaczenie tego opowiadania – 

właśnie jak jego tytuł – szkicuje pierwsze próby translatorskie chińskich miłośników 

literatury polskiej. Pierwszą osobą, która tłumaczyła Szkice węglem, był Zhou Zuoren. 

Tłumaczenie zostało wykonane na podstawie angielskiej wersji i skończone w roku 1908. 

Przekład zredagował jego brat Lu Xun. Ponieważ utwór ten został przełożony na chiński 

język klasyczny, wielu redaktorów stwierdziło, że przekład jest wiernie zgodny z oryginałem, 

ale zrozumiałość tekstu nie jest zadowalająca. Dopiero w 1914 roku dzięki staraniom Lu 

Xuna to tłumaczenie zostało wydane przez wydawnictwo Wenming Shuju w Shanghaju, a 12 

lat później, czyli w 1926 r. książka została ponownie opublikowana w Pekinie przez 
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wydawnictwo Beixin Shuju. Szkice węglem są także jedynym opowiadaniem H. Sienkiewicza, 

którego przekład został wydany w Chinach osobno, samodzielnie. W latach 40. XX wieku 

Zhou Zuoren przełożył opowiadanie w uproszczonym języku chińskim, przekład ten został 

opublikowany w Wyborze nowel Henryka Sienkiewicza. W późniejszych latach opowiadanie 

było ponownie przekładane przez innych tłumaczy, m.in. Lin Hongliang, Weng Wenda, Shi 

Cheng itd., tłumaczenia umieszczano w antologiach i zbiorach. Sam tłumacz Zhou Zuoren w 

przedmowie do swojego przekładu pisał, że  

 

nowele Henryka Sienkiewicza dotyczą różnych tematów, specjalizują się w opowiadaniu historii i 

 opisywaniu uczuć, zwłaszcza potrafią w lekki i humorystyczny sposób pokazywać nieszczęścia 

 przeciętnych ludzi. Szkice węglem są właśnie reprezentantem tego typu utworów
85. 

 

Nie ulega wątpliwości, że Lu Xun i jego brat Zhou Zuoren rozpoczęli promowanie 

twórczości Henryka Sienkiewicza w Chinach. Jak wspomniano w poprzedniej części pracy, 

Lu Xun, jako najwybitniejszy chiński pisarz XX wieku, będący w awangardzie współczesnej 

literatury chińskiej, był pionierem upowszechniania literatury polskiej w Chinach. Żeby lepiej 

zrozumieć jego umiłowanie literatury polskiej, warto przedstawić ogólny zarys drogi 

literackiej Lu Xuna. Lu Xun, właściwie Zhou Shuren, urodził się 25 września 1881 roku w 

powiecie Shaoxing prowincji Zhejiang, leżącej na wschodzie Chin. Ówczesne Chiny 

znajdowały się u schyłku ostatniej dynastii feudalnej – Tsing, społeczeństwo chińskie miało 

charakter półkolonialny i półfeudalny. Od dzieciństwa Lu Xun wychowywał się w tradycjach 

feudalnych, jednak jego matka pochodziła ze wsi, dzięki czemu młody Lu Xun miał kontakt z 

chłopami, co umożliwiało mu zapoznanie się z ciężkim życiem najniższej klasy społecznej. 

W latach 1898-1901 kilkunastoletni Lu Xun uczył się w nowoczesnej szkole w Nankinie. 

Interesował się literaturą zagraniczną. W roku 1902 Lu Xun wyjechał do Japonii na studia 

medyczne, przy okazji pogłębiał swoją wiedzę na temat Zachodu. Głównym powodem 

wyboru medycyny była śmierć jego ojca, gdyż wątpił w skuteczność chińskiej medycyny 

tradycyjnej. Postanowił nieść pomoc medyczną swoim rodakom. Jednak rok później 

zrezygnował ze studiów medycznych i zajął się literaturą oraz kulturą, rozumiejąc, że 

                                                        
85 Zhuo Zuoren, O „Szkicach węglem”, w: H. Sienkiewicz, Szkice węglem, przeł. Zhou Zuoren, Beixin Shuju, Pekin 1926, s. 

115-116.  
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Chińczycy potrzebują nie tylko poprawy stanu opieki medycznej, lecz także oświaty i 

edukacji. Uważał, że aby ocalić Chiny, trzeba przede wszystkim pobudzić świadomość 

narodową. W czasie studiów w Japonii ukształtowała się wizja świata oraz poglądy na życie 

Lu Xuna. Interesował się szczególnie literaturą europejską, w tym poezją Byrona, Puszkina 

oraz Mickiewicza. Po siedmioletnich studiach wrócił do Chin, a w 1909 r. podjął pracę 

nauczyciela, od 1912 r. wykładał historię literatury w Pekinie. W 1911 roku wybuchła w 

Chinach Rewolucja Xinhai (antyimperialistyczna), która przyniosła obalenie dynastii Tsing i 

proklamację republiki. Spowodowała ona jednocześnie rozpad dawnego konfucjańskiego 

porządku społecznego. Do Chin zaczęły napływać nowe prądy intelektualne z Zachodu. 

Młodzi intelektualiści, kształceni w większości na Zachodzie, zjednoczeni z tzw. Ruchem 

Nowej Kultury, głosili rewolucyjne postulaty, domagając się reformy kultury, literatury, 

nauki oraz zburzenia archaicznego modelu społeczeństwa. Do czołowych twórców tego ruchu 

należał Lu Xun, który apelował przede wszystkim o upowszechnienie języka mówionego 

(uproszczonego). W Ministerstwie Oświaty był przedstawicielem resortu w Komisji 

Zjednoczonego Języka Ojczystego i brał udział w tworzeniu transkrypcji fonetycznej języka 

chińskiego. Jego pierwsze, zarazem najgłośniejsze opowiadanie Dziennik obłąkanego ukazało 

się w kwietniu 1918 roku. Jest to opowiadanie grozy, w którym główny bohater jest 

przekonany, że jego własna rodzina tuczy go w celach konsumpcyjnych. Kanibalizm został 

przez pisarza wykorzystany jako metafora nieludzkich stosunków społecznych panujących w 

ówczesnych Chinach. Utwór ten został uznany za podstawowy postulat Ruchu Nowej Kultury 

i fundament nowoczesnej powieści. Lu Xun skupiał się na najniższych warstwach 

społecznych, opisując ich życia codzienne, odkrywając problemy społeczne i zwracając na nie 

uwagę. Ta idea przyświeca przede wszystkim jego powieściom. A był również znakomitym 

eseistą. Napisał ponad 700 esejów, za pomocą których walczył z opozycją. Dzięki 

błyskotliwemu stylowi oraz przekonaniu o potrzebie reformowania kraju jest uważany za ojca 

współczesnej literatury chińskiej.  

Młodszy brat Zhou Zuoren jako tłumacz literatury europejskiej poświęcał dużo uwagi 

twórczości H. Sienkiewicza. Jest on także pisarzem i eseistą. Był czołowym rzecznikiem 

wprowadzenia języka potocznego do literatury. Brat Lu Xuna w dzieciństwie otrzymał 

tradycyjne wykształcenie, następnie studiował w Akademii Morskiej w Nankinie. Od 1906 do 
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1911 roku przebywał razem z bratem w Japonii. Od 1917 roku wykładał jako profesor 

Uniwersytetu Pekińskiego, a w latach 20. XX wieku był jednym z najważniejszych 

intelektualistów chińskich, związanych z Ruchem Nowej Kultury. Pracował m.in. jako 

redaktor wiodącego pisma ruchu „Nowa Młodzież”. Podobnie jak w przypadku innych 

ówczesnych chińskich teoretyków literatury, pozostawał pod wpływem zachodnim, w jego 

przypadku – myśli humanizmu renesansowego. Nie udało mu się wszakże wyrwać z także 

typowego dla ówczesnej chińskiej myśli literackiej dogmatyzmu, w latach 30. i 40. XX w. 

pisywał głównie humorystyczne eseje na temat wygodnego życia, różne od swoich 

wcześniejszych, zaangażowanych tekstów. 

Pierwsza próba przekładu braci zamieszczona została w dwutomowym Zbiorze 

opowiadań z zagranicy. Obaj wkładali w późniejszych latach wiele wysiłku w opublikowanie 

utworów H. Sienkiewicza w magazynach literackich i różnych antologiach. Wysoko cenili 

wartość ideową literatury Sienkiewiczowskiej, uważając, że jego utwory są pełne buntu i 

stanowią odzwierciedlenie nieszczęścia Polaków oraz ich dążeń do niepodległości i wolności. 

H. Sienkiewicz jest ulubionym pisarzem Zhou Zuorena, gdyż przetłumaczył on w sumie 14 

nowel i opowiadań polskich, z których połowę stanowiły utwory tego pisarza. Poza tym Zhou 

Zuoren napisał wiele artykułów o literaturze polskiej, analizował i charakteryzował tę 

literaturę, podkreślał, że naród polski jest odważny, waleczny, lojalny i ufny, pełen uczucia, 

ale brak mu ostrożności. W roku 1917 obszernie przedstawił H. Sienkiewicza w recenzji 

przekładu Quo vadis (przekład: Xu Bingcheng, Qiao Zengxun) i wszechstronnie zanalizował 

wartość ideową i artystyczną arcydzieła.  

Bracia Lu Xun i Zhou Zuoren w tłumaczeniu wyznają zasadę, że tłumacze muszą starać 

się, aby przekłady były przede wszystkim wierne oryginałowi, a zrozumiałość i stylizacja 

stoją w drugiej kolejności. Lu Xun uzasadnił swoją opinię w metaforze, że utwór zagraniczny 

jest cudzoziemcem, który ma wyższy niż u Chińczyków nos i niebieskie oczy. Tłumaczenie 

może tylko zmienić jego ubiór, ale nie wolno usunąć jego nosa czy oczu. Trzeba przyznać, że 

pod tym względem przekłady braci Zhou są zgodne z oryginalnymi tekstami, ale często są 

krytykowane właśnie z powodu niewystarczającej zrozumiałości i estetyczności.  

Kontynuatorem upodobań translatorskich Lu Xuna jest znany tłumacz i pisarz Shi 

Zhecun (właściwie Shi Depu). Był on redaktorem, nowelistą, poetą, a jednymi z jego 



76 

 

najważniejszych osiągnięć literackich są tłumaczenia. W ciągu lat 1950-1958 r. przekładał 

utwory zagraniczne zawierające w sumie ponad 2 miliony znaków. Shi Zhecun wprowadził 

do Chin modernizm, preferował twórczość o idei modernistycznej, jest uznany za fundatora 

chińskiej literatury modernistycznej. Odróżniając się od innych tłumaczy, którzy przekładali 

utwory najsłynniejszych pisarzy, takich jak Szekspir, Balzac, Tołstoj, Romain Rolland, on 

umiłował utwory pochodzące ze „wschodnio-europejskich krajów małych i słabych” i z 

krajów byłego Związku Radzieckiego. Przyznał kiedyś:  

 

Kolekcja nowel europejskich i amerykańskich pod redakcją Zhou Shoujuan najwcześniej mnie 

 zainteresowała, a potem specjalny numer literatury narodów małych i słabych „Miesięcznika  Opowiadań” 

 i Zbiór opowiadań nowoczesnych autorstwa Zhou Zuorena zwróciły moją uwagę. Te opowiadania 

 pochodzące z małych krajów europejskich umieszczone w wymienionych  publikacjach są krótkie, ale 

 silnie odzwierciedlają tragiczne ludzkie uczucia. Wzruszyłem się o wiele bardziej tymi opowiadaniami niż 

 utworami pochodzącymi z innych dużych krajów”
86. 

 

Starania Shi Zhecuna wzmocniły wymianę kulturalną między Chinami a tymi krajami, 

które literacko wzbudziły jego zainteresowanie, pogłębiły wzajemne poznanie i zaufanie 

między ludźmi. Nie znał języka polskiego, ale jego znajomość języka angielskiego i 

francuskiego była znakomita, co zagwarantowało jakość jego przekładów wykonanych 

pośrednio z wersji angielskiej lub francuskiej. W jego przekładach oprócz skomplikowanych 

nazwisk bohaterów, rzadko używanych terminów religijnych oraz idiomów regionalnych 

prawie wszystkie fragmenty zostały przetłumaczone według sposobu myślenia estetycznego i 

nawyków czytelniczych Chińczyków. Płynny, świeży styl i atrakcyjna historia z żywym 

wątkiem pozwalały czytelnikom na współodczuwanie z bohaterami i zrozumienie myśli 

autorów. Zgodnie z nawykami gramatycznymi języka polskiego w utworach Sienkiewicza jest 

wiele zdań wielokrotnie złożonych, tłumacz przełożył je przeważnie za pomocą krótkich i 

prostych zdań, które bardziej odpowiadały gustom i nawykom Chińczyków. Poza tym, jego 

specyficzna wrażliwość na naturę i życie oraz swoiste zrozumienie obyczajów obcych krajów 

umożliwiły mu tłumaczenie z powodzeniem opisów krajobrazów. Shi Zhecun był bardzo 

odpowiedzialnym tłumaczem. Aby chińscy czytelnicy dobrze zrozumieli utwory, dodał dużo 

prostych i dokładnych przypisów o obrzędach obyczajowych i religijnych. We współczesnych 

                                                        
86 Shi Zhecun, Wybór nowel krajów europejskich, wyd. Zhengyan Chubanshe, Shanghai 1948, s. 18.  
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Chinach, czyli w czasie od Ruchu Czwartego Maja (1919 r.) wykształciła się tradycja, by 

wybitni pisarze i literaci zajmowali się jednocześnie tłumaczeniami literackimi. Władając 

bardzo dobrze i niezwykle sprawnie językiem ojczystym i prezentując wysoki poziom 

opanowania rzemiosła twórczego, potrafili sukcesywnie nasycić rynek przekładami 

zagranicznych utworów literackich na język chiński. Shi Zhecun jest właśnie jednym z takich 

tłumaczy.  

Trzeba tu jednak poczynić pewne zastrzeżenie co do jego postawy translatorskiej. 

Podobnie jak inni tłumacze tych czasów, Shi Zhecun często używał wyrażeń 

naideologizowanych, takich jak „walka klas”, „uczucie narodu”, „pozycja proletariacka” – 

głównie w przedmowach swoich przekładów w celu opisania postaw lub doświadczeń 

rewolucyjnych autorów, czasami też w przypisach krytykował „nieprawomyślne” opinie 

autora. Takie działania pokazują ograniczenia tłumaczy w ówczesnym ustroju i 

odzwierciedlają tło działalności tłumaczeniowej. 

Od lat 80. XX wieku ogólna sytuacja społeczna w Chinach bardzo się zmieniła. Po 

obaleniu Bandy Czworga i zakończeniu Rewolucji Kulturalnej nowy chiński rząd prowadził 

politykę reform i otwarcia na świat. W kręgu literatury i sztuki pojawiały się różnorodne 

prądy estetyczne. Krytycy i czytelnicy przestali interesować się literaturą wyłącznie pod 

względem ideologicznym i zaspokajania przez utwory literackie potrzeb politycznych, 

zwracali więcej uwagi na sens życia, ludzkie uczucia i walory artystyczne prezentowane przez 

dane utwory. W tym okresie przetłumaczono i wydano w Chinach kilka nowel miłosnych H. 

Sienkiewicza, m.in. Tę trzecią, Hanię, Przez stepy i Na jasnym brzegu.  

Przyjrzyjmy się losom przekładów Tej trzeciej i Hani jako reprezentatywnych nowel 

miłosnych tłumaczonych na chiński. Pierwsza z tych nowel była przekładana pięć razy (Tang 

Zhen – 1982, Lin Hongliang – 1987, Weng Wenda – 2007, Wang Min – 2013, Shi Cheng – 

2013), m.in. wersja Lin Honglianga była kilkakrotnie umieszczona w różnych antologiach. 

Hania została przetłumaczona dwa-trzy razy (Lin Hongliang – 1987, Weng Wenda – 1997 i 

Shi Cheng – 2013). Z kolei nowela Przez stepy posiada dwa przekłady. Ciekawe jest to, że 

utwór Na jasnym brzegu został przełożony i umieszczony nie tylko w omawianych 

antologiach, ale jej przekład ukazał się także w osobnym wydaniu w roku 1925. Tłumacz 
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wysoko ocenia miłosne nowele H. Sienkiewicza. W przedmowie do swojego Wyboru nowel H. 

Sienkiewicza: Ta trzecia napisał:  

 

Miłość jest jednym z wiecznych tematów literackich, która nie tylko pokazuje ludzkie uczucia, ale także 

 odzwierciedla moralność i mentalność człowieka. Przez pryzmat miłości można widzieć piękno i brzydotę, 

 dobro i zło, uczciwość i oszustwo ludzkiej duszy, ale też problemy społeczne. W związku z tym miłość 

 często jest głównym wątkiem dzieł literackich, w tym przypadku nowel i opowiadań H. Sienkiewicza. Na 

 przykład łącznikiem nowel Przez stepy, Na jasnym brzegu, Ta trzecia i Hania jest miłość. Sienkiewicz w 

 owych utworach miłosnych zwracał uwagę na opisywanie stanu psychicznego bohaterów i podkreślanie 

 głębokiego sensu społecznego ich losów, uczucie ludzkie idealnie łączy się z puentą utworu
87. 

 

Wspomniany wcześniej profesor Lin Hongliang jest najwybitniejszym tłumaczem nowel 

i opowiadań Sienkiewiczowskich o tematyce miłosnej. Przygoda profesora z polską literaturą 

zaczęła się w latach pięćdziesiątych XX wieku, zanim pojechał jako stypendysta Rządu RP do 

Polski na studia polonistyczne. W Chinach studiował na Uniwersytecie Wuhańskim literaturę 

chińską, dzięki temu przeczytał artykuł wielkiego chińskiego pisarza Lu Xuna, który bardzo 

wysoko oceniał Adama Mickiewicza i zakochał się w literaturze polskiej. Po ukończeniu 

studiów i stażu w Polsce wrócił do Chin i został badaczem w Instytucie Literatury 

Zagranicznej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. Był pierwszym Chińczykiem, który 

tłumaczył arcydzieła polskich pisarzy bezpośrednio z oryginałów. W swoim dorobku ma m.in. 

przekłady dzieł Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza, Wisławy 

Szymborskiej, Jarosława Iwaszkiewicza itd. Jest ponadto autorem monografii o historii 

polskiego teatru i biografii Fryderyka Chopina, której towarzyszy zbiór listów kompozytora w 

jego przekładzie. Opracował encyklopedyczne hasła o utworach i pisarzach polskich i 

opublikował kilka rozpraw naukowych o literaturze polskiej. Jest redaktorem wielu tomików 

specjalizujących się w literaturze środkowo-wschodnio-europejskiej w różnych antologiach. 

Wieloletnia praca przyniosła Lin Hongliangowi uznanie, szacunek i sławę. Za zasługi dla 

promocji polskiej literatury był wielokrotnie nagradzany przez polskie władze i polskie 

środowisko literackie. Został wyróżniony m.in. Medalem Zasłużonym Kulturze – Gloria Artis 

w roku 1984. W roku 2000 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP.  

                                                        
87 Lin Hongliang, Gorliwe uczucie, kunsztowna technika – przedmowa, w: Ta trzecia, przeł. Lin Hongliang, wyd. Lijiang 

Chubanshe, Guilin 1987, s. 12.  
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Lin Hongliang uważa, że dla tłumacza literatury nawet dobra znajomość języka obcego 

jest absolutnie niewystarczająca – niezwykle istotny jest poziom opanowania języka 

ojczystego. Przekład literacki bowiem musi posiadać walory literackie (artystyczne), co różni 

go od zwykłego (nieliterackiego) tłumaczenia. Lin Hongliang posiadał wysoki poziom 

znajomości języka chińskiego, jeszcze w czasie studiów sinologicznych w Chinach szlifował 

znajomość chińszczyzny. Był również bardzo dokładny i odpowiedzialny. Zdawał sobie 

sprawę, iż utwory literackie dotykają bardzo szerokiego zakresu zagadnień (także w kulturze i 

realiach oryginału), z którymi trzeba się zaznajomić, przystępując do tłumaczenia. Zawsze 

sięgał po specjalistyczne opracowania, a przy tym angażował się emocjonalnie w przekład. 

Takie zaangażowanie tłumacza bardzo pomaga choćby w doborze słownictwa i podnosi 

jakość przekładu. Sam kiedyś podkreślał: 

  

wątki i tematyka twórczości Sienkiewicza są bogate i barwne, urozmaicone są również forma i styl 

 artystyczny. W jego utworach można znaleźć tematykę poważną, lekką, satyryczną i fabularną. 

 Przekładanie tych nowel powinno być więc wierne ich stylowi. Dla przykładu styl noweli Szkice węglem 

 różni się od Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela tym, że mimo wspólnego demaskatorskiego charakteru, 

 pierwsza jest nowelą fabularną i humorystyczną, a druga opisuje głównie uczucia i psychikę. Latarnik 

 natomiast jest wyjątkową nowelą, w której prawie nie ma fabuły, występuje tylko jedna postać. Poprzez 

 wspomnienia i monolog wewnętrzny bohatera oraz dzięki opisowi otoczenia w tle nowela oddziałuje 

 mocno na ludzkie serca. Podczas przekładania tej noweli starałem się szukać odpowiednich słów i zdań w 

 języku chińskim, aby zaprezentować piękno i specyficzny urok tego utworu
88. 

 

Najważniejszym faktem – co podkreślam raz jeszcze – jest to, że Lin Hongliang był 

pierwszym tłumaczem, który przełożył nowele Sienkiewiczowskie na chiński bezpośrednio z 

polskiego. Pod tym względem jego przekłady miały znaczenie bezprecedensowe.  

Poza Lin Hongliangiem, pozostali tłumacze, tacy jak Tang Zhen, Weng Wenda, Wang 

Min czy Shi Cheng przekładali utwory Sienkiewiczowskie pośrednio, z trzeciego języka. Ich 

przekłady nie budziły aż takiego zainteresowania i refleksji wśród czytelników, ale w 

pewnym stopniu wzbogaciły rynek czytelniczy literatury Sienkiewiczowskiej.  

Sposób narracji, bogactwo języka i doskonałe puenty zapewniły Sienkiewiczowi trwałe 

miejsce w dziejach polskiej nowelistyki i dzięki licznym tłumaczeniom przyniosły mu pewną 

popularność w Chinach. Ale to, co wyniosło go na szczyt chińskiej sławy – to były powieści 

                                                        
88 Wywiad udzielony przez tłumacza Lin Hongliang w Chińskim Radiu Międzynarodowym w dniu 11 stycznia 2006 r.  
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historyczne. Powieścią, która przyniosła pisarzowi największy sukces, czyli Nagrodę Nobla, 

było Quo vadis. Dzięki temu utworowi chińscy czytelnicy mieli możliwość zapoznania się z 

barwnym i plastycznym obrazem dworu cezara, świetnie zilustrowanymi postaciami Nerona, 

poety Petroniusza, filozofa Seneki, tekst – co ważne dla chińskiego czytelnika – ma wyraźną 

wymowę ideową: zwycięstwo idei moralnej nad fizyczną przemocą. Mimo że Akademia 

Szwedzka przyznała Henrykowi Sienkiewiczowi Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za 

wybitne osiągnięcia pisarskie w literaturze epickiej, czyli właściwie za całokształt twórczości, 

często się uważa, że pisarz został nagrodzony za powieść Quo vadis. Prawdopodobnie dlatego 

w Chinach liczba przekładów tego utworu była tak wielka. Od roku 1948 do obecnej chwili 

ukazało się 21 przekładów Quo vadis, wśród nich była wersja streszczona. Liczba przekładów 

jest dowodem popularności dzieła.  

 

Tabela 5. Wykaz wszystkich przekładów Quo vadis 

Tłumacz  Rok wydania Wydawnictwo  

Xu Bingchang 1948 Shangwu Yinshuguan 

Fei Mingjun 1951 Lijiang Chubanshe 

Nie wiadomo 1975 Taiwan Shangwu Yinshuguan 

Shi Hang 1980  Shanghai Yiwen Chubanshe 

Yan Zhengyi 1981 Yuanjing Wenhua Chuban Gongsi 

Lin Hongliang 1983 Shanghai Wenyi Chubanshe 

Mei Rukai 1986 Hunan Renmin Chubanshe 

Lin Hongliang 1995 Lijiang Chubanshe 

Dong Qingjie 1998 Jilin Daxue Chubanshe 

Zhang Zhenhui 2000 Renmin Wenxue Chubanshe 

Lin Hongliang 2001 Nanhai Chubanshe 

Su Keqin  

(wersja streszczona) 

2001 Anhui Shaonian Ertong Chubanshe 

Shi Hang 2003 Shanghai Yiwen Chubanshe 

Lin Hongliang 2006 Nanhai Chubanshe 
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Lin Hongliang 2006 Thinkingdom House 

Lin Hongliang 2009 Nanhai Chubanshe 

Zhang Zhenhui 2010 Renmin Wenxue Chubanshe 

Meng Lu 2011 Shaanxi Shifan Daxue Chuban Shiye Youxian 

Gongsi 

Lin Hongliang 2013 Nanhai Chubanshe 

Yan Zhaoxia 2013 Changjiang Wenyi Chubanshe 

Meng Lu 2014 Baihuazhou Wenyi Chubanshe 

Przekład Xu Bingchanga był pierwszym przekładem tego arcydzieła, który zdobył 

uznanie krytyków, natomiast z powodu braku wiedzy wśród ówczesnych czytelników o 

chrześcijaństwie nie wzbudził zbyt dużego zainteresowania. Zhou Zuorena ocenił przekład 

następująco: 

 

Xu Bingcheng tłumaczył ten utwór słowo w słowo i osiągnął sukces, a jeśli mówimy o wadze tego 

 przekładu, niektóre transliteracje nazwisk nie są właściwe. Ponadto wersja francuska, z której korzystał 

 tłumacz, nie była dokładna, prawdopodobnie angielska wersja Curtina jest lepsza
89. 

 

Przekład Lin Honglianga był pierwszą wersją Quo vadis tłumaczoną na chiński 

bezpośrednio z polskiego. Tłumacz mówił o tym w jednym z wywiadów:  

 

Przekładanie tego znanego utworu, oczywiście, nie było dla mnie łatwe, bo były to początki mojej  pracy 

 nad tłumaczeniem utworów Sienkiewicza. Największą trudność sprawiała mi wielka różnica między 

 językiem polskim i chińskim, które są językami o dwóch zupełnie odmiennych systemach językowych  i 

 nie mają, tak jak języki europejskie, odpowiednio wielu podobieństw. Są to dwa zupełnie różne języki, 

 które różnią się konstrukcjami gramatycznymi i sposobem wyrażania, stąd samo literalne przekładanie 

 powieści z języka polskiego na chiński jest dosyć trudne. Natomiast najtrudniejszym zadaniem było 

 dbanie o wierność przekładu oryginałowi i stworzenie przekładu, który spodobałby się czytelnikom 

 chińskim
90. 

 

Dla chińskich tłumaczy przekładanie jest twórczością wtórną. Quo vadis jest powieścią, 

której akcja dzieje się na tle konkretnych wydarzeń historycznych, w czasach Imperium 

Rzymskiego i wczesnej działalności chrześcijan za panowania Nerona. Wiele w niej faktów, 

                                                        
89 Zhou Zuoren, O powieści Quo vadis, w: Swój narożnik, wyd. Beixin Shuju, Pekin 1927.  
90 Wywiad został udzielony osobiście z tłumaczem Lin Hongliangiem na prośbę autorki tej pracy w roku 2012.  
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wydarzeń znanych z historii, nawiązań do zwyczajów, sposobu życia i mitologii Rzymian, 

wielu bohaterów to faktyczne postaci historyczne – to sprawiało tłumaczowi wiele kłopotów. 

Przed rozpoczęciem tłumaczenia tej powieści, w celu poszerzenia wiedzy i pogłębienia 

zrozumienia treści Lin Hongliang przeczytał różne dzieła historyczne o starożytnym Rzymie i 

wczesnym chrześcijaństwie, zapoznał się z mitologią starożytną oraz opowieściami 

biblijnymi. Korzystał także ze słownika kultury starożytnej Grecji i Rzymu i słownika 

łacińsko-chińskiego, które pozwalały mu uniknąć błędów związanych z wiedzą historyczną. 

Dobry przekład tego utworu wymaga dogłębnego zapoznania się z warunkami społecznymi, 

historią, kulturą i zwyczajami panującymi w czasach opisywanych w powieści, ale i w 

czasach, kiedy żył autor – to dopiero pozwala w pełni zrozumieć jego idee, uczucia, poglądy 

estetyczne i styl. Jednocześnie tłumacz musi rozumowo i emocjonalnie próbować 

doświadczyć opisanych w powieści wewnętrznych światów indywidualnych postaci. Tylko 

wtedy potrafi należycie przekazać idee, uczucia i styl autora. Utwory literackie zbudowane są 

też z idei i uczuć, więc tłumacz nie może przekładać tekstów zdanie po zdaniu jak maszyna 

do tłumaczenia. Tłumacz przyznawał, że przy tłumaczeniu Quo vadis, często zachwycał się 

talentem Sienkiewicza w ilustrowaniu majestatycznych scen historycznych, odczuwał 

ogromną przyjemność w obcowaniu z dziełem, przeżywał wzruszenie, współodczuwał 

smutek i radość, współuczestniczył emocjonalnie w zawiłej i smutnej historii miłości 

bohaterów Winicjusza i Ligii. Kiedy Winicjusz czuł rozpacz z powodu aresztowania Ligii i 

niemożności jej uratowania, Lin Hongliang był bardzo smutny i „łzy ciekły mu z oczu”. 

Kiedy Ligia została przywiązana do rogów tura i pokazała się na arenie, „krew odpływała mu 

z serca”. Kiedy Ursus zabił tura i Ligia została uratowana, był tak samo jak Winicjusz 

szczęśliwy, ze „łzami radości w oczach”. Zatem przy przekładaniu starał się wybierać 

najbardziej stosowne słowa i zdania tak, aby swoimi przekładami najpierw wzruszyć samego 

siebie, a potem czytelników. W swoim przekładzie Quo vadis Lin Hongliang przekazywał 

czytelnikom idee i uczucia autora, odtwarzał motywy utworu, ale jednocześnie wkładał weń 

własne myśli i emocje oraz doświadczone przez siebie w odbiorze utworu uczucia radości, 

bólu i smutku. Można powiedzieć, że starał się wejść w fabułę i wewnętrzny świat 

poszczególnych postaci. Późniejsze trzykrotne wydania tego przekładu potwierdzały jego 

wysoki poziom i stały się sukcesem profesora Lin Honglianga. W nagrodę za przekład tej 
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powieści w roku 1984 Lin Hongliangowi został przez polskie Ministerstwo Kultury i Sztuki 

odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Podczas wizyty w Polsce został 

serdecznie przyjęty przez arcybiskupa Józefa Glempa, który podziękował mu „za przełożenie 

tej prawdziwej chrześcijańskiej epopei”. W roku 1999, podczas oficjalnej wizyty w Chinach, 

prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaśniewski, w Ambasadzie RP w Pekinie 

z wielkim zainteresowaniem obejrzał przekłady literatury polskiej autorstwa Lin Honglianga i 

poprosił go o przeczytanie sobie i swojej małżonce fragmentu z przekładu. 

Skoro Henryk Sienkiewicz i jego Quo vadis cieszą się tak wielką popularnością w 

Chinach, to nic dziwnego, że wielu tłumaczy próbowało ponownie przekładać to arcydzieło. 

Wśród tłumaczy, którzy przełożyli ten utwór pośrednio z innego języka, najwyższym 

uznaniem cieszy się Mei Rukai. Na literackich forach internetowych większość miłośników 

literatury Sienkiewiczowskiej poleca właśnie przekład Mei Rukaia.  

Jeśli zaś chodzi o przekłady bezpośrednie z polskiego na chiński, warto wymienić (poza 

omówionym Lin Hongliangiem) drugie ważne nazwisko – Zhang Zhenhui, kolegi Lin 

Honglianga. Zhang Zhenhui urodził się 16.06.1934 r. w Chinach. W latach 1954-1960 

studiował na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł 

naukowy profesora. Od roku 1960 aż do emerytury pracował jako profesor w Instytucie 

Badań Literatury Zagranicznej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie. Jest 

autorem wielu prac naukowych, m.in. sporządził biografie: Henryka Sienkiewicza, Adama 

Mickiewicza, Władysława Reymonta, w jego dorobku jest Literatura polska XX wieku i 

Wybór poezji symbolicznej. Przetłumaczył mnóstwo utworów najsłynniejszych polskich 

pisarzy, m.in. interesującego nas tutaj H. Sienkiewicza. Przetłumaczył także na język chiński 

książkowe opracowania historyczne Edwarda Kajdańskiego: Michał Boym – ostatni 

wysłannik dynastii Ming, Michał Boym – ambasador Państwa Środka. Za swoją pracę 

naukowo-badawczą i wkład w wymianę kulturalną między Polską i Chinami został 

uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (1997), Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Zasługi RP, nadanym przez Prezydenta RP (2001), Złotym Medalem „Zasłużony 

Kulturze – Gloria Artis” (2006), ustanowionym przez Sejm RP. Jego przekład Quo vadis jest 

jak dotąd ostatni (po nim nie było nowych prób), zdobył on wielkie uznanie czytelników i 

wydawców. Kiedy Wydawnictwo Renmin Wenxue Chubanshe, jedno z najlepszych 
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wydawnictw w Chinach, wydało Dzieła wszystkie Henryka Sienkiewicza, umieszczono w nim 

przekład Quo vadis właśnie autorstwa Zhang Zhenhuia.  

W porównaniu z sukcesem Quo vadis liczba przekładów Krzyżaków, kolejnej powieści 

historycznej Sienkiewicza, jest o wiele skromniejsza. Pierwsza wersja tłumaczenia pojawiła 

się w roku 1978, przełożona pośrednio z języka angielskiego, niemal 20 lat później ukazała 

się streszczona wersja dla dzieci. W roku 1996 ukazała się również tłumaczona bezpośrednio 

z polskiego na chiński wersja współautorstwa Yi Lijun i Zhang Zhenhui, która zdobyła 

uznanie na rynku wydawniczym i została wydana jeszcze dwukrotnie. W roku 2001 Lin 

Hongliang wydał swój przekład również tłumaczony z polskiego na chiński. W międzyczasie 

ukazały się jeszcze dwa przekłady tłumaczone pośrednio: Mei Rukai w 1998 r. i Zhang 

Zhiganga w 2001 r. 

Trylogia H. Sienkiewicza, czyli cykl powieści historycznych składających z utworów: 

Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski zajmuje ważne miejsce w dorobku literackim 

noblisty. Stanowi ona również istotny składnik osiągnięć chińskich tłumaczy w promocji 

literatury polskiej. Istnieją dwa kompletne przekłady, autorstwa Mei Rukai oraz Yi Lijun i 

Yuan Hanronga. Mei Rukai przełożył te trzy powieści pośrednio z języka angielskiego. 

Wydawnictwo Hunan Renmin Chubanshe wydało przekłady kolejno w roku 1981, 1982 i 

2001. Należy wspomnieć, że tytuł trzeciej powieści – Pan Wołodyjowski został 

przetłumaczony jako Krwawa wojna w twierdzy na granicy, który brzmi po chińsku bardzo 

pięknie i zachęcająco, natomiast nazwisko głównego bohatera, którego dotyczy główny wątek 

historii, zostało niesłusznie pominięte. Mimo pewnych braków Mei Rukai wniósł istotny 

wkład w rozpropagowanie tego arcydzieła Sienkiewicza, przekład Ogniem i mieczem został 

powtórnie wydany w roku 2003.  

Wspomniana już tłumaczka Yi Lijun wraz ze swym mężem, profesorem Yuan 

Hanrongiem znakomicie przełożyła Trylogię bezpośrednio z polskiego na chiński. Przekład 

ten jest uznany za ważną część zbioru tłumaczeń twórczości H. Sienkiewicza w Chinach. Yi 

Lijun urodziła się 1934 r. w powiecie Huanggang, w prowincji Hubei. Jej dzieciństwo było 

nietypowe jak na ówczesne Chiny, bo w tamtych czasach dziewczęta ze zwykłych rodzin 

raczej nie miały okazji chodzić do szkoły, jednak jej ojciec był oświeconym człowiekiem i 

zachęcał córkę do nauki. W roku 1953 Yi Lijun rozpoczęła studia na Wydziale Filologii 
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Chińskiej Uniwersytetu Wuhańskiego, gdzie spędziła tylko rok, bo w 1954 r. wyjechała do 

Polski na studia polonistyczne jako stypendystka rządu polskiego91. W latach 1954-1960 Yi 

Lijun studiowała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Te 6 lat studiów 

w Polsce dało jej solidne podstawy z języka polskiego. Po powrocie do kraju pracowała 

najpierw w sekcji radziecko-wschodnioeuropejskiej Chińskiego Radia Międzynarodowego 

jako redaktorka i dziennikarka. W roku 1962 przeniosła się do ówczesnego Pekińskiego 

Instytutu Języków Obcych (dzisiejszy Pekiński Uniwersytet Języków Obcych). Profesor Yi 

Lijun sama przyznaje, że jej zainteresowanie literaturą narodziło się już w dzieciństwie. A rok 

studiów na kierunku filologii chińskiej na Uniwersytecie Wuhańskim nie tylko pogłębił jej 

wiedzę o literaturze chińskiej, ale jeszcze bardziej podniósł jej umiejętność posługiwania się 

językiem chińskim, co było bardzo pomocne w późniejszej pracy nad tłumaczeniem literatury. 

Od roku 1976, kiedy przekład III części Dziadów Adama Mickiewicza pióra Yi Lijun został 

wydany jako pierwsza książka z literatury obcej w całym kraju po dziesięcioletniej rewolucji 

kulturalnej, tłumaczka w swym dorobku translatorskim ma już ogromną liczbę przekładów 

literatury polskiej, m.in.: Dziady Adama Mickiewicza, Sławę i chwałę J. Iwaszkiewicza (we 

współpracy z Pei Yuanin), Wybór poezji polskiej XX wieku, Krzyżaków H. Sienkiewicza (we 

współpracy z Zhang Zhenhui), Trylogię H. Sienkiewicza (we współpracy z Yuan 

Hanrongiem), Pana Tadeusza (we współpracy z Lin Hongliangiem), Prawiek i inne czasy O. 

Tokarczuk (we współpracy z Yuan Hanrongiem), Ferdydurke W. Gombrowicza (we 

współpracy z Yuan Hanrongiem), Dom dzienny, dom nocny O.Tokarczuk (we współpracy z 

Yuan Hanrongiem) i wiele innych. Lista dokonań translatorskich Yi Lijun jest imponująca: 

obejmuje ponad 60 pozycji bibliograficznych, nie licząc ponad 40 antologii, w których 

przedrukowano jej przekłady wierszy lub nowel z czasopism. Wydała dwa opracowania 

monograficzne: Literaturę polską i Historię powojennej literatury polskiej, napisała mnóstwo 

artykułów o literaturze polskiej. Jej stała współpraca z czasopismami daje inteligencji 

chińskiej rzetelną informację o polskich nowościach literackich. Dopełnieniem tych 

publikacji jest około 300 haseł w encyklopediach specjalistycznych, takich jak: Wielki słownik 

                                                        
91 Od 1950 r., czyli rok po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między ChRL 

a RP, rząd chiński zaczął wysyłać stypentystów do Polski na studia na przeróżnych kierunkach. W grupie studentów, którzy 

razem z Yi Lijun wybrali się do Polski, był młody student fizyki atomowej – Yuan Hanrong, przyszły mąż Profesor i ważny 

partner w późniejszej pracy tłumaczeniowej.  
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literatów obcych (1989), Wielki słownik znanych pisarzy obcych (1989), Wielki słownik 

literatury obcej XX wieku (1998) i Chińska wielka encyklopedia powszechna (1982).  

Praca i wysiłek Yi Lijun są wysoko cenione w Polsce i w Chinach. Dwukrotnie została 

uhonorowana, w roku 1984 i 1997, polskim odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 

roku 1995 otrzymała tytuł „Wzorowy nauczyciel miasta Pekinu”. W roku 2000 prezydent RP 

odznaczył ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, zaś w 2004 minister Edukacji 

Narodowej i Sportu RP Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Również w 2004 roku Zarząd 

Główny Ogólnochińskiego Stowarzyszenia Tłumaczy uhonorował Yi Lijun tytułem „Senior 

Zawodu Tłumacza Literatury Obcej”. W roku 2007 otrzymała tytuł doktora honoris causa 

Uniwersytetu Gdańskiego za „oryginalność sposobu prezentacji literatury polskiej w Chinach 

poprzez heroiczną pracę translatorską, wychowanie wielu pokoleń chińskich polonistów i 

wzorcową działalność organizacyjną w zakresie współpracy naukowej z polskimi ośrodkami 

akademickimi”. W roku 2008 nominowana przez Marszałka Senatu RP otrzymała honorowy 

tytuł „Ambasadora Polszczyzny” przyznany przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium 

Polskiej Akademii Nauk za wieloletnie krzewienie języka polskiego i literatury polskiej w 

Chinach. W roku 2011, kiedy prezydent RP złożył oficjalną wizytę w Chinach, osobiście 

odznaczył profesor Yi Lijun i jej męża Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 

Polskiej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.  

Józef Bachórz, przywołując opinie profesorów Gawlikowskiego i Mazana, oceniał 

zasługi Yi Lijun w przekładaniu twórczości Sienkiewicza, pisząc, że jej działalność 

koncentruje się: „wokół dzieł Sienkiewicza i Gombrowicza, jakby w ten sposób najlepiej 

można było dotrzeć do źródeł duszy polskiej, mimo iż wymienieni twórcy są lokalizowani na 

biegunach kulturowo-wychowawczych, zwłaszcza w spojrzeniu spetryfikowanym lub 

zideologizowanym. Tymczasem Profesor Yi Lijun swymi wieloma dokonaniami uprzytomniła, 

że dla higieny intelektualnej i duchowej warto i nawet trzeba poznawać dzieła obu pisarzy: 

Sienkiewicza i tego, który go widowiskowo spamfletował. W nasze spory o listę szkolnych 

lektur obowiązkowych włączyła się jakby bezwiednie, kierowana intuicją, wiedzą, 
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przenikliwością i opartą na trudnych nieraz kompromisach mądrością ludzi Państwa 

Środka”92. 

Przekład Trylogii jest jednym z niewielu dzieł, które oficjalnie zostały podpisane 

nazwiskami obojga współpracujących tłumaczy: Yi Lijun i Yuan Hanronga. W rzeczywistości 

Yuan Hanrong, mąż Yi Lijun, pomagał żonie w tłumaczeniu literatury polskiej od samego 

początku, ale z różnych powodów rzadko były ujawniane publicznie jego wysiłki. Wspólnie 

zajmowali się tłumaczeniem powieści Ogniem i mieczem w roku 1996, praca trwała tylko 

jeden rok. Przekład został wydany 1997 r. przez wydawnictwo Huashan Wenyi Chubanshe. O 

pracy tłumaczeniowej oboje małżonkowie wspominają w pamiętniku93:  

 

w trakcie tłumaczenia Ogniem i mieczem trudności językowe nie była aż tak wielkie jak sobie 

 wyobrażaliśmy, natomiast musieliśmy bardzo się zastanawiać nad mnóstwem wyrazów łacińskich, 

 ukraińskich transliterowanych polskimi znakami oraz nazwami obyczajów i nazwami tytułów, 

 przedmiotów, broni wspomnianymi w aluzjach, musieliśmy je dokładnie sprawdzać w słownikach  i 

 różnych książkach. H. Sienkiewicz jest mistrzem języka. Jego utwór jest pełen pięknych i eleganckich 

 zdań, wyróżnia się dokładnym, precyzyjnym, sprytnym i płynnym językiem. Dobieranie odpowiednich 

 wyrazów chińskich było dla nas wielkim wyzwaniem, ale także przyjemną przygodą z językiem polskim i 

 chińskim.  

 

Po opublikowaniu pierwszej części Trylogii znany tłumacz chiński Sun Shengwu 

recenzował przekład w gazecie literackiej, pisząc:  

 

najwyższy stan tłumaczenia literackiego to jest harmonia, zarówno dla noweli, jak i dla powieści. Taki 

 utwór jak Ogniem i mieczem z około milionem znaków został przełożony tak dokładnie, precyzyjnie, 

 płynnie i harmonijnie, że znakomita umiejętność tłumaczy została w pełni uwidoczniona94. 

 

Powodzenie przekładu Ogniem i mieczem zachęciło wydawnictwo i tłumaczy do pracy 

nad kolejną powieścią – Potopem. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym w tłumaczeniu 

poprzedniej powieści Yi Lijun i Yuan Hanrong w niemal 15 miesięcy wykonali zadanie. 

Niestety, ze względu na problemy finansowe książka została wydana dopiero w roku 2001. 

Tłumaczka w jednym z wywiadów powiedziała, że tłumacząc ten utwór, korzystała z techniki 

                                                        
92 Laudacja prof. dra hab. Józefa Bachórza wygłoszona na ceremonii przyznania tytułu doktora honoris causa UG: Słowo o 

profesor Yi Lijun. 
93 Ten pamiętnik napisany przez Yuan Hanronga, mąż Yi Lijun poświęca m.in. doświadczeniu tłumaczeniowym. Yuan 

Hanrong udostępnił pamiętnik autorce tej pracy w roku 2011 w Pekinie. 
94 Sun Shengwu, „Chińska Gazeta Czytania”, 23.07.1997.  
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twórczej z chińskich powieści walecznych, co dodało przekładowi imponującego uroku i 

przybliżyło go chińskim czytelnikom. W jednej z recenzji, wysoko oceniającej oryginał i 

przekład, stwierdzono, że dzięki wykwintnemu pióru Sienkiewicza i niezwykłej umiejętności 

tłumaczeniowej Yi Lijun i Yuan Hanronga czytelnicy wzruszają się legendarnymi i żywymi 

wątkami, bohaterskimi zachowaniami, majestatycznym krajobrazem, nieprzewidywalnymi 

scenami batalistycznymi, charakterystycznymi postaciami.  

Z różnych powodów technicznych ostatnia część Trylogii – Pan Wołodyjowski została 

przełożona po dziesięcioletniej przerwie, w roku 2011. Przyczyną przyspieszenia pracy 

tłumaczeniowej nad tym dziełem była oficjalna wizyta polskiego prezydenta Bronisława 

Komorowskiego. Wydawnictwo Renmin Wenxue Chubanshe zebrało wówczas wszystkie 

najważniejsze tłumaczone nowele, opowiadania i powieści H. Sienkiewicza i wydało tego 

roku Dzieła wszystkie H. Sienkiewicza. Zbiór ten miał ważne znaczenie w chińsko-polskich 

stosunkach i w dużym stopniu odzwierciedla osiągnięcia promocji kultury i literatury polskiej 

w Chinach. 

Warto dodać, że ze względu na wartość artystyczną i popularność wśród czytelników 

Trylogii, tłumacz Lin Hongliang też postanowił przełożyć Ogniem i mieczem, jego przekład 

został wydany w roku 2005. Tłumacz był zachwycony artyzmem tego dzieła, wyraził to w 

następujący sposób:  

 

mimo istnienia spornych opinii na temat tej powieści i jej niedociągnięć, w całej powieści dominuje 

 głębokie uczucie patriotyzmu i silna chęć działania dla pokrzepienia serc. W stylu  artystycznym autora 

 pojawiają się elementy epopeiczne, baśniowe, przygodowe i realistyczne, dzięki czemu powieść ta 

 przełamała tradycję historycznych powieści angielskiego pisarza W. Scotta i polskiego pisarza J.I. 

 Kraszewskiego i nabrała specyficznego kunsztu Sienkiewiczowskiego. W związku z tym, przy 

 przekładaniu tej powieści, przywiązując szczególną wagę do wymienionych cech charakterystycznych, 

 starałem się stosukowo zwięzłymi słowami i zdaniami oddać motywy i styl tej powieści. Szczególnie, 

 kiedy pracowałem nad tłumaczeniem rozdziału Obrona Zbaraża, do pracy włożyłem całe swoje emocje 

 tak, aby jak najlepiej ukazać bohaterstwo indywidualnych postaci i sceny zaciętych walk95. 

 

 Podsumowując prace tłumaczeniowe nad twórczością H. Sienkiewicza, można powiedzieć, 

że utwory Sienkiewiczowskie zostały bardzo spopularyzowane w Chinach. Z jednej strony, 

                                                        
95 Lin Hongliang, Henryk Sienkiewicz i Lu Xun, w: Badania języków i kultur europejskich, t. 2, red. Feng Zhichen, wyd. 

Shishi Chubanshe, Pekin 2006. 
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zainteresowanie Sienkiewiczem rozpoczęło się od samego początku drogi tłumaczeniowej 

literatury polskiej w Państwie Środka aż do dnia dzisiejszego; prawie wszystkie jego 

najważniejsze nowele, opowiadania i powieści zostały przetłumaczone; prawie wszyscy 

najważniejsi chińscy tłumacze literatury polskiej w mniejszym lub większym stopniu 

zajmowali się przekładaniem utworów Sienkiewiczowskich. Z drugiej strony, rynek 

odbiorczy dzieł H. Sienkiewicza jest bardzo zadowalający: Sienkiewicz jako świetny narrator 

przedstawił Chińczykom ciekawą historię narodu polskiego, a podobne doświadczenia 

historyczne pozwalały Chińczykom zachwycić się patriotyzmem, bohaterstwem i wiernością 

ojczyźnie rodaków noblisty. Nawet dziś na internetowych forach literackich można znaleźć 

mnóstwo recenzji czy dyskusji o twórczości H. Sienkiewicza. Należy podkreślić, że 

popularność pisarza za granicą zależy zarówno od wspaniałości samego utworu, jak i od 

kunsztowności przekładu. Chińscy tłumacze, zwłaszcza poloniści bardzo starali się poznać 

bliżej wielkie idee i swoisty charakter twórczy H. Sienkiewicza, badali przeżycia autora, 

dokonali z autorem wymiany ideowej i emocjonalnej, sięgnęli do wewnętrznego świata 

bohaterów. Ich wysiłki stanowią ważny czynnik nieustannej recepcji H. Sienkiewicza w 

Chinach. 

 

2.1.2. Władysław Reymont 

Władysław Reymont jako drugi w historii literatury polskiej laureat Nagrody Nobla 

cieszy się skromniejszą popularnością w Chinach w porównaniu z H. Sienkiewiczem. Już w 

latach 20. XX wieku ukazały się dwa przekłady nowel W. Reymonta Sprawiedliwie96 i Z 

ziemi chełmskiej97, następnie tłumacz Shi Zhecun przełożył Śmierć (1955 r.), a w rok później 

wydał Wybór nowel W. Reymonta. Natomiast pierwszą wzmiankę o potrzebie tłumaczenia 

powieści noblisty uczynił literat Lu Xun, który uważał, że Chłopi są tak wspaniałą książką, iż 

warto ją przetłumaczyć na chiński. Powieść Chłopi ma cztery chińskie wersje, wszystkie 

pośrednio tłumaczone z trzeciego języka. Są to tłumaczenia: Fei Mingjun (1948), Wu Yan 

(1961), ta wersja została potem ponownie wydana w roku 1981 i 1997 przez wydawnictwo 

Shanghai Yiwen Chubanshe, Dong Qingjie (1998), Li Si(2006).  

                                                        
96 Przeł. Zhong Chi, „Miesięcznik Opowiadań” 1921, nr 2. 
97 Przeł. Gu Delong, „Miesięcznik Opowiadań” 1925, nr 1.  
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Drugim ważnym dziełem w dorobku W. Reymonta jest Ziemia obiecana, w której pisarz 

stworzył w przejmujący sposób obraz rozwijającej się młodej kapitalistycznej metropolii – 

obraz okrutny i demoniczny. Współpraca dwóch polonistów – Yang Deyou i Zhang Zhenhui 

dała plon w postaci wydania przekładu bezpośrednio z polskiego na chiński w roku 1984, 

potem ukazały się jeszcze trzy ponowne wydania w roku 1992, 2001, 2011 w tym samym 

wydawnictwie. Innym utworem pisarza, który doczekał się również tłumaczenia chińskiego 

była Komediantka – została przełożona przez Tianjierunyu i wydana w roku 2013 przez 

wydawnictwo Xinxing Chubanshe. Warto dodać, że w wielu encyklopediach i słownikach 

literackich i monografiach, takich jak Chińska encyklopedia – tom literatury zagranicznej, 

Historia literatury polskiej XX wieku, Wielki słownik znanych pisarzy zagranicznych, Słownik 

arcydzieł literatury obcej pojawiło się wiele haseł i artykułów o W. Reymoncie i jego 

twórczości.  

 

2.1.3. Jarosław Iwaszkiewicz 

Jarosław Iwaszkiewicz jako znany prozaik, poeta i eseista jest promowany w Chinach od 

lat 60. XX wieku, kiedy Liao Fushu przetłumaczył jego Chopina z wersji niemieckiej w roku 

1961. Większość tłumaczonych nowel i opowiadań J. Iwaszkiewicza ukazała się w latach 80. 

i 90. XX wieku, były wykonane przez Yi Lijun i Yang Deyou.  

Yang Deyou jest autorem wielu przekładów polskich dzieł literackich, m.in. Ziemi 

obiecanej W. Reymonta czy Rozmowy z diabłem Leszka Kołakowskiego. Zaczął studia 

polonistyczne w roku 1956 na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych, niestety, trwały 

one zaledwie rok i zostały przerwane z przyczyn polityczno-historycznych. Jednakże dzięki 

językowi polskiemu zapoznał się z historią narodu polskiego i kulturą polską. Stał się wielkim 

miłośnikiem literatury polskiej, nigdy nie przestał czytać i tłumaczyć polskich dzieł 

literackich. Na liście jego przekładów utworów J. Iwaszkiewicza znajdują się: Ikar, Słońce w 

kuchni (we współpracy z Gao Jie), Lato w Nohant. Yang Deyou przetłumaczył jeszcze dwa 

dramaty: Wesele pana Balzaca, Maskarada. Melodramat w czterech aktach. Jednocześnie 

szereg przekładów nowel i opowiadań J. Iwaszkiewicza wydała Yi Lijun: Poziomka, Biłek, 

Zygfryd, Żelazowa Wola, Nocleg w górach, Młyn nad Lutynią, Tatarak. Należy zwrócić 

uwagę na fakt, że Poziomka cieszy się w Chinach specjalną popularnością, jej przekład 
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umieszczono w różnych antologiach i zbiorach literackich. Co ciekawe, Poziomka została 

wpisana w Chinach do kanonu szkolnych lektur obowiązkowych i któregoś roku 

problematyka Poziomki pojawiła się wśród tematów ogólnochińskiego egzaminu wstępnego 

na studia wyższe. Jej lektura uwrażliwia czytelnika na niepowtarzalność i bezpowrotność 

każdego momentu życia.  

Ważnym składnikiem dorobku tłumaczeniowego twórczości J. Iwaszkiewicza jest 

trzytomowy przekład Sławy i chwały współautorstwa Yi Lijun i Pei Yuanyinga98. Dzieło 

nawiązujące do tradycji sag rodzinnych, przedstawiające dzieje kilku rodzin z różnych 

kręgów społecznych na przestrzeni lat 1914-1947, wzbudziło wielkie zainteresowanie Yi 

Lijun, która zachęciła swojego kolegę ze studiów do wspólnego tłumaczenia. Uznała ten 

utwór za szczytowe osiągnięcie twórczości J. Iwaszkiewicza i najważniejsze dzieło 

powieściowe w Polsce po II wojnie światowej. 

2.1.4. Bolesław Prus 

Kolejną postacią w dziejach przekładowych literatury polskiej w Chinach jest Bolesław 

Prus, ale jego wpływ w Państwie Środka jest o wiele skromniejszy niż omówionych dotąd 

pisarzy. Recepcja B. Prusa w Chinach polega nadal głównie na uwypuklaniu wartości ideowej 

jego twórczości. W roku 1957 Zhuang Shouci przełożył Placówkę z wersji rosyjskiej. 

Pierwsze wydanie Lalki ukazało się w Chinach w roku 2005. Pierwszy nakład był niewielki, 

wyniósł jedynie 3300 egzemplarzy. Publikację wsparła dotacja Instytutu Książki w Krakowie. 

Powieść czołowego polskiego pozytywisty tłumaczył Zhang Zhenhui, któremu praca nad 

Lalką zajęła 8 lat. Obszerne, 900-stronicowe wydanie zawiera jego przedmowę oraz 

informacje biograficzne o Prusie i czasach, w których toczy się akcja utworu. Tłumacz sam 

oceniał już w latach 70. XX wieku, że Lalka  

 

wszechstronnie odkryła ciemne strony społeczeństwa kapitalistycznego po „powstaniu styczniowym” w 

 Polsce, z wielkim powodzeniem odtwarza charakterystyczne obrazy tej epoki i wizerunki postaci o cechach 

 klasowych. Utwór ten stanowi reprezentatywny arcydzieło krytycznego realizmu. Analizując postać 

 głównego bohatera, Wokulskiego i główne wątki powieści tłumacz stwierdzał, że „w postaci Wokulskiego 

 ujawniły się pewne cechy nowej klasy kapitalistycznej w drugiej połowie XIX wieku, na przykład 

                                                        
98 Pei Yuanying, dyplomata, były ambassador ChRL w Polsce (1987-1992), polonista.  



92 

 

 przedsiębiorczość, determinacja do zmian starego świata, indywidualizm w dążeniu do osobistego sukcesu, 

 osiągnięcia sławy i odpowiedniego statusu społecznego99. 

 

2.1.5. Ryszard Kapuściński 

Z prozy współczesnej – pod kątem sięgania po ich twórczość przez chińskich tłumaczy – 

warto wymienić dwóch pisarzy: Ryszarda Kapuścińskiego i Witolda Gombrowicza. Są oni od 

siebie bardzo odmienni, są także bardzo różni od innych pisarzy. Ryszard Kapuściński 

zdobywał sławę w Chinach jako wybitny reportażysta dzięki pracy tłumaczeniowej Wu Lan, 

absolwentki warszawskiej polonistyki, tłumaczki młodszego pokolenia. Napisała ona m.in. 

monografię Sumienie narodu polskiego, poświęconą Stefanowi Żeromskiemu. Przełożyła 

Podróże z Herodotem i Cesarza. Do przekładu Podróży z Herodotem wstęp napisał były 

ambasador RP w Chinach, Krzysztof Szumski. Drugą przedmowę napisał Wang Zhi, jeden z 

najbardziej znanych chińskich reporterów. Publikacja tekstów Kapuścińskiego w Chinach 

potwierdza, że jego mistrzowskie reportaże cieszą się poczytnością niezależnie od szerokości 

geograficznej i różnic kulturowych. Tłumaczka uważała R. Kapuścińskiego za kogoś 

wyjątkowego, za kogoś w rodzaju proroka, pioniera. Na uroczystej promocji książki 

przyznała, że R. Kapuściński jest pisarzem, który w szczególny sposób zwracał uwagę na 

słowo i trzeba jego utwory bardzo dokładnie tłumaczyć. Mówiła, że już w trakcie czytania 

książki czuła, że największą trudnością w procesie tłumaczenia będzie oddanie po chińsku 

stylu pisania wybitnego reportażysty. Według niej nie stwarza problemów tłumaczenie, jeśli 

chodzi o język, z polskiego na chiński. Problem leży w rozległej wiedzy autora, która dotyka 

wielu różnych dziedzin życia. Tłumacząc Podróże z Herodotem, musiała przeczytać wiele 

książek o Afryce i poznać kontekst kulturowy opisywanych historii. Po ukazaniu się 

przekładu pojawiła się także negatywna recenzja, jej autor pisał:  

 

jest pewien dystans tego przekładu wobec mojego gorliwego oczekiwania, otóż narracje stają się coraz 

 bardziej złamane ku końcowi, jakby brakowało reportażyście siły do pisania. Tekst nie jest zwięzły, 

 precyzyjny i stanowczy, a rozwlekły przekład jeszcze pomnożył te wady100.  

 

                                                        
99 Zhang Zhenhui, Czytając Lalkę Bolesława Prusa, „Badania Literatury Zagranicznej” 1979, nr 2.  
100 Kang Kai, Dobry reporter z tej epoki w Europie Wschodniej, „Chiński Tygodnik”, 9.11.2009. 
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Podróże z Herodotem opowiadają o wydarzeniach politycznych i historycznych w Azji i 

Afryce, które R. Kapuściński zestawia z faktami opisanymi przez starożytnego 

reportera-autora Dziejów. W reportażu znajdują się fragmenty poświęcone Chinom, które są 

uważane za jedną z najwspanialszych części tej książki. Recenzent pisze, iż „mimo że te 

obserwacje i refleksje o Chinach były powierzchowne, ale w rezultacie dotknęły naszych 

bólów duchowych” 101 . Jako ciekawostkę warto dodać, że zainteresowanie Chinami R. 

Kapuścińskiego trwało prawie przez całe jego życie – uważał, że Chiny zasługują na więcej 

uwagi świata, gdyż oprócz swojej wielkiej kultury, mają ogromny potencjał rozwojowy, a tuż 

przed śmiercią mówił o Chinach w kontekście amerykańskiej polityki zagranicznej po 11 

września 2001:  

 

Chiny już są potęgą demograficzną i gospodarczą. I to wielkie mocarstwo nie ma żadnych zapędów 

 ekspansywnych. To przykład wielkiej współczesnej siły, która nie jest zagrożeniem dla sąsiadów. Chiny 

 nikogo nie napadają i nie robią wielkich wypraw militarnych na drugi kontynent. Okazuje się, że można 

 rozwijać się bez podboju, wyrzynania innych nacji i wywyższania swojej. To dobry przykład dla 

 współczesnego świata. Celowo skupiam się na polityce zagranicznej Chin, a nie mówię, jaka jest sytuacja 

 wewnątrz tego państwa. Moim zdaniem, główne zadanie na XXI wiek to partnerskie otwarcie się na Innego. 

 Bez tego wysiłku po prostu się pozabijamy102.  

 

Takie poglądy są dla Chin przyjazne i obiektywne. Ogólnie mówiąc, R. Kapuściński jest 

w Chinach dobrze odbierany. Uważa się, że „w jego twórczości widać poczucie historii, które 

nie zawsze posiada zwykły dziennikarz”103. 

 

2.1.6. Witold Gombrowicz 

Popularyzacja Witolda Gombrowicza miała miejsce w roku 2004 z okazji 100. rocznicy 

urodzin i 35. rocznicy śmierci pisarza, kiedy sejm RP uchwalił ten rok Rokiem Gombrowicza, 

a UNESCO wpisało go jako „Słynna osoba mająca światowe znaczenie” do „Pamięci Świata”. 

Ukazały się tego roku 3 przetłumaczone opowiadania W. Gombrowicza w „Literaturze w 

świecie” (nr 3), m.in. Zbrodnia z premedytacją104, Krótki pamiętnik Jakuba Czarnieckiego105, 

                                                        
101 Kang Kai, Dobry reporter z tej epoki w Europie Wschodniej… 
102 „Focus”, edycja polska, wrzesień 2006. 
103 Zeng Ju, Ryszard Kapuściński – dziennikarz czekający na Nagrodę Nobla, „Reportaż Ekonomiczny XXI wieku”, 

12.02.2007.  
104 Przeł. Yuan Honggeng.  
105 Przeł. Li Yao. 
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Tancerz mecenasa Kraykowskiego106 i wybrane fragmenty pamiętnika107. W tym samym roku 

wydany został przekład Ferdydurke książka wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród 

chińskich krytyków. Witold Gombrowicz został uznany przez wielu współczesnych krytyków 

literackich za swojego życia lub pośmiertnie za jednego z najwybitniejszych pisarzy polskiej 

literatury współczesnej. Oprócz Ferdydurke Yang Deyou przełożył Pornografię, Kosmos i 

Trans-Atlantyk, co uznano za kolejne powodzenia w promocji W. Gombrowicza w Chinach. 

Oceniając przekład Trans-Atlantyku, chiński krytyk napisał, że „proces twórczy W. 

Gombrowicza obejmuje spekulacje filozoficzne. Jego powieści nie bardzo cechuje ciągła 

narracja, ale raczej luźna poezja i eseistyczność. Długie dyskusje liryczne powodują, że utwór 

ten posiada charakter poetycki i nawet jest podobny do dramatu”108.  

 

2.1.7. Literatura kobieca 

Pisarki (kobiety) to istotna grupa polskiego kręgu literackiego. Zwłaszcza w dziedzinie 

powieści ich osiągnięcia są nie do pominięcia. Ogólnie mówiąc, pisarki zwracają więcej 

uwagi na problemy rodzinne, małżeńskie i moralne. Korzystając z tematów codzienności, 

odkrywają różnego rodzaju przykłady samopoczucia kobiecego, których czasami pisarze 

(mężczyźni) nie potrafią zrozumieć i uchwycić. To jest właśnie urok literatury kobiecej 

stwarzającej specyficzną atmosferę w utworach. W polskiej literaturze kobiecej najbardziej 

reprezentatywną postacią jest Eliza Orzeszkowa, która została zaprezentowana w Chinach już 

w latach 30. XX wieku. Pierwszy przekład utworu E. Orzeszkowej – Marta ukazał się 1929 r. 

w Shanghaju. Przekład wzbudził dość duże zainteresowanie, a 30 lat później pojawiło się 

drugie tłumaczenie tego utworu. Marta w pierwszej wersji tłumaczeniowej miała tytuł Łzy 

samotnej gęsi, który stał się pewnym wzorcowym przykładem tłumaczeniowym, ponieważ 

imię „Marta” nic nie oznacza w kulturze chińskiej (mimo że czasami tytuły utworów 

literatury europejskiej składające się tylko z imienia i nazwiska głównego bohatera są 

oddawane dosłownie, np. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza). Tytuł Łzy samotnej gęsi należy 

uznać za właściwy, gdyż we wzruszający sposób streszcza tragiczny los głównej bohaterki, 

                                                        
106 Przeł. Chang Wenqi. 
107 Przeł. Yi Lijun.  
108  He Huaisu, W. Gombrowicz przeciwko W. Gombrowiczowi – interpretacja W. Gombrowicza i jego twórczości 

powieściowej, „Miasto Książek” 2013, nr 11. 
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wdowy Marty. Obok Marty wśród powieści Orzeszkowej tłumaczenia doczekało się także 

Nad Niemnem w roku 1979. 

Dorobki przekładowe Olgi Tokarczuk są skromniejsze. To Dom dzienny i dom nocny 

oraz Prawiek i inne czasy. Obydwa utwory zostały przetłumaczone przez Yi Lijun i Yuan 

Hanrong, wydane po kolei w latach 2003-2007. To była jedna z niewielu udanych współpracy 

między tłumaczem a wydawnictwem tajwańskim, a sukces rynkowy na Tajwanie zachęcał 

nawet chińskie wydawnictwo Hunan Wenyi Chubanshe do wydania Dom dzienny i dom 

nocny w Chinach kontynentalnych. Warto jeszcze dodać, że tłumaczenie O. Tokarczuk było 

finansowo wspierane przez Instytut Książki. Nową instytucję i formę wsparcia tłumaczy 

należy rozpowszechnić w nowej erze.  

Kiedy w Chinach mówimy o literaturze polskiej, zawsze mamy na myśli postacie H. 

Sienkiewicza i W. Reymonta jako powieściopisarzy, J. Iwaszkiewicza jako eseisty, R. 

Kapuścińskiego jako reportażysty, E. Orzeszkowej i O. Tokarczuk jako reprezentantek 

literatury kobiecej. Lista tłumaczonych polskich pisarzy w Chinach nie jest zbyt długa, ale ich 

nazwiska są dość znane. Warto jeszcze dodać, że np. Leon Kruczkowski jako dramaturg 

„rewolucji proletariackiej” cieszył się wielką popularnością, której dowodem jest szereg 

przekładów jego dzieł109. 

 

2.2. Poezja  

Wśród czterech noblistów polskich jest dwoje poetów: C. Miłosz i W. Szymborska.  

To w pewnym sensie udowadnia pozycję poezji w literaturze pięknej. Mimo że współcześni 

Chińczycy coraz mniej czytają wiersze (tak samo chyba dzieje się na całym świecie!), Chiny 

posiadają długą tradycję pisania i czytania poezji. Tłumaczenie polskich wierszy zajmuje 

ważne miejsce w całym wachlarzu przekładów literatury polskiej na język chiński. 

 

2.2.1. Poeta demoniczny – Adam Mickiewicz 

Mickiewicz jest w oczach Chińczyków wybitnym poetą i rewolucjonistą. Lu Xun z 

wielkim entuzjazmem rozpowszechniał poezje Mickiewicza w czasopiśmie „Pędzący nurt” 

(„Ben Liu”) redagowanym przez siebie i Yu Dafu. W tym czasopiśmie pojawiła się już w roku 

                                                        
109 Ten temat został już omówiony w poprzedniej części rozprawy. 
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1929 Oda do młodości przełożona przez Shi Xin z języka francuskiego. Mickiewicz w Odzie 

do młodości zwracał się do młodości jako tej, dzięki której ów nowy świat powstanie, a nowa 

rzeczywistość nadejdzie. Ten nowy świat stwarzają młodzi ludzie mający wyższe niż ich 

poprzednicy cele, gotowi do wspólnych działań, poświęceń dla innych, altruiści. Tak jak 

wspomniano w poprzedniej części pracy, początek XX wieku był epoką półfeudalną i 

półkolonialną dla ówczesnych Chin, które znajdowały się pod naciskiem silnych wrogów z 

Zachodu. Idea Ody do młodości wzbudziła wśród chińskich czytelników rezonans i wielkie 

zainteresowanie. Stanowiła ona apel do odzyskania niepodległości i szukania wolności. Sun 

Yong w roku 1955 ponownie przetłumaczył ją z wersji angielskiej na chiński. Należy dodać, 

że pierwszym tłumaczem zajmującym się poezją A. Mickiewicza w Chinach jest właśnie Sun 

Yong (właściwie Bu Chengzhong, 1902-1983, znany redaktor, wydawca, tłumacz).  

W roku 1955 przypadła 100. rocznica śmierci A. Mickiewicza. Z tej okazji chińskie 

stowarzyszenie literatury i sztuki zorganizowało konferencję upamiętniającą tego wielkiego 

poetę. Ukazał się specjalny numer pisma poświęcony Mickiewiczowi, w którym mieściły się 

przekłady: Do przyjaciół Moskali tłumaczone przez Sun Yong i Jingxing, Śmierć Pułkownika, 

Żegluga, Widzenie się w gaju, Ranek i wieczór tłumaczone przez Sun Wei. 

Od tej chwili praca translatorska nad twórczością A. Mickiewicza stała się coraz bardziej 

popularna i owocna. Należy tutaj wymienić: Wybór poezji A. Mickiewicza, w którym 

pomieszczono 40 utworów, m.in.: Sonety krymskie, Grażyna, Konrad Wallenrod; wybór 

ballad, Pomnik Piotra Wielkiego, Petersburg, Do przyjaciół Moskali, Przedmieście, Powódź.  

Już wspomniano wcześniej, że przekład bezpośredni z języka polskiego na chiński 

Dziadów części III wykonany przez Yi Lijun zdobył wielkie uznanie krytyków. Fragmenty 

Dziadów recytowano na scenie chińskiego Artystycznego Teatru Młodzieżowego, a także 

„adaptowano” je na słuchowisko w ogólnochińskim Pekińskim Radiu Ludowym, co 

potwierdziło popularność tego utworu. W późniejszych latach Yi Lijun przełożyła Dziady 

część I, IV, a Lin Hongliang przełożył Dziady, część II. Wszystkie części zostały umieszczone 

w Zbiorze klasycznych dramatów światowych, tom „Europa Wschodnia”. Chińscy krytycy 

bardzo wysoko oceniali znaczenie przekładu Yi Lijun, uznają Dziady za bezcenny brylant 

polskiego dziedzictwa narodowego, wielu z nich napisało recenzje tego utworu. Zwracano 

uwagę na ostrą ironię i widoczny kontrast, a przede wszystkim rewolucjonizm 
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odzwierciedlony w tym utworze. Jednocześnie przedstawiciele polskiego kręgu literackiego 

zwrócili też uwagę na doniosłą rolę tego przekładu, nawet kilkadziesiąt lat później, kiedy 

Uniwersytet Gdański nadał tłumaczce tego dzieła Yi Lijun tytuł doktora honoris causa. W 

laudacji zaznaczono, że 

 

dziwnymi sekrety bogini Fortuny arcydzieło Mickiewicza po niemal półtorawiekowym funkcjonowaniu w 

 Polsce na prawach literatury wieszczej zaistniało w podobnej funkcji w Chinach, a koniunkturą jego 

 powodzenia stało się pełne goryczy doświadczenie zbiorowe i oczekiwanie nadziei110. 

  

Epopeja Pan Tadeusz jako jeden z najważniejszych utworów A. Mickiewicza od dawna 

budzi ogromne zainteresowanie w Chinach. W latach 50. XX w. Sun Yong przetłumaczył ją z 

języka angielskiego. Mimo że przekład został wykonany według stylu prozatorskiego, zyskał 

uznanie krytyków. Wiele wyrazów specyficznych zostało kunsztownie przetłumaczonych. 

Natomiast tłumacz sam nie był do końca zadowolony ze swojego przekładu. Przyznawał, że 

niepokoi go fakt, iż taki wielki poemat epicki jest tłumaczony prozą i miał nadzieję, że 

późniejsi tłumacze przełożą go językiem poetyckim. W latach 80., kiedy tłumaczka Dziadów, 

Yi Lijun udowodniła swój talent translatorski, wydawnictwo Renmin Wenxue Chubanshe 

zaproponowało, aby ona przełożyła Pana Tadeusza. Młoda wtedy tłumaczka wahała się przed 

podjęciem takiego wyzwania, nie wierząc do końca w swoje umiejętności, ale miłość do tego 

utworu nęciła ją, więc zdecydowała się na ponowne tłumaczenie Pana Tadeusza, 

współpracując z dwoma kolegami. Niestety, ta próba nie była udana, bo po oddaniu pracy 

okazało się, że różne części tłumaczenia wykonane przez różne osoby mają niejednolity styl i 

nie nadawały się do scalenia. Porażka nie zabiła determinacji tłumaczki do przełożenia tego 

wielkiego utworu. W latach 90. XX w. po raz kolejny zabrała się do tłumaczenia epopei, tym 

razem samodzielnie111. W laudacji Józef Bachórz mówił: 

 

Trudności piętrzące się przed tłumaczką nie dadzą się porównać z trudnościami przekładania na języki 

 europejskie. Zresztą precedensowe pokonanie tych trudności i wprowadzenie Pana Tadeusza do Chin jest 

 najdonioślejszym dokonaniem wśród ostatnich wielkich przedsięwzięć translatorskich nie tylko na linii 

 Polska – Chiny [...], łatwo sobie imaginować, co się działo przy biurku tłumaczki chińskiej tego poematu, 

                                                        
110 Laudacja prof. dra hab. Józefa Bachórza na ceremonii przyznania tytułu (Słowo o profesor Yi Lijun).  
111 Praca translatorska nad tym utworem była samodzielnie wykonana przez Yi Lijun, natomiast Lin Hongliang udostępnił 

część pracy z wcześniejszych lat, która jednak została wykorzystana w niewielkim zakresie. W związku z tym przekład Pana 

Tadeusza był tylko formalnie współpracą Yi Lijun i Lin Hongling.   
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 gdzie już nie tylko wersyfikacja przyprawiała o bicie serca, nie tylko obezwładniało multum szczegółów 

 obyczajowych, w tym i ‘urzędów’ szlacheckich, lecz mocno ‘utrapiało’ nawet samo bogactwo flory 

 ‘soplicowskiej’ Litwy, a ‘utrapiało’ gęstwiną drzew i kwiatów, których w Chinach nie ma, i nawałnicą 

 grzybów, których próżno by szukać w chińskich lasach112.  

 

Tłumaczka zwracała na to uwagę i starała się, aby w każdym wersie było 13 znaków 

chińskich113. Rytm „abba” jest zupełnie inny w porównaniu z chińską poezją, co sprawia 

trudności w tłumaczeniu. Yi Lijun w tym przypadku starała się zachować oryginalny rytm, 

chyba że niektóre wersy brzmiały zbyt dziwnie. Ten udany przekład został wydany w roku 

1998. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie zorganizowała promocję książki, w 

następnym roku przekład został wyróżniony w Czwartej Edycji Najlepszych Książek z 

Literatury Obcej w Chinach. Nowa wersja Pana Tadeusza autorstwa Yi Lijun od razu 

cieszyła się popularnością, została uznana za wydarzenie kulturalne pierwszorzędnej wagi i za 

dzieło talentu tłumaczki. W późniejszych latach, kiedy Yi Lijun odwiedzała Polskę, była 

wiele razy proszona o recytowanie wierszy. Polacy uważają, że to przekład najbardziej 

zgodny z oryginałem pod względem rytmu. Tłumaczka Yi Lijun metaforyzowała epopeję Pan 

Tadeusz jako „galerię portretów ostatniego pokolenia polskich szlachciców”.114 Podkreśliła, 

że poezja zawiera różne, nawet paradoksalne formy literackie, które czyniły z dzieła 

wspaniały utwór symfoniczny. Wskazywała, że poeta romantyczny nie ograniczał się w pracy 

przestrzeganiem systematyki form, korzystał ze wszystkich możliwych technik twórczych w 

pisaniu tej najbardziej oryginalnej, romantycznej epopei w historii literatury polskiej. 

 

2.2.2. Poeci współcześni 

Jest taka opinia w Chinach, że polska poezja współczesna zajmuje ważne miejsce na 

światowej półce poetyckiej. Można tę tezę udowodnić choćby faktem, że w ciągu dwóch 

dekad dwoje poetów otrzymało Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. To było także 

pierwszą bezpośrednią motywacją dla Chińczyków do tłumaczenia polskiej poezji. 

Odmiennie od wachlarza tłumaczy prozy, poeci stanowią znaczną grupę tłumaczy poezji. 

                                                        
112 Laudacja prof. dra hab. Józefa Bachórza na ceremonii przyznania tytułu (Słowo o profesor Yi Lijun). 
113 W języku chińskim każdy znak jest jedną sylabą, 13 znaków oznacza 13 sylab w jednym wersie. 
114 Yi Lijun, Literatura polska, wyd. Waiyu Jiaoxue Yu Yanjiu Chubanshe, Pekin 1999, s. 79. 
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Biorąc pod uwagę specyficzności języka poetyckiego, nie sposób nie przyznać, że czasami 

przekłady różnią się od siebie jakością. 

Nie ulega wątpliwości, że C. Miłosz jako jeden z najwybitniejszych poetów polskich i 

laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1980 wzbudził największe 

zainteresowanie wśród Chińczyków. Od początku 80. lat XX wieku do dzisiaj pojawiły się 

liczne przekłady wierszy Miłosza, a interpretacje jego twórczości uwzględniają konteksty 

filozoficzne, polityczne i religijne. Pierwszą osobą, która podjęła się tłumaczenia wierszy 

Miłosza, była Yi Lijun. Tłumaczka po raz pierwszy zetknęła się z dziełami Miłosza w 1974 

roku dzięki prasie podziemnej. Zdaniem Yi Lijun cechy twórczości Miłosza, które najbardziej 

podobają się Chińczykom, to „współczucie dla pokrzywdzonych, spokój i miłość”. Podobnie 

jak w przypadku innych literatów, motywacją była przede wszystkim Nagroda Nobla w 

dziedzinie literatury przyznana Miłoszowi za całokształt jego twórczości w roku 1980. W 

roku 1981 tłumaczka opublikowała Wybór poezji C. Miłosza w „Literaturze na świecie”, 

który był jej pierwszą próbą tłumaczenia wierszy Miłoszowskich. Ukazał się tego samego 

roku przekład Dar w „Poezji”. Poetycki talent i kunsztowna znajomość języka polskiego 

spowodowały sukces tych przekładów, niektóre zostały umieszczone w piśmie „Światowe 

poezje” nr 8 z okazji 100. rocznicy C. Miłosza. Zhang Zhenhui należy także do grona 

tłumaczy poezji Miłosza. Przełożył i opublikował ponad 10 wierszy w Zbiorze dzieł Nagrody 

Nobla, m.in.: Piosenka pasterska, W Warszawie, Który skrzywdziłeś, Ballada, Król Popiel, 

Miasto młodości, Do Tadeusza Różewicza, poety, Moja wierna mowo, Tak mało. Obok niego 

trzeba jeszcze wspomnieć Yang Deyou, który z dużym zainteresowaniem osobistym przełożył 

wiele dzieł Miłosza: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada (poemat tłumaczony we 

fragmentach), Wiersze ostatnie, To, Litwa, po pięćdziesięciu dwóch latach, Dalsze okolice 

(fragmenty), Na brzegu rzeki (fragmenty). Ciekawe jest to, że tłumacz zaczął interesować się 

Miłoszem, kiedy dowiedział się, że został laureatem Nagrody Nobla. Znalazł adres Miłosza, 

który wtedy wykładał na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Odważył się do Miłosza 

napisać po polsku, aby złożyć gratulacje i opisać swoje zainteresowania Polską i polską 

literaturą. W lipcu 1981 r. otrzymał od Miłosza dedykowaną mu książkę Gdzie wschodzi 

słońce i kędy zapada. Wzruszony napisał podziękowanie. W 1984 r. Miłosz wysłał do 
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tłumacza krótki, własnoręczny list, dowodząc w ten sposób, że pamięta o tłumaczu. 

Bezpośrednie i przyjazne kontakty z poetą zachęciły Yang Deyou do pracy translatorskiej. 

Yi Lijun, Zhang Zhenhui i Yang Deyou to poloniści. Tłumaczyli wiersze Miłosza 

bezpośrednio z języka polskiego na chiński. Ich znajomość języka polskiego i wiedza o 

historii Polski umożliwiły właściwe zrozumienie utworów Miłosza. Należy przyznać, że 

tłumaczenie poezji wymaga jeszcze talentu poetyckiego – czasami sami poeci są jednocześnie 

dobrymi tłumaczami poezji. W Chinach akurat jest grupa poetów, którzy są miłośnikami C. 

Miłosza i którzy osiągnęli sukces w tłumaczeniu jego dzieł.  

Pierwsza książka wierszy Miłosza tłumaczonych przez chińskiego poetę to Regały i 

pojemniki. Autorem tej książki jest Lu Yuan (właściwie Liu Renfu). Jako pierwszy wybór 

wierszy Miłosza wydany w języku chińskim książka ta wzbudziła zainteresowanie nie tylko 

czytelników, ale także innych poetów, w których poezji można znaleźć podobne wersy. Idąc 

w ślady Lu Yuan poeta Zhang Shuguang wydał kolejny przekład zatytułowany Wybór poezji 

C. Miłosza. Znany tłumacz i poeta Li Yiliang przełożył wiele wierszy Miłosza i wydawał je w 

literackich czasopismach. To m.in.: Rozmowa z Jeanne，Godzina，Texas, W czarnej rozpaczy, 

W pewnym wieku, Wyznanie, Voyeur, Przepis. Poza tym tłumaczeniem wierszy Miłosza 

zajmowali się poeci Xi Chuan, Bei Ta, Du Guoqing.  

Można powiedzieć, że C. Miłosz należy do grona zagranicznych poetów współczesnych, 

którzy posiadają najwięcej tłumaczeń na język chiński. Ale chińscy odbiorcy zwracają uwagę 

nie tylko na jego wiersze, bo także na eseje. Przekład Abecadła tłumaczonego przez poetów 

Xi Chuan i Bei Ta ukazał w roku 2004. Dzięki tej książce chińscy czytelnicy mieli okazję 

poznać filozoficzny świat C. Miłosza. Tytuł książki został przetłumaczony jako „Słownik 

Miłosza”, gdyż tłumacze próbowali w taki sposób przekazać pomysłową budowę narracji tej 

książki. Abecadło jest alfabetycznie ułożonym zbiorem wspomnień, historyjek, osobistych 

definicji, anegdot o miejscach i ludziach, którzy pozostawili ślad w pamięci poety. Tłumacze 

wysoko doceniali wskazane w utworze możliwości znalezienia wewnętrznej harmonii, 

sposoby „ułożenia się” ze światem, który dla pisarza jest zawsze nieobjęty, wielowymiarowy, 

przeniknięty tajemnicą. Książka jest autobiografią czy też pamiętnikiem, ale sposób narracji i 

treść wychodzą niejako poza granice gatunkowe. Miłosz jako starszy literat, który 
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doświadczył dziwacznych i skomplikowanych przygód, z różnych punktów widzenia ocenia 

historię XX wieku. Nie ma wątpliwości, że jego literatura jest trudna i wymaga wiedzy 

profesjonalnej. Jeden z tłumaczy, Bei Ta wyjaśniał, że niektóre hasła w Abecadle są nawet 

profesjonalnymi badaniami i nie trudno stwierdzić, że narracja Miłosza jest obiektywna, a 

jednocześnie dotyka tematyki historycznej, niektóre aluzje nawet są trudne do zrozumienia 

dla europejskich czytelników, zwłaszcza ta wiedza o Polsce dotyczy różnych warstw 

społeczeństwa i przemiennych wieków. W związku z tym przypisy są potrzebne, a w tym 

przekładzie jest jeszcze wiele do zrobienia. Mimo wszystko ten przekład jest dla chińskich 

miłośników Miłosza elementarzem życiowych nauk, historią XX wieku z komentarzem 

człowieka zadomowionego w kilku kulturach: wschodnio-, środkowo-, zachodnioeuropejskiej 

i amerykańskiej. 

Drugie ważne osiągnięcie w tłumaczeniu Miłosza to przekład Zniewolonego umysłu 

współautorstwa Yi Lijun i jej uczennicy, Wu Lan. Książka ukazała się w roku 2013 po 

trzyletnich staraniach. Wcześniej, w 2011 roku, tłumaczenie wydano na Tajwanie w 

wydawnictwie Tendency Press. Przekład znalazł się na drugim miejscu listy 10 najlepszych 

książek roku 2013 ogłaszanej pod koniec „Miesiąca Czytania” w Shenzen w południowych 

Chinach. Warto podkreślać, że ta najlepsza dziesiątka wybrana została spośród stu różnych 

gatunkowo książek. W głosowaniu udział wzięli redaktorzy naczelni dużych chińskich gazet, 

krytycy literaccy, badacze i profesorowie literatury. Wydarzenie zdobywa coraz większy 

prestiż i uznanie środowisk kulturalnych kraju. 

Czesław Miłosz jest bardzo szanowany przez chińskich poetów. Uważa się, że poezja 

Miłosza jest skomplikowana, stanowcza i głęboka. Od roku 1981 do dnia dzisiejszego, poezja 

Miłosza już jest głęboko osadzona w glebie literackiej w Chinach i wywiera istotny wpływ na 

poetów o średnim wieku. Bei Ta na seminarium upamiętniającym Miłosza wyznał, że „poezja 

Miłosza jest bardzo ważna dla tutejszych twórców, bo reprezentuje uniwersalne wartości. 

Uczymy się od niego wyrażania myśli oraz używania języka w nowoczesny sposób”115. Drugi 

poeta i tłumacz poezji Miłosza Xi Chuan powiedział, że osobiście bardzo uwielbia utwory 

poetyckie Miłosza i że wydaje mu się, iż nie ma dystansu między Miłoszem a chińskimi 

poetami, a kiedy czyta jego poezje, czuje, że wspólnie oddycha z poetą.  

                                                        
115 Bei Ta, Seminarium upamiętniające 100. rocznicę urodzin C. Miłosza, Pekin, czerwiec 2011 r. 
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W porównaniu z wielką liczbą tomów wierszy Miłosza ich przekłady w języku chińskim 

nadal są skromne. Dzięki anglojęzycznym przekładom wiele tomów dotarło na półki 

chińskich poetów. Druga przestrzeń jako kolejny tom Miłosza przyciągnął uwagę chińskich 

czytelników. Mimo że nie ma jeszcze przekładu tego tomu, ukazało się już kilka recenzji, 

które przedstawiają myśli i język tego dzieła. 

Wisława Szymborska zdobyła Nagrodę Nobla 16 lat później po Czesławie Miłoszu. 

Popularność laureatki jest także nieco mniejsza niż Miłosza. Pierwszy przekład jej wierszy na 

chińskim kontynencie wzbudzający powszechne zainteresowanie to tom Wołanie do Yeti: 

Wybór wierszy i esejów autorstwa Lin Hongliang opublikowany w roku 2000. Potem Zhang 

Zhenghui wydał zbiór tłumaczeń Poetka i świat: Wybrane wiersze. Warto dodać, że do tomu 

Szymborska napisała specjalną dedykację: „Poezja posiada tylko jeden obowiązek, jest to 

komunikacja między nią a ludźmi. Będę szczęśliwa, jeśli moje wiersze spotkają czytelników”. 

Obaj wymienieni tłumacze byli pierwszymi translatorami podejmującymi wysiłek 

udostępnienia poezji Szymborskiej czytelnikom w Chinach. Ponadto odbiorcy chińscy mają 

do dyspozycji piętnaście tłumaczonych przez Zhang Zhenhui wierszy, m.in. Gawęda o 

miłości ziemi ojczystej, Przyjaciołom, Sen, Próba, Radość pisania, Utopia, Pochwała złego o 

sobie mniemani, Wrażenia z teatru, Życie na poczekaniu, które zostały umieszczone w 

Zbiorze dzieł Nagrody Nobla, tom poezji. Przytoczone przekłady miały przełomowe znaczenie 

w zaistnieniu poezji Szymborskiej na rynku chińskim, natomiast trzeba przyznać, że te 

pierwsze próby nie były rozpowszechnione w dużej skali. Trochę wcześniej, tzn. w 1998 r. 

tajwański poeta Chen Li i tłumaczka Zhang Fenling wspólnie przetłumaczyli cykl wierszy 

noblistki i wydali je w tomie Wybrane wiersze W. Szymborskiej. Ten zbiór obejmował 60 

wierszy, były to m.in.: Miłość od pierwszego wejrzenia, Głos w sprawie pornografii, Koniec i 

początek. Następnie w 2012 roku na chińskim kontynencie ukazał się drugie wydanie tego 

przekładu zatytułowane Wszystko ciche jak zagadka, w którym umieszczono poprawione 

przekłady 60 wierszy oraz dodano 15 nowo tłumaczonych. Przekład stał się bestsellerem na 

rynku wydawniczym. W ciągu miesiąca wyprzedano 50 tysięcy egzemplarzy. Tom znalazł się 

na trzecim miejscu rankingu najlepszych książek w mieście Shenzhen. Po sukcesie 

wydawniczym tomiku wydawnictwo Hunan Wenyi Chubanshe wydało w 2014 r. drugi tom 

noblistki pt. Kiedyś żyłam tak samotnie, dla którego wiersze tłumaczył poeta i krytyk literacki 
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Hu Sang. Oprócz tomów ukazały się osobne tłumaczenia wierszy w magazynach literackich, 

takich jak: „Tłumaczenia”, „Literatura Obca”, „Port Literacki”. Autorzy tych przekładów są 

polonistami i poetami, a niekiedy po prostu amatorskimi miłośnikami poezji Szymborskiej. 

To m.in.: Lin Hongliang, Zhang Zhenhui, Dong Jiping, Zhou Changcai, Mei Shenyou.  

Z listy współczesnych poetów warto jeszcze wymienić nazwiska takie, jak Zbigniew 

Herbert, Tadeusz Różewicz i Adam Zagajewski. Mimo że ogólna liczba ich przekładów nie 

jest dość duża, to prezentacja na chińskim rynku wydawniczym i w gronie 

krytycznoliterackim tych poetów świadczy o dużym zainteresowaniu polską poezją 

współczesną wśród chińskich czytelników. Według niepełnych statystyk, Yang Deyou, Zhang 

Zhenhui, Li Yiliang, Huang Canran przetłumaczyli w ciągu niespełna dwóch dekad 

kilkadziesiąt wierszy wymienionych poetów i opublikowali je w czasopismach literackich, 

takich jak „Poezja Yangcy” czy „Poezja Świata”. Zhao Gang przełożył wiersze Herberta, 

które zostały umieszczone we Współczesnej poezji świata. W 2006 r. ukazało się na chińskim 

rynku wydawniczym pierwsze i jedyne wydanie wyboru wierszy Różewicza116. W 2014 roku 

wydano dwa tomiki Adama Zagajewskiego w tłumaczeniu Li Yiliang i Wu Lan. Niestety, ze 

względu na to, że przełożone wiersze polskich poetów są umieszczone w przeróżnych 

gazetach, czasopismach, zbiorach czy antologiach, a niektóre przekłady są powtórnie 

publikowane, nie sposób dokładnie uporządkować wykazu ich wydań.  

Warto wreszcie wspomnieć, że ukazały się w Chinach dwie antologie poetyckie: Wybór 

poezji polskiej XX wieku w tłumaczeniu Yi Lijun oraz Wiersze w metrze: wybór 

współczesnych poezji polskich w przekładzie Zhang Zhenhui. Ostatni tomik jest wynikiem 

kampanii promocji polskiej poezji „Wiersze w metrze”, w czasie której prezentowano wiersze 

współczesnych polskich autorów w metrze i przestrzeni miejskiej jesienią 2011 r.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
116 Zhang Zhenhui, Wybór poezji Tadeusza Różewicza, wyd. Hebei Jiaoyu Chubanshe, Shijiangzhuang 2006.  
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Tabela 6: Liczby przekładów według porządku historycznego 

 

 

Pora na konkluzje. 

Po pierwsze, rozwój przekładów literatury polskiej w Chinach idzie w parze z 

historyczną ewolucją tłumaczeń i promocji literatury zagranicznej w Chinach. Jest ściśle 

związany z dziejami Państwa Środka i narodu chińskiego. Dokładnie mówiąc, w latach 20. 

ubiegłego wieku dzięki „Ruchowi Nowej Kultury” Chińczycy zaczęli obcować z 

zagranicznymi dziełami literackimi, w tym okresie tłumaczenie literatury polskiej osiągnęło 

pierwszy szczyt. Ze względu na wojny (II wojna światowa i trzyletnia wojna domowa) lata 

30-40. były jałowe, jednakże lata 50. znowu stosunkowo urodzajne, bo po powstaniu 

Chińskiej Republiki Ludowej Chiny nawiązały stosunki dyplomatyczne z krajami bloku 

państw socjalistycznych. W związku z tym ówczesny rząd chiński przychylił się do 

propagowania literatury „socjalistycznych krajów braterskich”. Chiński rynek wydawniczy 

obfitował wówczas w dzieła literatury rosyjskiej i literatur wschodnioeuropejskich w sytuacji, 

kiedy literatura Europy Zachodniej była niemal niewidoczna. Rewolucja kulturalna zawiesiła 

wszelkie życie kulturalne, co skutkowało między innymi skromną liczbą przekładów. Lepsze 

wyniki w tym zakresie w latach 70. wynikają się z tego, że pod koniec tych lat rozpoczęła się 

odwilż w dziedzinie kultury. Boom w tłumaczeniu literatury polskiej pojawił się w czasie 

ostatnich dwóch dekad XX wieku, a w XXI wieku widać jeszcze większe zainteresowanie 

literaturą polską i szybszy rozwój działalności tłumaczeniowej. Jest to skutek wielkich zmian 
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w kręgu kulturalnym powodowanych przez wprowadzane w życie reformy, otwarcie Chin na 

świat i ich wszechstronny dynamiczny skok do przodu. 

 

Tabela 7: Ogólny podział przekładów  

 

Od 1906 do 2014 r. ukazało się 336 pozycji przekładów literatury polskiej na język 

chiński, przetłumaczonych zostało ok. 75 polskich pisarzy. Jeśli spojrzymy na dorobek 

translatorski z perspektywy wewnętrznych proporcji, zauważymy przewagę utworów 

prozatorskich nad poezją. Bezpośrednią przyczyną jest prawdopodobnie uniwersalna reguła 

lekturowa mówiąca, że proza jest łatwiejsza do zrozumienia dla przeciętnych Chińczyków. 

Należy także pamiętać, że tłumaczenie poezji wymaga dodatkowo talentu poetyckiego i 

lepszej umiejętności władania językiem ojczystym, co stanowi wielkie wyzwanie dla 

tłumaczy.  
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Tabela 8: Podział przekładów poszczególnych pisarzy 

 

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy, wydaje się, że najczęściej 

tłumaczonym autorem jest Henryk Sienkiewicz. Czesław Miłosz i Jarosław Iwaszkiewicz 

zajmują drugie miejsca. Po nich w kolejności można postawić Wisławę Szymborską, Adama 

Mickiewicza, Adama Zagajewskiego i Władysława Reymonta. Liczby przekładów kolejnych 

na tej liście twórców – Elizy Orzeszkowej, Witolda Gombrowicza, Stefana Żeromskiego, 

Tadeusza Różewicza, Bolesława Prusa, Leona Kruczkowskiego i Marii Konopnickiej są 

stosunkowo skromniejsze, a pozostali pisarze mają w swoim dorobku przekładowym po jeden 

lub dwa utwory. Przyczyny sprawiające, że pojawia się taka a nie inna kolejność twórców na 

liście będą omówione dokładniej w następnym rozdziale.  
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Tabela 9: Liczby w dorobku przekładowym poszczególnych tłumaczy 

  

W ciągu ponad 100 lat dziesiątki chińskich tłumaczy z kilku pokoleń angażowało się w 

przekład literatury polskiej na chiński. Znana w Chinach i w Polsce polonistka, prof. Yi Lijun 

jest bezwzględnie najbardziej znaną tłumaczką i czołową postacią w promocji literatury 

polskiej w Chinach. Grupa polonistów, którzy ukończyli studia w Polsce, czyli Yi Lijun, Lin 

Hongliang, Zhang Zhenhui to najaktywniejsze osoby w działalności tłumaczeniowej. Swój 

istotny wkład wniósł także Yang Deyou – tłumacz z dobrą znajomością języka polskiego i 

wielką pasją do literatury i kultury polskiej. Nie sposób nie dostrzegać także pionierskich 

wysiłków braci Lu Xun i Zhou Zuoren oraz dużego wkładu w promocję literatury polskiej w 

Chinach Li Yilianga – tłumacza amatora. Wysiłek tej grupy tłumaczy sprawia, że promocja 

literatury polskiej w Chinach jest skuteczna, literatura polska jest widoczna na rynku 

literackim, a jej obecności towarzyszy nie tylko duże zainteresowanie dziełami, dobre opinie i 

entuzjastyczne przyjęcia oferowanych utworów, ale także wykrystalizowane, specyficzne 

interpretacje i rozumienia tekstów.    
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Rozdział III 

Przyjęcie literatury polskiej w Chinach 

 

Recepcja literatury polskiej w Chinach jest zjawiskiem złożonym. Poprzednia część, 

dotycząca tłumaczeń literatury polskiej na język chiński, potwierdzała obecność dzieł 

polskich twórców w Państwie Środka. Kolejny krok to odpowiedź na pytanie, jak literatura 

polska jest odbierana przez Chińczyków. Należy zatem przyjrzeć się jej omówieniom na 

łamach pism literackich i zastanowić nad funkcjonowaniem przekładów w społeczeństwie 

chińskim. Należy skupić się na tym zakresie recepcji dzieła literackiego, który można 

rozumieć jako przyjęcie dzieła literackiego przez publiczność i jego funkcjonowanie w 

różnych kręgach odbiorców.  

Na recepcję wpływa wartość dzieła, oczekiwania czytelnicze, a także sytuacja 

zewnętrzna, ekonomiczna i społeczna. Recepcja jest procesem zarówno indywidualnym, jak i 

zbiorowym. Problematyka recepcji jest zatem wieloaspektowa. Interdyscyplinarne podejście 

pozwala zobaczyć zagadnienie obecności literatury polskiej w nowym świetle i osadzić je w 

szerokim, kulturowym kontekście. Na podstawie zebranych materiałów będę w tym rozdziale 

koncentrować uwagę na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, ogląd twórczości pisarzy i 

recenzji ich utworów pozwala obserwować poziom popularności literatury polskiej w 

Chinach, a przekrojowy opis opinii krytyki literackiej o polskich utworach w Chinach 

pozwoli podsumować charakter odbioru literackiego i zrekonstruować wizerunek narodu 

polskiego zbudowany dzięki literaturze. Po drugie, dzieła literackie są przekładane przez 

tłumaczy, a jednocześnie analizują i interpretują je krytycy. Teksty te są przekazywane w 

różnych mediach, np. gazetach, czasopismach, zeszytach akademickich czy zbiorach prac 

naukowych. Badanie tego typu środków przekazu pozwala sporządzić panoramiczny ogląd 

zainteresowań literaturą polską w kręgach profesjonalnych i uogólnić cechy i reguły 

rozpowszechnienia literatury pod względem ścieżek promocyjnych. 
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1. Profil badania przyjęcia literatury polskiej w Chinach 

O przyjęciu przekładów można wnioskować przeważnie na podstawie istniejących 

interpretacji krytycznych. Odbiór przez masowego czytelnika pozostaje niejako poza 

zasięgiem badań, mimo iż można się go domyślać chociażby na podstawie wielkości 

nakładów i ilości ponownych wydań poszczególnych utworów. Natomiast badanie odbioru 

nie ogranicza się do recepcji przekładów. Korzystając ze wspomnianej bazy danych CNKI, 

wyszukane zostały wszelkie publikacje pod hasłem „literatura polska”. Dołączyłam do 

danych statystycznych jeszcze biblioteczne pozycje zbierane za pomocą wyszukiwarki 

Chińskiej Biblioteki Narodowej. Dało to zbiór 555 pozycji117, które są podzielone na 10 

kategorii: 1) omówienia twórczości pisarzy i recenzje ich utworów; 2) badania twórczości Lu 

Xuna i jego pokolenia; 3) badania twórczości Józefa Konrada; 4) tłumacze, literaci i ich 

kontakty z polskim światem literackim; 5) monograficzne rozprawy na temat literatury 

polskiej; 6) badania literatury Europy Środkowo-Wschodniej; 7) wpływ literatury polskiej na 

chińską; 8) badania teorii R. Ingardena; 9) platformy promocji literatury polskiej; 10) inne.  

 

Tabela 10: Kategorie rozpraw krytycznoliterackich o literaturze polskiej w Chinach 

 

                                                        
117 Faktycznie istnieją wielekrotne przedruki w innych miejscach wydawniczych, ale w tej pracy dzieła policzono tylko raz, 

uwzględniając tekst najwcześniej opublikowany. Trzeba jednak przyznać, że ilość przedruków w pewnym sensie też 

odzwierciedla popularność literatury, ale to już kwestia statystyki, która mogłaby stanowić osobną dziedzinę badań w 

przyszłości. 
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Podział na takie kategorie pozwala wskazać zakresy zainteresowań czytelników. Z 

wykresu widać, że kategoria „omówienia twórczości pisarzy i recenzje ich utworów” (252 

pozycje) stanowi najobszerniejszy element wykresu, co dowodzi, że analiza zjawiska 

przyswajania literatury polskiej w tłumaczeniach na język chiński jest dosyć popularnym 

rodzajem działalności badawczej. Ta część jest także kluczowym elementem całej pracy.  

Co ciekawe, baza zawiera aż 72 publikacje poświęcone Conradowi! Uznano go za 

wybitnego angielskiego pisarza, ale podkreślano również jego polskie pochodzenie, choć 

mało kto wie, że Conrad ma pierwotne polskie nazwisko Korzeniowski. Jego najważniejsze 

powieści, takie jak: Smuga cienia, W oczach Zachodu, Lord Jim, Nostromo, Murzyn z załogi 

„Narcyza”, Zwierciadło morza, Tajny agent, Złota strzała i Wyrzutek zostały przełożone na 

język chiński. Ze względu na to, że Conrad pisał wyłącznie po angielsku, przekłady jego 

utworów nie zostały przeze mnie omówione w drugim rozdziale. Niełatwo jednoznacznie 

stwierdzić, czy twórczość Conrada należy do literatury polskiej. Natomiast nie można 

ignorować roli tego pisarza, jaką odegrał w budowaniu wizerunku literatury i kultury polskiej 

wśród Chińczyków. W jego utworach można odnaleźć polski świat na dalekich morzach 

i odległych lądach – postawę wobec życia, wobec trudności, wobec wyzwań, wobec ludzi, 

wobec samego siebie. Przyjąwszy – prawdopodobnie – taki punkt widzenia, grono 

polonistyczne w Chinach zajęło się także promocją Conrada. Katedra Języka Polskiego na 

Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych między innymi współorganizowała z Ambasadą 

RP w Pekinie wystawę poświęconą życiu i twórczości Józefa Conrada Korzeniowskiego z 

okazji 150. rocznicy urodzin w 2008 r. Na otwarciu tej wystawy Wu Lan wygłosiła wykład o 

życiu i twórczości pisarza.  

Zjawiskiem mile zaskakującym jest uwaga poświęcana przez Chińczyków polskiemu 

filozofowi Romanowi Ingardenowi. Pojawiło się na jego temat wiele prac magisterskich i 

doktorskich, a nawet monografii. Zainteresowanie Ingardenem rozpoczęło się w latach 80. 

XX wieku. W ciągu ponad 30 lat zostały przetłumaczone na język chiński jego teksty O 

poznawaniu dzieła literackiego118 i O dziele literackim119 oraz 7 rozpraw naukowych, m.in. 

                                                        
118 R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, tłum. Chen Yangu, Xiao Wei, wyd. Zhongguo Wenlian Chuban Gongsi, 

Pekin 1988.  
119 R. Ingarden, O dziele literackim, tłum. Zhang Zhenhui, wyd. Henan Daxue Chubanshe, Haikou 2008.  
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Sprawa formy i treści w dziele literackim120, Wartości artystyczne: wartości estetyczne121 itd. 

Większość przekładów została dokonana pośrednio z trzeciego języka. Można powiedzieć, że 

trafne wyczucie naukowe chińskich literaturoznawców umożliwiło znalezienie się tłumaczeń 

jego najważniejszych dzieł w składzie zasobów naukowych, co stanowi fundament badań 

myśli Romana Ingardena w Chinach. Jednocześnie ukazały się przekłady prac i książek 

naukowych o Ingardenie. Przetłumaczone książki mają kilka wspólnych cech: po pierwsze, 

teoria Ingardena jest tylko częścią całej rozprawy, po drugie, streszczenie, syntetyczny opis 

teorii Ingardena przeważa w nich nad dyskusją o wysuwanych przez filozofa kluczowych 

tezach; po trzecie wreszcie, rozważania autorów skupiają się na jego wczesnych utworach, 

takich jak O poznawaniu dzieła literackiego i O dziele literackim, a mało zwraca się uwagi na 

jego późniejsze teorie dotyczące wartości artystycznych i estetycznych.  

Kategorie „monograficzne rozprawy na temat literatury polskiej” (47) i „badania 

literatury Europy Środkowo-Wschodniej” (25) są ze sobą porównywalne pod względem 

ilościowym. Stosunkowo skromne liczby pozycji pozwalają w pewnym sensie wnioskować, 

że literatura polska jest w Chinach obecna, ale jeszcze nie znajduje się w pierwszym rzędzie 

zainteresowań. Jednak monografie i prace zbiorowe dotyczące historii literatury polskiej i 

wschodnioeuropejskiej oraz różnych gatunków i nurtów literackich zajmują zdecydowaną 

większą część tej grupy, co dla badaczy i miłośników literatury jest niezwykle cenne, bo 

bardzo dokładnie i obszernie przedstawiają literaturę polską i jej tło kulturowe.  

W bazie znalazło się jeszcze 17 pozycji o wpływie literatury polskiej na chińską i 13 

pozycji na temat „platform promocji literatury polskiej”. Chodzi o czasopisma, wydawnictwa, 

stowarzyszenia literackie, które pełnią funkcję szczególną. Badania tego typu ośrodków dają 

wgląd w strategie promocji literatur obcych w kraju przyjmującym. 

Jest także 14 rozpraw dotyczących tematyki „badań twórczości Lu Xuna i jego 

pokolenia”. Przyczyna zainteresowania Lu Xunem jest oczywista: tak jak pisałam w 

poprzedniej części, sam Lu Xun jako najwybitniejszy chiński pisarz XX wieku, należący do 

awangardy współczesnej literatury chińskiej, zawsze przyciąga uwagę badaczy. W Chinach 

badania twórczości Lu Xuna stanowią osobną dyscyplinę literaturoznawczą. Istnieje wiele 

                                                        
120 R. Ingarden, Sprawa formy i treści w dziele literackim, tłum. Zhang Xushu, „Filozofia Świata” 2004, nr 5.  
121 R. Ingarden, Wartości artystyczne: wartości estetyczne, tłum. Zhu Liyuan, „Badania z Zakresu Teorii Literatury i Sztuki” 

1985, nr 3. 
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czasopism tematycznych dotyczących Lu Xuna. Jego zainteresowanie literaturą 

środkowo-wschodnioeuropejską, w tym polską, do dzisiaj jest jednym z najczęściej 

poruszanych zagadnień. 

Oprócz wymienionych kategorii można wskazać jeszcze 23 artykuły, które trudno 

zaklasyfikować bezdyskusyjnie. Dotyczą one Nagrody Nobla, strategii translatorskich, 

adaptacji literatury itd.  

Pod względem „gatunkowym” dorobek krytyki literackiej można podzielić na 3 grupy: 

monografie, prace dyplomowe (magisterskie i doktorskie) i artykuły naukowe. Monografie i 

prace dyplomowe w znacznym stopniu odzwierciedlają zainteresowanie profesjonalistów z 

dziedziny literatury zagranicznej. Otóż wśród 12 monografii 3 prace poświęcone były historii 

literatury wschodnioeuropejskiej, w tym 2 to ogólny zarys, a jedna dotyczy wyłącznie 

współczesności. Poza tym 4 prace dotyczą literatury polskiej i jej historii, jedna zaś historii 

dramaturgii polskiej. Ukazało się także 5 biografii poszczególnych pisarzy, m.in. A. 

Mickiewicza, H. Sienkiewicza i W. Reymonta. 14 prac dyplomowych dotyczy badań platform 

promocji, m.in. „Miesięcznika Opowiadań”, „Nowej Młodzieży”, Instytutu Badań Literatury, 

wydawnictw Zhonghua Shuju i Shanghai Yiwen Chubanshe. Pojawiły się także prace o B. 

Schulzu i H. Sienkiewiczu oraz o literaturze narodów małych i słabych (czyli Europy 

Środkowo-Wschodniej). Należy podkreślić, że oprócz monograficznych omówień twórczości 

Schulza i Sienkiewicza, pozostałe prace mają charakter ogólniejszy, dyskusja o literaturze 

polskiej była tylko elementem całości opracowań. Spośród 14 wskazanych prac – 11 to 

rozprawy magisterskie, pozostałe 3 to dysertacje doktorskie. Taka proporcja świadczy o 

sporym zainteresowaniu literaturą polską na stosunkowo niższym poziomie 

naukowo-badawczym. 

Wstępna obserwacja pozwala stwierdzić, że zainteresowanie literaturą polską skupia się 

na najczęściej promowanych polskich pisarzach. 

 

2. Perspektywa twórczości pisarzy i recenzji ich utworów 

Recenzje tłumaczonych utworów to istotna perspektywa, która pozwala obserwować 

poziom popularności literatury polskiej w Chinach. Ze zbioru „omówienia twórczości pisarzy 
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i recenzje ich utworów” wynika, że 36 polskich pisarzy zostało przedstawionych w 

rozprawach naukowych, artykułach, a nawet w esejach 122 . Interpretacje twórczości 

poszczególnych pisarzy umożliwiają dość dokładny opis odbioru literatury polskiej wśród 

Chińczyków. 

 

2.1. Recenzje poszczególnych pisarzy i ich utworów 

 

Tabela 11: Najczęściej interpretowani polscy pisarze 

 

 

Mapa recenzji poszczególnych pisarzy i ich utworów pokazuje zakres zainteresowań 

chińskich literatów, który trochę różni się od mapy przekładów. Na podstawie 

zaprezentowanej tabeli nietrudno zauważyć, że wszyscy laureaci Nagrody Nobla zostali 

rozpropagowani w Chinach, a C. Miłosz i W. Szymborska jako współcześni poeci nobliści 

budzą największe zainteresowanie. Za nimi plasują się J. Iwaszkiewicz, H. Sienkiewicz i A. 

Mickiewicz dzięki szerokiej promocji ich utworów. W drugim rzędzie znajdują się W. 

Gombrowicz, R. Kapuściński, A. Zagajewski i W. Reymont. Poza tym ukazały się po 2 lub 3 

artykuły o T. Borowskim, Z. Herbercie, B. Prusie, B. Schulzu, W. Żukrowskim.  

                                                        
122 36 pisarzy to: Auderska, Borowski, Broniewski, Dąbrowska, Drozdowski, Gajdziński, Gombrowicz, Grotowski, Herbert, 

Iwaszkiewicz, Kapuściński, Kochanowski, Kosiński, Kruczkowski, Markiewicz, Mickiewicz, Miłosz, Mrożek, Nałkowska, 

Orzeszkowa, Prus, Reymont, Różewicz, Sandauer, Sienkiewicz, Słowacki, Starzyński, Schulz, Szymborska, Tokarczuk, 

Witkiewicz, Zagajewski, Żeromski, Żukrowski. 
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Nagroda Nobla w dziedzinie literatury jest uważana za najbardziej prestiżową 

międzynarodową nagrodę literacką na świecie. Chińczycy bardzo doceniają tę nagrodę i 

przykładają do niej wielką wagę. Na początku XX wieku, kiedy ufundowano Nagrodę Nobla 

na mocy testamentu Alfreda Nobla (jego wolą było, aby nagroda trafiła w ręce osoby, która 

stworzy najbardziej wyróżniające się dzieło w kierunku idealistycznym, Chiny były jeszcze 

biedne i słabe, a Nagroda Nobla była dla krainy konfucjanizmu odległa). Ze względu na 

zacofane warunki społeczne Chiny nie były wtedy w stanie konkurować ze światem 

chociażby w dziedzinach nauk przyrodniczych, zatem zwracano specjalną uwagę na nagrodę 

w dziedzinie literatury. Chińczycy uważali i nadal uważają, że Nagroda Nobla w dziedzinie 

literatury nie jest tylko powodem do chwały i nie stanowi tylko możliwości zyskania wielkiej 

kwoty pieniędzy, ale przede wszystkim jest potwierdzeniem osobistego rozwoju literackiego. 

Nagroda sankcjonuje niejako osiągnięcia w kręgu literackim i wyraża wspólne uznanie całego 

świata. Chiny mają długą historię literatury i doniosłe osiągnięcia w tej dziedzinie, natomiast 

przez długi czas były nieobecne na podium tej nagrody. W ciągu XX wieku kilku chińskich 

pisarzy było nominowanych do Nagrody, ale z różnych powodów nikt nie zdobył tego 

wyróżnienia. W roku 2000 Gao Xingjian, pisarz chińskiego pochodzenia, autor słynnej 

powieści Góra duszy wprawdzie otrzymał Nagrodę Nobla, ale twórca jest postacią 

kontrowersyjną w Chinach. Dopiero 12 lat później uznany w Chinach Mo Yan (właściwie 

Guan Moye) został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury jako ten, „który z 

halucynacyjnym realizmem łączy opowieści ludowe, historię i współczesność”. Pragnienie 

poznawania dzieł i pisarzy uhonorowanych Nagrodą Nobla stawało się coraz silniejsze na 

przełomie lat 80. i 90., tuż po rewolucji kulturalnej. Nobliści i ich dzieła literackie przyciągają 

coraz większą uwagę czytelników, tłumaczy i wydawnictw. Zwłaszcza dzięki chińskiej 

reformie ekonomicznej 123  zainteresowanie Chińczyków literaturą i kulturą zagraniczną 

wzmogło się w dużym stopniu. Nagroda Nobla zatem stała się jednym z kryteriów wyboru 

odbiorczego. W związku z tym nietrudno zrozumieć, dlaczego wszyscy polscy nobliści byli 

analizowani przez chińskich literaturoznawców.  

                                                        
123  Chińska reforma ekonomiczna obejmuje dwie części: reformy społeczno-gospodarcze i otwarcie Chin na świat. 

Inicjatorem tej polityki jest Deng Xiaoping, faktyczny przywódca Chińskiej Republiki Ludowej w okresie 1978-1989. 

Specjaliści twierdzą, że dzięki teorii i praktyce Deng Xiaopinga w kwestii wprowadzenia reform i otwarcia Chin na świat, 

Chiny znalazły drogę do modernizacji socjalizmu na sposób chiński.  
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Jeśli bliżej przyjrzymy się recepcji polskich noblistów, możemy zauważyć, że badania 

twórczości C. Miłosza i W. Szymborskiej mają zdecydowanie większy zasięg niż badania H. 

Sienkiewicza i W. Reymonta. Przyczyny takiego zjawiska są dwie: po pierwsze, tak jak 

napisano wcześniej, dane statystyczne zbierane w tej pracy rozpoczynają się od lat 50. 

ubiegłego wieku, bo wcześniejsze publikacje nie zostały systematycznie zapisane w Bazie 

Danych CNKI, ale nie stanowi to przekłamania efektów, gdyż z posiadanych materiałów 

wynika, że tego typu publikacje (sprzed lat 50.) nie zajmują zbyt dużej części całego zasobu. 

Po drugie, jak już wspominałam, Nagroda Nobla została spopularyzowana w Chinach w 

latach 80. i 90., a Miłosz i Szymborska zdobyli ją odpowiednio w roku 1989 i 2000, więc siłą 

rzeczy wzbudzili większe zainteresowanie; a co jeszcze istotniejsze – znaczący wpływ na 

popularność dzieł literackich wśród czytelników wywierają uprawiane gatunki literackie i 

podejmowana tematyka.  

Reymont otrzymał Nagrodę Nobla za czterotomową „epopeję chłopską” Chłopi, a 

Sienkiewicza wyniosły na szczyt sławy powieści historyczne. W Chłopach grupa bohaterów 

składa się z niepozbawionych cech indywidualnych typowych przedstawicieli społeczności 

wiejskiej, fabuła powieści to ludzkie losy w odwiecznym kole narodzin, przemijania i śmierci. 

Rytuał ludzkiego życia podporządkowany jest rytmowi przyrody, a z rytmem przyrody 

związany jest porządek liturgiczny i obyczajowy – święta kościelne i obrzędy ludowe. 

Malując bogaty obraz życia, pracy i obyczajów wsi (polskiej), Reymont stworzył 

jednocześnie wybitną powieść realistyczną, epopeję chłopską, będącą ponadczasowym mitem 

współżycia człowieka i natury. Powieści historyczne Sienkiewicza zaś ceniono bardzo 

wysoko przede wszystkim za ich walory dydaktyczne i ideowe, za budzenie patriotyzmu i 

pielęgnowanie tradycji. Wybrana przez niego epoka (lata 1648-73), czyli Rzeczpospolita 

szlachecka przeżywała szereg zagrożeń, lecz wychodziła z nich zwycięsko. Sienkiewicz łączy 

konwencję powieści przygodowej z romansem historycznym. Akcja dzieje się na ogromnym 

obszarze od Śląska po krańce Ukrainy, głównie w obozach wojskowych, ale także na dworze 

królewskim, na dworach szlacheckich, na sejmikach... Rozległość historii i obszerność 

tematyki wymaga od czytelników posiadania ogólnej wiedzy o historii i uwarunkowaniach 

politycznych polskiego społeczeństwa. Wiedza ta jest potrzebna dla zrozumienia tego typu 

utworów. To stanowi wyzwanie dla czytelników i tłumaczy.  
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Z kolei Miłosz i Szymborska pisali przede wszystkim wiersze, które są krótkie, zwięzłe i 

w związku z tym „łatwe” (przynajmniej pozornie) do czytania, zrozumiałość czy faktyczne 

zrozumienie traktujemy tutaj jako kwestię drugorzędną. Twórczość poetycka Miłosza to jedno 

z najbardziej znaczących zjawisk polskiej literackiej współczesności. „Obok gęsto 

zmetaforyzowanych wierszy wizyjno-symbolicznych, w których to, co idylliczne sąsiaduje z 

tym, co apokaliptyczne, mamy tu zapisane niemal nagą prozą filozoficzne czy religijne 

epifanie”124. Jednocześnie prostota wierszy Szymborskiej „skutecznie opiera się objaśnieniom 

badaczy i bezbłędnie trafia w gust współczesnego odbiorcy. Poetka nawiązywała kontakt z 

publicznością ponad głowami krytyków i bez pomocy mass mediów, a jej wiersze rozchodziły 

się w nakładach równych powieściom popularnym. [...] Osobliwość stylu, odrębność, 

wyłączność rozumiana jako warunek twórczej i egzystencjalnej niezależności decyduje o jej 

popularności. Szymborska nie utożsamiała się nigdy z żadnym kierunkiem poetyckim, 

stworzyła własną szkołę pisania, własny język – pełen dystansu do wielkich wydarzeń 

historycznych, do biologicznych uwarunkowań ludzkiego istnienia, do społecznej roli poety, 

do systemów filozoficznych, ideologii, prawd przyjmowanych na wiarę, nawyków, 

stereotypów, zahamowań. Był to również język współczucia dla pokrzywdzonych, język 

zachwytu nad urodą życia, które poraża swym pięknem, nielogicznością, tragizmem”125. 

Jednym słowem, wiersze Miłosza i Szymborskiej opisują uniwersalne uczucia ludzkie, 

refleksje filozoficzne, życie codzienne, które budzą rezonans odbiorców. W dodatku tomiki 

wierszy są bliższe książkom „kieszonkowym”, ludzie czytają je w podróży, w poczekalniach, 

przed snem, a grube powieści wymagają większej motywacji i lepszych warunków do 

czytania.  

Popularność H. Sienkiewicza i A. Mickiewicza została omówiona w poprzednim 

rozdziale. Warto spojrzeć na uwagę literaturoznawców dotyczącą J. Iwaszkiewicza. Z tabeli 

wynika, że liczba artykułów o Iwaszkiewiczu wynosi 37, to zatem trzecia największa pula tej 

kategorii. Warte podkreślenia jest to, że wśród nich 26 artykułów traktuje o Żelazowej Woli, 

którego przekład został umieszczony w licealnym chińskim podręczniku. W omówieniach 

dominują dyskusje o oddziaływaniu pedagogicznym tego utworu, co udowadnia sukces 

                                                        
124 http://www.instytutksiazki.pl/autorzy-detal,literatura-polska,15,milosz-czeslaw.html 
125 http://www.instytutksiazki.pl/autorzy-detal,literatura-polska,89,szymborska-wislawa.html 
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Iwaszkiewicza, przyjęcie go przez odbiorcę młodzieżowego. Dlaczego ten jeden, nie 

najwybitniejszy utwór Iwaszkiewicza budzi takie zainteresowanie? Należy przyjrzeć się 

chińskiej rzeczywistości edukacyjnej. Rząd chiński postawił rozwój edukacji na pierwszym 

miejscu, przyjmując strategię rozwoju kraju poprzez naukę i edukację i robiąc stałe wysiłki w 

kierunku pogłębienia reformy sytemu edukacji poprzez implementację obowiązkowej nauki 

9-letniej. Instytucje rządowe zwiększają inwestycje na edukację i zachęcają społeczeństwo do 

prowadzenia edukacji różnymi drogami i w różnych formach. Przekonują obywateli, że 

edukacja daje szansę na lepsze życie i jest drogą do szczęścia. Aby móc studiować na 

uniwersytecie, studenci muszą zdać państwowy egzamin wstępny, dostanie się na uniwersytet 

jest faktem prestiżowym. W dodatku polityka jednego dziecka wpłynęła silnie na wymiar 

życia dzieci, rodzice kładą wielki nacisk na edukację swojego dziecka. Takie uwarunkowania 

spowodowały, że teksty podręcznikowe są jednymi z najważniejszych przedmiotów badań 

nauczycieli szkolnych, dlatego główną platformą publikacji ich dotyczących są czasopisma 

pedagogiczne. Pomimo tego, iż wspomnianego tekstu Iwaszkiewicza nie uważa się za 

najwybitniejsze jego dzieło, trzeba powiedzieć, że docenia się samą wartość artystyczną 

utworów Iwaszkiewicza, inaczej Żelazowa Wola nie weszłaby do programu szkolnego, a 

(równie chyba mało znana poza Chinami) Poziomka nie zostałaby wykorzystana w 

ogólnokrajowym egzaminie wstępnym na wyższe studia. 

Jeśli chodzi o recepcję W. Gombrowicza, R. Kapuścińskiego i A. Zagajewskiego, należy 

brać pod uwagę działalność promocyjną. W dobie globalizacji kontakty międzynarodowe 

stają się coraz ważniejsze dla każdego państwa. Obie strony omawianych tu kontaktów: 

Chiny i Polska dążą do wzmożenia wzajemnej wymiany kulturalnej, m.in. literackiej. Co 

ważniejsze, Polska od paru lat usiłuje w konkretny zinstytucjonalizowany sposób promować 

swoje osiągnięcia cywilizacyjne i budować pozytywny wizerunek na świecie. Ze względu na 

nieustannie wzmacniającą się pozycję międzynarodową Chin, dzięki dynamicznemu 

rozwojowi gospodarczemu i społecznemu, Polska stawia Chiny jako jedno z trzech 

najważniejszych miejsc docelowych promocji kultury (pozostałe to Wielka Brytania i Izrael). 

W roku 2003 został powołany przez polskiego Ministra Kultury Instytut Książki, mający 

służyć promocji literatury polskiej na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w 

kraju. Jako narodowa instytucja kultury informuje, zachęca i przekonuje tłumaczy literatury 
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polskiej do tłumaczenia polskich książek, zagranicznych wydawców do wydawania ich 

tłumaczeń, organizatorów najrozmaitszych wydarzeń literackich z całego świata do 

zapraszania polskich autorów do siebie. Pomaga w realizacji tych inicjatyw dzięki 

finansowemu wsparciu, jakiego udziela w ramach Programu Translatorskiego © Poland. 

Dzięki konsekwentnemu wsparciu dla kształcenia polonistycznego tłumaczy chińskich 

udzielanemu przez Ambasadę RP w Pekinie we współpracy z Instytutem Książki i licznymi 

ośrodkami akademickimi w Polsce rozkwitło w ostatnich latach tłumaczenie literatury 

polskiej na chiński.  

Przykładem działania programu jest m.in. fakt, że kiedy ukazał się przekład Ferdydurke, 

zorganizowano seminarium poświęcone twórczości Gombrowicza w Ambasadzie RP w 

Pekinie. Brali w nim udział tłumacze tej powieści, Yi Lijun i Yuan Hanrong, redaktor 

naczelny wydawcy Yilin Chubanshe, dyplomaci z wydziału kultury Ambasady oraz młodzi 

poloniści z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Z kolei 8 lat później podczas 

12. Międzynarodowych Targów Książki w Pekinie odbyła się konferencja prasowa 

poświęcona prezentacji nowego przekładu na chiński czterotomowego zbioru dzieł W. 

Gombrowicza, obejmującego Bakakaj, Kosmos, Pornografię i Opętanych. Została ona 

zorganizowana przez Ambasadę RP w Pekinie jako część składowa „Międzynarodowej 

Wymiany Kulturalnej” – imprezy towarzyszącej Pekińskim Międzynarodowym Targom 

Książki 2014. Podczas spotkania tłumacze zapoznali chińskich czytelników ze stylistyką 

utworów Gombrowicza i swoimi osobistymi propozycjami przekładowymi. Kiedy ukazały się 

Podróże z Herodotem i Cesarz Kapuścińskiego Ambasada RP w Pekinie zorganizowała 

podobne spotkania promocyjne. Tłumaczenie wskazanych dzieł zostało, oczywiście, 

dofinansowane przez Instytut Książki. Analizując recepcję Kapuścińskiego, można jeszcze 

zauważyć, że większość publikacji ukazała się w roku 2007, kiedy zmarł ten wybitny 

reportażysta. Ale to rzecz oczywista, że rocznica urodzin, śmierci lub obchodzony rok danego 

pisarza często są szczytowymi momentami dyskusji o nim. Ponadto sam fakt, że Kapuściński 

był reportażystą, budzi zainteresowanie mass mediów, np. znany w Chinach dziennikarz 

telewizyjny Wang Zhi napisał przedmowę do przekładu Podróży z Herodotem, a sława 

chińskiego dziennikarza przyciągnęła z kolei potencjalnych czytelników. 
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2.2. Wizerunki polskich pisarzy w interpretacji chińskich krytyków  

Ogólnie rzecz ujmując, interpretacje twórczości polskich pisarzy w Chinach zawierają 

refleksje o wartości ideologicznej, wartości artystycznej, w tym o stylu językowym, myśli 

filozoficznej, sposobie narracji itp. Te elementy przeplatają się w odbiorze poszczególnych 

pisarzy, ale nietrudno zauważyć, że w recenzjach współczesnych utworów coraz mniej zostaje 

śladów rozważań ideologicznych. 

 

2.2.1. Czesław Miłosz 

Będąc laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, Czesław Miłosz zalicza się do 

najpopularniejszych polskich pisarzy w Chinach. Wielkie zainteresowanie Miłoszem 

udowodniły liczne rozprawy naukowe interpretujące twórczość, myśl i filozofię, które 

obejmują zarówno wiersze, takie jak Dar, Wiersze ostatnie, Na brzegu rzeki, jak i eseje 

Abecadło i Zniewolony umysł. W dalszej części omawiam lekturę twórczości Miłosza przez 

pryzmat tychże właśnie prac – zatem przedstawiam przewodnie myśli interpretacyjne w 

tekstach krytycznych chińskich badaczy bez własnego komentarza. Chcę bowiem pokazać, 

jak twórczość Miłosza rozumiana i odbierana jest w Chinach, jakie wątki jego twórczości 

przefiltrowane przez chińską świadomość stanowią o jego popularności. 

a) Tożsamość i sumienie poety 

C. Miłosz wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, kiedy pracował na placówce 

dyplomatycznej RP w Paryżu. Stracił ojczyznę i zdobył „wolność wysiedleńca”. Mimo to 

Miłosz zachował się jak niepodległy poeta i prawdziwy patriota. Kochał swoją ojczyznę, pisał 

po polsku. Przez ponad 30 lat wykładał literaturę polską na Uniwersytecie Kalifornijskim w 

Berkeley i promował kulturę polską. W podeszłym wieku tłumaczył Biblię na język polski. 

Nazwał siebie „lojalnym sługą polszczyzny”. Mimo że język polski jako język mniejszych 

krajów ograniczał popularność jego utworów i pisanie w języku polskim w pewnym sensie 

oznaczało izolację w zachodnim świecie literackim, Miłosz nigdy się nie wahał i nigdy tego 

nie żałował. Był dumny ze swej tożsamości. Można powiedzieć, że Miłosz jest pisarzem idei 

wolności i osobistej godności. Jego dążenie do wolności zbiegło się z tragiczną historią 

narodu polskiego, jego poezja chwali wolną i demokratyczną Polskę, opisuje odważnych, 

niepoddających się nigdy Polaków.  
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Poeta Xi Chuan tak oceniał Miłosza:  

 

Wydaje mi się, że on jest uczciwym człowiekiem. Męczą go brak doprecyzowania własnej tożsamości i 

 zwątpienie w zasady. Wobec swojej słabości, nieszczęścia, tragedii, winy i moralnego niepokoju próbował 

 w granicach tekstu wyrazić swoje uczucia. W twórczości Miłosza znajduje się cechy nie tylko kulturowe, 

 historyczne, ale także moralne, co rzadko uwidacznia się u innych poetów. Przekraczając granice liryki, 

 Miłosz stał się sumieniem kultury. Chciał dać swój głos z głębi ducha, co uważał za obowiązek poety. 

 Dzięki uwzględnieniu swojej epoki, ale i indywidualnego życia zbudował wyrazisty styl osobisty”126.  

 

Słynny krytyk i redaktor Lin Xianzhi uważał, że „twórczość Miłosza jest historycznym 

lustrem tragicznego narodu. Jego poezja jest pełna refleksji filozoficznych. [...] C. Miłosz 

jest sumieniem polskiego narodu i całej ludzkości. Wolność jest niewidzialnym duchem 

wiodącym poetę, a polityka to droga pod jego stopami”127. 

b) Świadomość ekologiczna 

Miłosz zrezygnował z pustej, krzykliwej retoryki, pokazywał prawdziwą naturę i 

społeczeństwo prostym językiem. Jego poezja poruszała poważne i ważne tematy, takie jak 

polityka, holokaust, autorytaryzm, a jednocześnie sporo w niej opisów natury. Mimo że 

Miłosz jest walczącym poetą, jego wizja świata jest łagodna i miłosierna. Nietrudno przy tym 

zrozumieć, że litość nie równa się tchórzliwości, ale sygnalizuje wytrwały i wytrzymały bunt. 

Posiadając zrozumienie i pieszczotliwą miłość wobec drzew, rzek, zwierząt, ptaków i roślin 

poeta wyraził w swojej poezji prawdziwy szacunek do natury. Zauważał kryzys ekologiczny 

współczesnego świata i wykazywał nieustanny niepokój o relacje między ludźmi a naturą. 

Jego wrażliwa świadomość ekologiczna polega głównie na pragnieniu harmonijnej integracji 

ludzi i otoczenia naturalnego.  

W swej twórczości poetyckiej Miłosz prezentował spokojne podejście do natury i 

wszystkiego, co w niej istnieje i usiłował opisać stosunki między ludźmi a naturą w neutralnej 

atmosferze. Dzięki wybitnej intuicji i przeczuciom poeta odzwierciedlał zawahanie i złamanie 

relacji między ludźmi a naturą w dobie modernizmu, a także wskazywał na ścisłe związki 

pogarszania się ekologii z cywilizacją, religią i filozofią. 

 

                                                        
126 Cyt. za: Xia Yu, Miłosz bezdomny, „Weekend Południowy”, 26.08. 2004.  
127 Cyt. za: Xia Yu, Miłosz bezdomny… 
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c) Myśl religijna 

Ideologia Miłosza jest bogata, skomplikowana, pełna paradoksów, odnaleźć w niej 

można różne elementy i myśli religijne. Miłosz pochodził z rodziny katolickiej, był 

katolikiem, ale I i II wojna światowa i potem zimna wojna spowodowały u poety kryzys 

duchowy. Jako świadek holokaustu i krwawego powstania warszawskiego odczuł na własnej 

skórze brzydotę i okrucieństwo człowieka. Potępiał ludzi, a także zwątpił we 

wszechmogącego Boga. Został faktycznie sceptykiem. Owszem, Miłosz nie przeciwstawiał 

się katolicyzmowi czy samemu Bogu, ale nienawidził tych, którzy w imię prawdy i 

sprawiedliwości krzywdzą innych. Jego rodzinne miasto, Wilno, było miastem 

wielokulturowym i wieloreligijnym, w którym współistniały różne religie: katolicyzm, 

prawosławie, protestantyzm, islam itd. Tolerancyjne otoczenie umożliwiło Miłoszowi 

wypracowanie stosunkowo obiektywnych postaw wobec religii innych niż katolicyzm. Można 

powiedzieć, że Miłosz doceniał religię „niezanieczyszczoną” (egoistyczną ingerencją 

człowieka), pełną oryginalnych doktryn chrześcijańskich, zawierającą uniwersalne cnoty 

ludzkie.  

Na tle wieloreligijnych doświadczeń uwagę Miłosza przykuwał buddyzm – 

tolerancyjność doktryny stała się dobrym rozwiązaniem dla poety będącego w głębokim 

kryzysie wiary. Trzeba zauważyć, że Miłosz preferował czysty buddyzm, zachowujący 

pierwotne esencje, a nie hołdujący dostojnym świątyniom czy majestatycznym obrzędom 

buddyjskim. Doceniał również buddyjski bunt wobec technologii, darwinizm, którego 

podstawowa zasada filozoficzna to selekcja naturalna. Sądził, że darwinizm jako filozofia 

wywarł istotny wpływ na ludzki sposób myślenia i wizję świata. Miłosza fascynował 

buddyzm, bo ta religia preferuje naturę i spokój, co przeciwstawia się brutalnej i prostej 

technologii. Według Miłosza buddyzm pomaga przywrócić harmonię między naturą a ludźmi, 

aby piękno natury zasłonięte przez technologię jednak się uwidaczniało.  

Znawca twórczości poety, Jan Błoński tak charakteryzował poetę w 1980 roku: 

 

Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza jest nie tylko nagrodą dla talentu. Jest także nagrodą dla wytrwałości 

 i wierności wewnętrznemu głosowi, który prowadził go przez zasadzki historii i zawikłanie osobistych 

 doświadczeń. Zdania Miłosza są jasne, ale poezja ciemna, splątana w swoim bogactwie. Gdybym miał 

 porównywać ją do jakiegoś instrumentu, to tylko do organów. Organy naśladują wszystkie dźwięki, ale 

http://culture.pl/pl/node/5426413
http://culture.pl/pl/node/5426413
http://culture.pl/pl/node/5426413
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 pozostają organami. Budują muzyczną całość, jak dzieło Miłosza składa się na poetyckie uniwersum, w 

 którym zagadkowo współistnieją ironia i harmonia, inspiracje romantyczne i intelektualny rygor, 

 umiejętność posługiwania się dziesiątkami idiolektów i natychmiast rozpoznawalny krój zdania, 

 przejmująca czystość stylu, pozbawionego czegokolwiek zbędnego, kilkoma kreskami malującego całe 

 światy128.  

 

Wydaje się, że chińscy literaturoznawcy podobnie rozumieją Miłosza. Ich zdaniem 

poezja Miłoszowska jest prosta i silna, zawiera humanitarne troski i potępienie terroryzmu. 

Wyróżnia się przede wszystkim skomplikowaną, głęboką myślą, a nie tylko poetycką retoryką. 

Twórczość poetycka C. Miłosza dociera do istoty ludzkiego istnienia i losu. To jest powód 

jego sukcesu i zasadnicza cecha jego poezji.  

Także styl Miłosza jest wysoko oceniany przez chińskich literaturoznawców. Yang 

Deyou, jeden z tłumaczy wierszy Miłosza, podkreślał w recenzji, że „poeta wykazywał przede 

wszystkim unikatowość twórczą, która służy kształtowaniu nowej formy języka religijnego, 

czyli formy unikającej mesjanizmu i hermeneutyki” 129 . Ukazała się także recenzja 

zatytułowana Śpiew Orfeusza: o „Drugiej przestrzeni” C. Miłosza130, w której autor pisał:  

 

Z punktu widzenia języka poetyckiego, wiersze Miłosza nie są trudną barierą dla czytelników. Jego język 

 poetycki jest czysty i naturalny. Nawet kiedy dyskutowane są trudne tematy historyczne czy poważne 

 problemy teologiczne, rzadko używał fantastycznych symboli czy skomplikowanych metafor. Co godne 

 podziwu, jego język poetycki wcale nie jest przeciętny, wręcz przeciwnie, istnieje subtelna równowaga 

 między zwykłością językową a metaforyką, między wskazówką a narracją131.  

 

O unikatowym stylu Miłosza pisał także Zhang Shuguang w swoim referacie: „Język 

Miłosza jest prosty, dokładny, bez celowych ozdób i przesadnej techniki poetyckiej. Doceniał 

prawdę i głębokość literatury. Jest poważnym poetą i myślicielem”132.  

Warto wspomnieć, że recepcja Miłosza nie ogranicza się do krytyki literackiej. Chiński 

poeta Dao Yi napisał wiersz pt. Nagle wpadł mi do głowy Miłosz133, w którym porównał 

Miłosza z Michaelem Jacksonem: Michael Jackson był symbolem popularności muzyki 

rockowej i zostawił ogromne bogactwo po śmierci, natomiast Miłosz, mimo mniejszej sławy, 

                                                        
128 http://culture.pl/pl/tworca/czeslaw-milosz 
129 Yang Deyou, Rec.: Drugiej przestrzeni C. Miłosza, „Słynne Dzieła Literackie” 2013, nr 25. 
130 Mei Shenyou, Śpiew Orfeusza: O „Drugiej przestrzeni” C. Miłosza, „Literatura Zagraniczna” 2008, nr 5.  
131 Mei Shenyou, Śpiew Orfeusza: O „Drugiej przestrzeni” C. Miłosza, „Literatura Zagraniczna” 2008, nr 5. 
132 Zhang Shuguang, Po tłumaczeniu C. Miłosza, „Krąg Literacki” 2007, nr 8.  
133 Dao Yi, Nagle wpadł mi do głowy Miłosz, „Poezja z Południa Rzeki” 2010, nr 1.  
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staje się wielką postacią dla samego poety i dla chińskiego kręgu literatury. Ponadto pojawiły 

się różnego rodzaju adaptacje twórczości Miłosza. W 2011 roku, kiedy przypadła 100. 

rocznica urodzin Czesława Miłosza, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o 

szczególnym znaczeniu dorobku twórczego poety dla dziedzictwa narodowego i światowego, 

ogłosił ten rok Rokiem Czesława Miłosza. Świętowany był nie tylko w Polsce, ale na całym 

świecie, m.in. także w Chinach. Zorganizowano seminaria Miłoszowskie w pekińskiej 

siedzibie Chińskiego Stowarzyszenia Poetów (w czerwcu 2011 r.) i na Pekińskim 

Uniwersytecie Języków Obcych (w grudniu 2011 r.). Odbyła się debata, przygotowano 

wystawę dokumentującą twórczość polskiego poety i projekcję Czarodziejskiej góry134 z 

chińskimi napisami, recytowano jego wiersze. Wykłady dla publiczności prowadzili 

Aleksander Fiut i Yi Lijun, studenci pekińskiej polonistyki recytowali wiersze. W Pekinie 

promowano audiobooki135 z poezją Miłosza. Chińska wersja recytowanych tekstów została 

nagrana przez znanego chińskiego aktora Tang Guoqianga. Dystrybucja płyty CD była 

prowadzona przez sieć największej księgarni Xinhua w Pekinie, Szanghaju i Kantonie jako 

darmowy dodatek do tomów poezji. Płyta z czytanymi dziełami polskiego poety była 

dodawana do popularnego chińskiego magazynu poświęconego poezji „Poetry”. 

 

2.2.2. Wisława Szymborska 

Szymborska jest wśród polskich noblistów w dziedzinie literatury jedyną kobietą. 

Odniesienie do płci zawsze istnieje w interpretacjach twórczości Szymborskiej. Śledząc 

recenzje chińskich krytyków, nietrudno wychwycić tezę, że poetka objawiła w swojej poezji 

kobiecość. Wolała narracyjny styl w opisywaniu świata. Opowiadała nie tylko swoje 

doświadczenia, ale opisywała różne zjawiska w świecie, czyste, naturalne, jakby świat był 

prosty. Jej język poetycki jest także prosty, czysty, lekki i zrozumiały. Niektóre zdania są 

nawet podobne do codziennego dialogu, ale jednocześnie zawierają głęboki sens. Poetka 

rzadko zwracała uwagę na rytm językowy, bardziej dbała o szczegóły opisywanego świata. 

Według poety i tłumacza jej wierszy, Hu Sanga: „Szymborska cały czas starała się, aby jej 

poezja była bliska życiu. W związku z tym jej wiersze są łatwe do zrozumienia. Jest poetką, 

                                                        
134 Czarodziejska góra. Amerykański portret Czesława Miłosza, dok., 2000, reż. Maria Zmarz-Koczanowicz. 
135 Umieszczono 5 wierszy: Obłoki, Koniec świata, Tak mało, Do Tadeusza Różewicza, poety,Talent. 
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która lubi wyciągać esencję z życiowych szczegółów”136 . Stwierdzono, że Szymborska 

nieustannie próbowała przekazywać swoją ciekawość rzeczy i szukała poważnych problemów 

ludzkiego życia.  

W rozumieniu Chińczyków W. Szymborska posiada także uniwersalną mądrość 

poetycką. W jej poezji uwidacznia się obfita wyobraźnia i głębokie myśli dialektyczne. 

Szymborska lubiła korzystać z dialogu i pytania w celu zobrazowania filozoficznej tematyki 

za pomocą zrozumiałego języka i wyraźnego obrazu, co robiło zawsze na czytelnikach 

wielkie wrażenie. Ale Szymborska nie stała wyłącznie na wysokiej wieży filozoficznej. Jej 

wiersze dotykały rzeczywistego świata. Jak mówi Wu Ping: „zrezygnowała ze specyficzności 

i wielkości poety, zachowywała się jak przeciętny człowiek na ulicy, szukała pejzażu 

poetyckiego w normalnych rzeczach i codziennych uczuciach”137. 

Także miłość jest jednym z najciekawszych dla Chińczyków motywów w poezji 

Szymborskiej. Jej wiersz Miłość od pierwszego wejrzenia zainspirował tajwańskiego twórcę 

komiksów Jimmyego do stworzenia komiksu W lewo, w prawo. Na jego podstawie powstał 

nieco później film pod tym samym tytułem, w którym główna bohaterka recytowała ten 

wiersz po polsku. Film zdobył znaczną popularność, a Miłość od pierwszego wejrzenia jest do 

dziś bardzo znanym wierszem wśród młodego pokolenia Chińczyków. Szymborska w tym 

wierszu zobrazowała pojęcie „przeznaczenia”, które występuje także w języku i kulturze 

chińskiej. Objaśnia ono związki przyczynowo-skutkowe w relacjach międzyludzkich za 

pomocą odwołania się do koncepcji reinkarnacji. Kiedy Szymborska pisała ten wiersz, na 

pewno nie spodziewała się, że wiele lat później chiński rysownik zainspiruje się jej poezją i 

stworzy komiks, który potem zostanie zekranizowany, i to z takim powodzeniem. To dowód, 

że ludzi zawsze poruszają niektóre emocje – bez względu na to, w którym zakątku świata się 

znajdują, ile lat minęło, z jak różnych środowisk kulturowych pochodzą, pewne wrażenia są 

wszędzie takie same. 

Część chińskich czytelników twierdzi, że czytanie wierszy Szymborskiej jest podobne do 

zwiedzania światowego muzeum, gdzie umieszczono pełną gamę i obfitość materiałów, gdzie 

wystawiono antyki, dziedzictwo ludzkości, gdzie można obserwować przeszłość, 

                                                        
136 Ye Changwen, Mała odpowiedź wobec dużego pytania: poezja W. Szymborskiej jest eufemicznym buntem, „Jing Bao”, 

19.11. 2014.  
137 Wu Ping, Przeciętny, ale uroczy: refleksje o „Wszystko ciche jak zagadka”, „Miasto Książek” 2012, nr 12.  
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teraźniejszości i przyszłość. Znany tłumacz i miłośnik W. Szymborskiej, Zhang Zhenhui 

chyba najlepiej podsumował twórczość noblistki:  

 

Poezja Szymborskiej jest naprawdę wszechstronna. Czasami otwierała skrzydła inspiracji i leciała ku 

 bezgranicznej przestrzeni kosmicznej, czasami wchodziła do wyobrażonego przez ludzi piekła, biorąc z 

 sobą swoją mądrość i poczucie humoru; czasami wzdłuż historycznych śladów wracała do starożytnych 

 epok, kiedy żyli ludzie-małpy lub epok dinozaurów sprzed biliardów lat […]. Ale najwięcej uwagi 

 przywiązywała do rzeczywistego życia. Jej twórczość dotyczy całego wszechświata, od terroryzmu, wojny, 

 tortur, złości, do przyjaźni i miłości, od dynamicznego rozwoju nauki i technologii i walki politycznej do 

 jednej gałęzi, jednego ziarnka piasku. Stała się rzadkością jako poetka o takiej wielkiej tolerancji, która 

 odważyła się wyrazić wszystko, co się widzi i czuje, czego się dowiaduje i doświadcza138. 

 

Twórczość Szymborskiej pobudziła w Chinach dyskusję o technice i sztuce tłumaczenia 

poezji. Ukazał się artykuł o własnym doświadczeniu przekładowym jednego z tłumaczy i 

rozprawy recenzyjne o przekładach wierszy Szymborskiej139, m.in. Muzeum, Możliwości i 

Pod jedną gwiazdką. Krytycy odważnie porównywali różne przekłady i dokładnie opisywali 

zalety i wady poszczególnych przekładów. Język polski i język chiński są bardzo odległe od 

siebie pod względem wymowy, słownictwa, zasad gramatycznych, pisowni i (co najbardziej 

istotne) rdzenia kulturowego. Logika językowa i sposób myślenia Polaków i Chińczyków w 

wielu punktach różnią się od siebie. Ten fakt powoduje, że tłumaczenie literatury polskiej na 

język chiński wymaga wielu umiejętności, od wysokiego poziomu znajomości języka 

ojczystego i obcego, po obszerną wiedzę o kulturze ojczystej i obcej i zdolność 

reprodukowania artystycznego. Od dawna w Chinach funkcjonuje opinia, że kryteria dobrego 

tłumaczenia to: wierność, ekspresyjność i elegancja140. Wydaje się, że to uniwersalna zasada 

tłumaczeniowa. Fu Haifeng, autor tekstu Wierność, ekspresyjność i elegancja – przekład 

„Muzeum” jako przykład właśnie z tego punktu widzenia analizował prace tłumaczeniowe 

Lin Honglianga, Zhang Zhenhui, Yi Lijun, Li Yiliang i Chen Fenlinga i wysunął tezę, że 

wierność jest jedną z najważniejszych zasad uznanych przez niemal wszystkich tłumaczy. 

Pierwszym zadaniem dla tłumacza jest to, żeby w miarę możliwości dosłownie tłumaczyć i 

utrzymać oryginalną formę ekspresji. Dobry tłumacz powinien w zasadzie wiernie i 

                                                        
138 Zhang Zhenhui, Wisława Szymborska – Odpowiada na życie poezją, „Gazeta Literatury i Sztuki”, 17.02. 2012.  
139 Ding Yanhong, Badania tłumaczeń wyboru wierszy W. Szymborskiej, „Edukacja Literacka” 2014, nr 2. 
140 Ta opinia została po raz pierwszy zaproponowana przez chińskiego literata Yan Fu w chińskiej wersji Evolution and 

Ethics autorstwa angielskiego biologa Thomasa Henry’ego Huxleya pod koniec XIX wieku. 
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dosłownie przekazać czytelnikom treść zawartą w poezji i jej językową estetykę, a 

jednocześnie we właściwy sposób dopasować wiersz do kontekstu kulturowego w celu 

zmniejszenia barier kulturowych i polepszenia komunikacji międzykulturowej. Znany chiński 

poeta Wang Jiaxin w eseju O tłumaczeniu dwóch wierszy Szymborskiej porównał wersje 

przekładów z Chin kontynentalnych i Tajwanu i stwierdził, że pierwsza wersja jest bardziej 

żywa, codzienna, potoczna, a druga bardziej elegancka i bogatsza w konotacje kulturowe. 

Wang Jiaxin docenił Li Yilianga, poetę i tłumacza wierszy Szymborskiej. Według Wanga 

Jiaxina tłumacz ten potrafi w prosty, ale ścisły sposób przekładać wersy Szymborskiej 

wykwintnym językiem. Czasami tłumacz całkowicie zmieniał szyk zdania, odwracając je 

zupełnie, ale osiągnął perfekcyjny efekt czytelniczy, tym samym zaś udowodnił tezę, że 

jednak „tłumaczenie to zdrada oryginalnego tekstu” (Traduttore, Traditore). Wang Jiaxin 

twierdził, że tłumaczenie poezji nie tylko polega na znajomości języka obcego, ale także (co 

bardziej istotnie) wymaga rozumienia wewnętrznego pochodzenia poezji i rezonansu między 

tłumaczem a poetą. Pod tym względem poeta potrafi lepiej tłumaczyć poezję, bo dobrze zna 

drogę twórczą i lepiej rozumie istotę poezji.  

 

2.2.3. Henryk Sienkiewicz 

Tłumaczenia dzieł literackich Sienkiewicza, tak jak recepcję twórczości tego noblisty 

charakteryzuje ciągłość (z wyjątkiem dziesięciolecia rewolucji kulturalnej) i obszerność. 

Należy tu wyróżnić dwie prace magisterskie o Sienkiewiczu: Tłumaczenie i przedstawienie 

twórczości H. Sienkiewicza w Chinach (1906-1949)141 i Badania powieści historycznych H. 

Sienkiewicza142. Pierwsza rozprawa dała dokładny zarys promocji twórczości pisarza w 

pierwszej połowie XX wieku z uwzględnieniem teorii komparastyki i krytyki literackiej, 

poszukiwała przyczyn i motywacji tłumaczeń Zhou Zuorena, Wang Luyana i Shi Zhecuna w 

specyficznym wszak okresie historycznym. W dorobku tłumaczeniowym twórczości 

Sienkiewicza przeważały przekłady nowel i opowiadań, a ich tłumacze przeważnie byli 

jednocześnie pisarzami. Poza tym podkreślano w tej rozprawie, że działalność tłumaczeniowa 

                                                        
141 Meng Zhu, Tłumaczenie i przedstawienie twórczości H. Sienkiewicza w Chinach (1906-1949), praca magisterska, 

Guizhou Shifan Daxue (Guizhou Normal University), 2014.  
142 Sun Shuang, Badania powieści historycznych H. Sienkiewicza, praca magisterska, Shangdong Shifan Daxue (Shandong 

Normal University), 2009.  
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jest ściśle związana z polityką, a prawdziwa wartość niepopularnej literatury z trudem 

zostanie doceniona przez przeciętnych czytelników. Druga rozprawa skupiała się na 

powieściach historycznych Sienkiewicza, które według autora tej pracy wywarły istotny 

wpływ na przekształcenia i rozwój tego gatunku literackiego. Próbując podać całościową, 

dialektyczną interpretację i ocenę powieści historycznych Sienkiewicza, autor omawiał w 

pracy tło historyczne i tradycję twórczości powieściowej w Europie, wskazywał źródła 

ideologiczne, wartość artystyczną i sens religijny i moralny twórczości Sienkiewiczowskiej. 

Podzielił powieści historyczne Sienkiewicza na dwie grupy, czyli narodowe powieści 

historyczne, których reprezentantami są Trylogia i Krzyżacy oraz religijne o szerszym tle, tu 

wymieniając Quo vadis. Oceniając zawartość ideologiczną i kształt estetyczny powieści, autor 

wskazywał trzy aspekty, tj. idealne połączenie historycznej rzeczywistości i artystycznej fikcji, 

żywe postaci bohaterów oraz bogate opisy społeczeństwa, historii i życia codziennego. 

Podkreślał w dysertacji, że dzięki wzniosłej formie pisarskiej Sienkiewicz dał charakterystykę 

epoki i wskazał tendencję rozwoju historycznego, odkrył skomplikowany świat duchowy 

ówczesnych ludzi i ich wolę wzmocnienia swojej ojczyzny wobec napadów wroga.  

Interpretacje poszczególnych dzieł Sienkiewiczowskich skupiają się na Latarniku, Janku 

Muzykancie, Ogniem i mieczem, Krzyżakach oraz Quo vadis Przyczyny popularności tych 

utworów już zostały wyjaśnione w poprzednim rozdziale, więc nie będę ich w tym miejscu 

powtarzała. Dzięki interpretacjom utworów można zbudować oblicze recepcji Sienkiewicza w 

Chinach.  

W wielu recenzjach Latarnika podkreśla się, że H. Sienkiewicz w tym utworze 

starannym pędzlem stworzył przesycony nostalgicznym patriotyzmem, choć tragiczny obraz 

bohatera, opisując jego uczucia, konflikt rozsądku i uczuć i odzwierciedlając poprzez 

dokładny opis scenerii refleksje bohatera. Z kolei niektórzy recenzenci Janka Muzykanta 

uważają, że tragedia Janka symbolizuje naród polski z nękającymi go wówczas trudnościami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi. Według wielu z nich ogólna atmosfera noweli jest liryczna i 

poetycka, mimo że wątek fabularny jest w zasadzie bardzo prosty. Autor poprzez opisy 

cudownych dźwięków przyrody brzmiących w uszach Janka ukazał jego pasję muzyczną, a 

kontrast między słabym i potężnym, między pięknem przyrody a „brzydotą” ówczesnego 
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polskiego społeczeństwa odkrywa – wedle nich – prawdę: w społeczeństwie, gdzie dominuje 

system wyzysku i dżungla, talent jest zabijany. 

Temat Quo vadis podejmowano w wielu tekstach krytycznych, refleksjach naukowych i 

popularnonaukowych, wśród których wyróżnia się artykuł Powieść historyczna polskiego 

pisarza H. Sienkiewicza: Quo vadis napisany przez znaną chińską tłumaczkę literatury 

polskiej, Yi Lijun. Według Yi Lijun Sienkiewicz obrazami torturowania pierwszych 

chrześcijan przez cesarza Nerona symbolizował prześladowanie narodu polskiego przez Rosję, 

Prusy i Austrię, a obrazami spokojnego męczeństwa chrześcijan – wzniosłe myśli i 

bohaterstwo Polaków, którzy dla ratowania Europy składali w ofierze siebie. Według autorki 

Ligia jest symbolem ukochanej przez pisarza ojczyzny, przeżywającej tragiczny los narodowy. 

Tłumaczka i autorka analizy podkreślała precyzję autora w opisie strojów, obyczajów, 

wyglądu wnętrz, architektury i potraw. Podkreślała, że H. Sienkiewicz, pisząc powieść, 

korzystał z faktów historycznych, ale nie ograniczał się tylko do nich. Opisywał malowniczo 

starożytny Rzym: ulice, budowle (dziś zabytkowe), codzienność dworu cesarskiego, dzięki 

czemu udało mu się przekazać czytelnikom obraz społeczeństwa i kultury tamtych czasów i 

tamtego miejsca. Tworząc postaci, stosował technikę kontrastu, np. bohaterowie Petroniusz i 

Neron reprezentują dwie skrajności – stronę pozytywną i negatywną. Wyraźnie 

zindywidualizowany jest styl wypowiedzi poszczególnych postaci. H. Sienkiewicz 

specjalizował się w korzystaniu z zapowiedzi i przeczuć oraz humoresek, łączył przemiany 

charakteru bohatera z rozwojem faktów historycznych. Oceniając to dzieło, Yi Lijun pisała:  

 

Obiektywne efekty powieści nie zawsze zgadzają się z subiektywnym zamiarem twórczym autora. 

 Pokazano w utworze ostry konflikt etyczny, moralny i aksjologiczny między cywilizacją pogańską 

 starożytnego Rzymu i chrześcijaństwem, odkryto postępowość wczesnego chrześcijaństwa w krytykowaniu 

 upadającej kultury, moralności i etyki niewolnictwa. To jest najważniejsza wartość tego dzieła. H. 

 Sienkiewicz chciał stworzyć prawdziwą epopeję chrześcijaństwa i pokazać święty świat chrześcijański z 

 bezprecedensową miłością i dobrocią, niestety, ta idea nie została do końca zrealizowana. Wizerunek 

 wczesnego chrześcijaństwa pod piórem Sienkiewicza jest zbyt idealny, narracji jest więcej niż opisów, 

 edukacja moralna przeważa nad wzruszeniem i uczuciami143.  

 

                                                        
143 Yi Lijun, Powieść historyczna polskiego pisarza H.Sienkiewicza: Quo vadis, „Dydaktyka i Badanie Języków Obcych” 

1992, nr 3. 
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Według Lin Honglianga, tłumacza tego arcydzieła, sukces H. Sienkiewicza polega na 

tym, że w jego utworach zawiera się entuzjastyczna idea patriotyczna, majestatyczne i 

malownicze wydarzenia historyczne, szczegółowe obrazowanie obyczajowości i konkretów 

zwykłego życia, żywe zindywidualizowane postaci oraz barwny styl artystyczny. Ogólnie 

uważa się, że H. Sienkiewicz poświęcał sporo wysiłku podkreślaniu roli chrześcijaństwa na 

ówczesnym tle historycznym, natomiast tłumacz Zhang Zhenhui po syntetycznej analizie 

osobistych doświadczeń, wiedzy sprzed i po stworzeniu powieści, intencji twórczej autora 

oraz samego tekstu wyciągnął wniosek, że pogląd H. Sienkiewicza na temat chrześcijaństwa 

jest rozłamany. Tłumacz uważa, że  

 

według Sienkiewicza w starożytnym społeczeństwie, opanowanym przez okrutne i brutalne niewolnictwo, 

 głoszone przez chrześcijan doktryny o miłosierdziu i braterstwie należą do kategorii najwyższej moralności, 

 w tych doktrynach widać myśl o równości, wzajemnej pomocy i miłości między ludźmi, które były przyjęte 

 przez prześladowanych ludzi. Natomiast Sienkiewicz nie zgadzał się ze złudzeniem chrześcijan, że nie 

 muszą walczyć przeciw uciskowi i torturowaniu przez władców niewolników, licząc tylko na raj po 

 śmierci144.  

 

Zhang Zhenhui pisał w swojej rozprawie:  

 

Te religijne doktryny głoszone przez wczesnych chrześcijan odzwierciedlają ich niezadowolenie z zasad 

 funkcjonowania rzymskiego społeczeństwa i bezradność wobec rzeczywistości oraz nienawiść 

 niewolników i mieszkańców Rzymu do ciemności i pragnienie wspaniałej przyszłości. Niestety, nie mieli 

 świadomości konieczności walki w celu obalenia obecnego ustroju, więc w tym okresie historycznym, 

 kiedy walka przeciw tyranii Nerona stawała się coraz ważniejsza, takie doktryny były w pewnym stopniu 

 zwodnicze i wywierały negatywny wpływ na rewolucję145.  

 

Można powiedzieć, że poglądy religijne H. Sienkiewicza znajdują oparcie nie tylko w 

materializmie, ale także w demokracji, bo zasadniczym punktem wyjścia jego poglądów były 

interesy prześladowanych ludzi. 

Krzyżacy, jako jedna z pięciu najważniejszych powieści historycznych H. Sienkiewicza i 

jego ostatnia powieść historyczna, jest uznana przez chińskich czytelników za najbardziej 

dojrzałą. W utworze tym zaprezentowano majestatyczne i eposowe widowiska, barwy 

                                                        
144 Zhang Zhenhui, Biografia Henryka Sienkiewicza, wyd. Shehui Kexue Wenxian Chubanshe, Pekin 1991, s. 251. 
145 Zhang Zhenhui, Biografia Henryka Sienkiewicza…, s. 251. 
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idyllicznej liryki, sensacyjne sceny, żywe zindywidualizowane portrety bohaterów o 

przeróżnych charakterach. Chen Guangshan, który po raz pierwszy przełożył Krzyżaków, 

powiedział kiedyś, że utwór ten charakteryzuje wysoki poziom ideowy:  

 

Sienkiewicz za pomocą kunsztownej techniki twórczej pokazał wielką walkę w historii narodu polskiego i 

 stworzył prawdziwą epopeję narodową. Fascynująca fabuła i żywe wątki mocno przyciągają spojrzenia 

 czytelników na krajobraz średniowiecznego społeczeństwa polskiego, który odzwierciedla obyczaje, idee i 

 wiarę ówczesnych Polaków146.  

 

Należy zwrócić uwagę na to, że tłumacze tego utworu przywiązywali dużą wagę do 

poglądów politycznych Sienkiewicza odzwierciedlonych w dziele. Chen Guanshang 

podkreślił w swoim artykule, że „H. Sienkiewicz dążył do ukazania moralności szlachty i jej 

pobożności, uważając, że to jest siła do przebudowy społeczeństwa”147. Jednocześnie Zhang 

Zhenhui uważa, że H. Sienkiewicz, stwarzając bohaterskie postaci i opisując sceny bitewne, 

odkrył prawdę, że charakter wojny determinują jej skutki, a prześladowcy na pewno zostaną 

przegranymi. 

Uwaga zwrócona na Ogniem i mieczem jest skromniejsza niż odbiór Krzyżaków, ale 

krytyk Gao Jianping napisał rozprawę naukową O historycznej powieści H. Sienkiewicza – 

„Ogniem i mieczem”148 prezentującą ciekawe podejście do poglądów historycznych, które 

stanowią punkt wyjścia do zrozumienia tego dzieła. Autor rozprawy przedstawił niechętne 

Sienkiewiczowi poglądy kręgu badaczy literatury, sztuki i historii (z dzisiejszego punktu 

widzenia: byłego) Związku Radzieckiego, którzy uważali, iż w powieści brakuje prawdy i 

obiektywizmu i spełnia się negatywna tendencja nacjonalizmu. Wymieniając fakty 

historyczne, chiński krytyk usprawiedliwiał Sienkiewicza wobec tych poglądów i w zasadzie 

im się sprzeciwiał, twierdząc, że ten opisywał prawdziwą historię Polski i zachęcał Polaków 

do poczucia dumy narodowej, do walki o wolność ojczyzny z jej wrogami. Dla oceny 

Chmielnickiego, autor przywołał Friedricha Engelsa, który zaznaczał, że Polska nie jest 

krajem jednonarodowym, bowiem kiedy Rosja została napadnięta przez Mongołów, Białoruś i 

                                                        
146 Chen Guanshang, Idea i sztuka w powieści Krzyżacy, „Magazyn naukowy Shanghajskiego Uniwersytetu Pedagogiki” 

1984, nr 3. 
147 Chen Guanshang, Idea i sztuka w powieści „Krzyżacy”… 
148 Gao Jianping, O historycznej powieści H. Sienkiewicza – Ogniem i mieczem, „Czasopismo Naukowe Uniwertytetu 

Nankin” 1982, nr 4. 
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Ukraina weszły w skład Księstwa Litewskiego, by znaleźć się pod jego opieką, a potem 

Księstwo połączyło się z własnej woli z Polską. Ponieważ wtedy Polska była bardziej 

cywilizowana, szlachta Białorusi i Ukrainy została w dużym stopniu spolszczona. Z takiego 

więc punktu widzenia Chmielnicki nie jest bohaterem, ale zdrajcą. Według Gao Jianpinga 

Sienkiewicz, szanując historię, odkrył prawdziwe fakty historyczne.  

 

2.2.4. Władysław Reymont 

Tłumacz wielu dzieł Reymonta, Zhang Zhenhui jest też reprezentantem kręgu badaczy 

twórczości tego noblisty. Opublikował w roku 1995 monografię pt. W. Reymont – wybitny 

malarz życia chłopskiego, a w przemówieniu wygłoszonym na seminarium upamiętniającym 

70. rocznicę śmierci W. Reymonta wszechstronnie przedstawił drogę twórczą Reymonta i 

ocenił wartość ideową i estetyczną jego dzieł. Omówił zarówno nowele i opowiadania, takie 

jak: Pracy!, Suka, Sprawiedliwie, Śmierć, jak i powieści, m.in. Komediantkę, Fermenty, Rok 

1794, Ziemię obiecaną. Badacz stwierdzał, że Reymont kierował uwagę na krytykę 

kapitalizmu, współczucie dla uciśnionych i humanizm. Wskazywał irracjonalność 

ówczesnego ustroju społecznego i konieczność walki z klasą kapitalistyczną i reżymem 

państwa.  

Badania twórczości Reymonta w Chinach skupiają się przede wszystkim na interpretacji 

powieści Chłopi. Opinie badaczy są zasadniczo podobne, według nich dzieło jest 

„encyklopedią życia polskiej wsi”149. Tłumacz Wu Yan pisał o Chłopach, że jest to powieść, 

która opisuje polską wieś na przełomie XIX i XX wieku, kiedy konflikty między chłopami a 

panami feudalnymi stawały się coraz ostrzejsze. Utwór jest wedle niego także długim 

poematem narracyjnym, którego potencjalnym bohaterem jest ziemia. Przez obiektyw 

Reymonta widać sceny w oglądzie panoramicznym i z bliska, portrety, obrazy obyczajowe i 

krajobrazy odzwierciedlające biedną polską wieś pod okupacją prześladowców. Utwór ten 

oddaje atmosferę ówczesnego życia codziennego, przybliża czytelnikom ówczesną polską 

wieś. Według Wu Yana:  

 

                                                        
149 Zhang Zhenhui, Przemówienie na seminarium upamiętniające 70. Rocznicę śmierci Władysława Reymonta, „Nowe 

Wydarzenia Literatury Zagranicznej” 2001, nr 2. 
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Reymont pokazał w Chłopach relacje klasowe i problem ziemi, opisywał życie, obyczaje, cierpienie i 

 dopiero zaczynające się walki chłopów w scenerii malowniczej polskiej wsi. Pierwotne emocje 

 demokratyczne, nienawiść, pragnienia i niedojrzałe złudzenia chłopów zostały ukazane przez pisarza w 

 bardzo plastyczny i oryginalny sposób. Reymont zasłużył na miano wybitnego artysty150.  

 

Tłumacz Zhang Zhenhui pisał, że powieść zarówno uogólniła pejzaż wiejskiego 

społeczeństwa, jak i pokazuje wszystkie szczegóły codziennego życia i psychiki bohaterów. 

Jego zdaniem powieść Chłopi, podobna do epopei Pan Tadeusz, która pokazuje obyczaje 

polskiej i litewskiej szlachty, wszechstronnie przedstawia życie codzienne i kulturę tradycyjną, 

obyczaje różnych warstw rolników i krajobraz polskiej wsi. Badacz podkreślał, że konotacje 

kulturowe w tej powieści ściśle wiążą się z historycznymi przemianami społeczeństwa. 

 

2.2.5. Adam Mickiewicz 

Recepcja twórczości Mickiewicza w Chinach przez ponad pół wieku bazuje przede 

wszystkim na czynnikach ideowych. Od momentu, kiedy Lu Xun po raz pierwszy przedstawił 

Mickiewicza jako jednego z trzech najważniejszych romantyków w literaturze polskiej, Adam 

Mickiewicz był dla Chińczyków przede wszystkim rewolucjonistą walczącym o 

niepodległość i wolność narodu polskiego, patriotą pałającym gorliwą miłością do ojczyzny i 

rodaków. Lu Xun tak opisał Mickiewicza w tekście O sile poezji demonicznej:  

 

Wśród polskich romantyków należy wymienić A. Mickiewicza, J. Słowackiego i Z. Krasińskiego [...] jako 

 trzech najwybitniejszych. Wiersze Mickiewiczowskie znajdowały rezonans u dzisiejszych Chińczyków. 

 Wersy jego poezji brzmiały czysto i majestatycznie, odzwierciedlały wszelkie uczucia ludzkie i uzupełniały 

 się w sercach Polaków. Nieogarniona siła jego poezji zostaje do dziś ważna dla polskiego społeczeństwa151.  

 

Lu Xun wyraźnie doceniał rewolucjonizm, artyzm i wartość literacką twórczości 

Mickiewicza. Uważał, że utwory polskiego romantyka mają głęboki sens, charakteryzują się 

kunsztownym językiem oraz majestatycznym artyzmem i wywarły ogromny wpływ na 

podejmowanie walki o niepodległość i wyzwolenie polskiego narodu oraz tendencje 

rozwojowe późniejszych epok literackich. 

                                                        
150 Wu Yan, Chłopi W. Reymonta, „Zeszyty Naukowe Shanghai Normal University” 1980, nr 3.  
151 Lu Xun, O sile poezji demonicznej, w: Grób, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1980, s. 85-86. 
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W tym czasie znany chiński literat, krytyk literacki i znawca historii literatury Zheng 

Zhenduo napisał historię literatury światowej zatytułowaną Zarys literatury, w której 

komentował twórczość A. Mickiewicza:  

 

Mickiewicz (1798-1855) otworzył złotą epokę dziewiętnastowiecznego romantyzmu w Polsce. Tak jak 

 Dante we Włoszech, Szekspir w Wielkiej Brytanii, Du Fu152 w Chinach, Mickiewicz był najwybitniejszym 

 poetą w Polsce. Jego utwór Ballady i romanse, który ukazał się w roku 1822, stanowił początek 

 romantyzmu polskiego. Mickiewicz zmienił wcześniejszy wizerunek literatury, czyli przewartościował 

 tradycyjne słownictwo i tematy. […] Jest nie tylko poetą i wieszczem, ale także wiecznym władcą i liderem 

 Polaków. Wszyscy polscy romantycy prawdopodobnie przechodzili taką drogę, czyli od literatury przez 

 nacjonalizm do religii, natomiast Mickiewicz zaistniał na wyższym poziomie, czyli przeszedł od literatury 

 przez proroctwo do praktyki. Pod tym względem jego osiągnięcia dla Polski funkcjonują poza językiem i 

 ideą153. 

 

Recepcja Mickiewicza pod względem ideologicznym osiągnęła kulminację w roku 1955, 

kiedy przypadła 100. rocznica śmierci poety. Znany chiński poeta, redaktor naczelny 

pierwszego w historii Chińskiej Republiki Ludowej czasopisma literackiego „Literatura 

Ludowa”, Lv Jian opublikował artykuł pt. Upamiętniamy A. Mickiewicza, w którym pisał, że 

 

słyszy się pełen pasji, siły i pewności przyszłego zwycięstwa głos młodego poety. On apeluje do ludzi o 

 walkę, w jego pieśni słychać chwałę wolności oraz nienawiść i złość na tyrana. [...] Życie Mickiewicza jest 

 chwalebną drogą wielkiego patrioty i wojownika, którą prawdziwy człowiek powinien przejść. Jego 

 doświadczenia i walka nie mogły nie wywierać bezpośredniego wpływu na jego twórczość, ani nie mogły 

 nie być glebą jego poezji. Jego inspiracja pochodziła z ojczyzny, z męczeństwa ludu, ale i z optymizmu, z 

 oddechu ludu i walki. A. Mickiewicz nie jest słowikiem, ale rogiem; jego poezja nie jest bonsajem, ale 

 bronią. [...] On liczył na wolność wszystkich na świecie, przeciwstawiał się tyranii, niewoli, agresji i 

 napaściom. Opowiadał o losach wszystkich znieważonych i poniżonych. Był pewien walki ludu, 

 przyszłości. [...] Dzięki swej wielkiej myśli jest bliski całemu światu. [...] W staraniach o pokój, w walce o 

 wolność i zwycięstwo socjalizmu Mickiewicz jest naszym prawdziwym wielkim bohaterem i 

 przyjacielem”154. 

 

Tłumacz Sun Yong przedstawił i poddał dogłębnej analizie twórczość i najważniejsze 

dzieła poety w artykule pt. Życie wielkiego polskiego poety A. Mickiewicza opublikowanym w 

„Dzienniku Ludowym” 4 maja 1955 r. Tekst podsumował słowami: „Jego utwory są 

                                                        
152 Du Fu, chiński poeta tworzący w czasach dynastii Tang, wraz z Li Bai uważany jest za najwybitniejszego chińskiego 

poetę.  
153 Zheng Zhenduo, Zarys literatury (tom 2),wyd. Guangxi Shifan Daxue Chubanshe, Guilin 2003, s. 389-390. 
154 Lv Jian, Upamiętniamy A. Mickiewicza, „Literatura Ludowa” 1955, nr 5, s. 132. 
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bezcennym dziedzictwem nie tylko Polaków, ale także całego świata”155. Ocenił również 

Mickiewicza w artykule pomieszczonym w „Czasopiśmie Literatury i Sztuki”:  

 

Mickiewicz przeżywał więzienie, zesłanie, emigrację, ale nigdy się nie poddał. Jego życiu i twórczości 

 towarzyszy tylko jedna idea, czyli walka dla ojczyzny i ludu polskiego. Był prześladowany przez wrogie 

 państwa, kiedy żył, a po śmierci jego utwory były cenzurowane. Dopiero, kiedy powstała demokratyczna i 

 wolna Polska, jego idea została zrealizowana156. 

 

Dopiero w latach 90. ubiegłego wieku studia o Mickiewiczu w Chinach osiągnęły nowy 

poziom. Znany polonista, wybitny tłumacz literatury polskiej, Li Hongliang z Chińskiego 

Instytutu Nauk Społecznych napisał monografię A. Mickiewicz, w której wszechstronnie i 

systematycznie analizował życie i twórczość Mickiewicza. Według niego twórczość 

Mickiewicza zakorzenia się głęboko w rzeczywistości społeczeństwa polskiego i litewskiego. 

Jego poezje posiadają unikalny styl i urodę artystyczną dzięki dziedziczeniu tradycji 

klasycznej literatury własnej ojczyzny i naśladowaniu innych wybitnych poetów 

zagranicznych. W utworach Mickiewicza jest wiele innowacji literackich, dzięki którym 

formy jego dzieł stały się bogate. Odważył się również pisać prostym językiem, aby wiersze 

były dostępne dla przeciętnych Polaków. Lin Hongliang w swojej rozprawie oceniał 

Mickiewicza:  

 

Mickiewicz jest nie tylko poetą, ale także rewolucjonistą. Jego poezja i rewolucyjność, jego twórczość i 

 walka łączą się idealnie. Poezja to jego broń do walki i odbicie jego myśli. Jego utwory odzwierciedlają 

 bojowość i patriotyzm. Umiłowanie ojczyzny sprawia, że jego poezja ma wysoki poziom ideowy i idealną 

 formę artystyczną157.  

 

Według polskich badaczy polski romantyzm datuje się od ukazania pierwszego zbioru A. 

Mickiewicza, Ballady i romanse (1822), natomiast Lin Hongliang, po dokładnych analizach 

myśli ideowej i artyzmu politycznego liryku Oda do młodości, wyciągnął wniosek, że to 

właśnie Oda do młodości stanowi o wstąpieniu A. Mickiewicza jako poety 

                                                        
155 Sun Yong, Życie wielkiego polskiego poety A. Mickiewicza, „Dziennik Ludowy”, 4.5.1955.  
156 Sun Yong, Najwybitniejszy polski poeta A. Mickiewicz, „Czasopismo Literatury i Sztuki” 1955, nr 9-10. 
157 Lin Hongliang, Lu Xun i Adam Mickiewicz, w: Zbiór pism krytycznoliterackich, t. 2, wyd. Shanghai Wenyi Chubanshe, 

Shanghai 1978. 
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rewolucjonistycznego do kręgu romantyków. Lin Hongliang przeciwstawia się poglądowi 

polskich krytyków, że klęska miłosna była kluczowym czynnikiem powodzenia twórczego A. 

Mickiewicza. Badacz wskazuje jako przykład Dziady IV („elegia klęski miłosnej” poety), w 

których znalazł miłość do ojczyzny, chwałę polskiego narodu, skargę na niesprawiedliwość 

społeczną i podkreśla, że apel bohatera tego dramatu nie tylko był antyfeudalny, ale także 

zawierał sens przeciwstawienia się obcemu uciskowi. Jest to nie tylko tragedia miłosna, lecz 

także społeczna i narodowa. Lin Hongliang zastosował historyczny materializm do 

opiniowania życia A. Mickiewicza, na podstawie tragicznych doświadczeń historycznych 

polskiego narodu głęboko i wszechstronnie przedstawił i zanalizował drogę twórczą i rozwój 

myśli Mickiewicza. Nie tylko podkreślał ważną rolę poety jako malarza duszy polskiego 

narodu, ale także nie ukrywał pewnej ograniczoności poety, upatrując jej w naiwnych, 

konserwatywnych poglądach religijnych. 

Pod koniec XX wieku krytyka literacka znalazła inny obszar zainteresowania 

Mickiewiczem – wartość artystyczną jego utworów. Autorka przekładów Dziadów i Pana 

Tadeusza, Yi Lijun napisała monografię Literatura polska, w której poświęciła wiele miejsca 

przedstawieniu A. Mickiewicza i ocenie wartości ideowej jego twórczości. Badaczka pisała: 

 

Według definicji Mickiewicza poezja to przedsięwzięcie, które nie tylko zgromadziło traumę ujarzmienia 

 państwa, ale także odzwierciedlało krwawą walkę o odrodzenie ojczyzny. Bohaterowie w jego twórczości 

 nie pragną tylko osobistego wyzwolenia i wolności, nie są ani niepohamowanymi gośćmi, jak Don Juan, 

 ani słabymi samobójcami jak Witt, ani niepotrzebnymi ludźmi jak Oniegin. Oni są bohaterami walczącymi 

 przeciw uciskowi feudalnemu i okupantom, są ostoją narodową, są lojalnymi synami ojczyzny, ściśle 

 związanymi z narodem i rodakami”158.  

 

Tłumaczka przywiązywała wszakże również więcej wagi do podkreślenia wysokiego 

poziomu artystycznego i estetycznego twórczości Mickiewicza. Uznawała pionierską rolę 

Ballad i romansów w rozwoju polskich gatunków literackich. W monografii pisała:  

 

Mickiewicz całkiem zrezygnował ze sztywnego stylu poetyckiego pseudoklasycyzmu, opowiadał 

 wzruszające historie potocznym językiem ludowym, które są proste, ale świecą mądrością. Poeta opisał 

 rozmaite wierzenia i fantazje ludowe, okazał połączenie ludzkości i duszy. W jego wierszach 

                                                        
158 Yi Lijun, Literatura polska, Wyd. Waiyu Jiaoxue Yu Yanjiu Chubanshe, Pekin 1999, s. 73. 
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 przepełnionych wolną wyobraźnią, gorliwe uczucie przeważa nad klasycystycznym rozsądkiem „starszych 

 ludzi”. W taki sposób Mickiewicz otworzył wspaniałą epokę romantyzmu159.  

 

Mickiewiczowskie Dziady, swój debiut tłumaczeniowy, komentowała:  

 

przemienne sceny faktów historycznych, rzeczywistości i wyobraźni składają się na majestatyczny 

 krajobraz wielowymiarowy. Język jest tak kunsztowny, że podniósł wspaniałość całego utworu
160

. 

 

Poezja A. Mickiewicza obejmuje przeróżne formy, wśród których nie sposób nie 

wspomnieć sonetów. Wybitny polonista młodszego pokolenia, Zhao Gang już w latach 90. 

XX wieku zwrócił uwagę na sonety Mickiewiczowskie i opublikował rozprawę pt. Adam 

Mickiewicz i jego sonety. Według Zhao Ganga w Sonetach odeskich dominuje miłość, kobiety 

piękne i wrażliwe na czar oraz urok młodego poety, wychwalane przez niego pod niebiosa za 

przymioty ciała i ducha. Posługując się wzorcem sonetu Francesca Petrarki, Mickiewicz 

doszedł w ich opisie do mistrzostwa. Zhao Gang podkreślił w swoich rozważaniach, że miłość 

opisana przez poetę ma trzy warstwy: po pierwsze, jest pełna uwielbienia dla ukochanych i 

czystego uczucia; z drugiej strony, pokazano tu konflikt między poetą a otoczeniem w 

miłosnych sporach emocjonalnych; poza tym odkryto paradoksalny stan psychiczny bohatera. 

Badacz pisze: 

  

Obfite emocje stanowią ważne źródło twórcze A. Mickiewicza, udowadniają także jego docenienie miłości, 

 tęsknotę za domem i dzieciństwem oraz nienawiść do nieszczerości i nieuczciwości161.  

 

Sonety krymskie z kolei to niezrównany, niezwykle poetycki obraz wędrówki po 

bezkresnym stepie, niebezpiecznych morzach i niedostępnych, majestatycznie wznoszących 

się ku niebu górach. Przepełniają je: tęsknota za ojczyzną, gorycz, czasem nawet cierpienie i 

wewnętrzne rozdarcie. I tylko badacze literatury spragnieni pikanterii co jakiś czas usiłowali 

odgadnąć prawdziwą tożsamość kolejnych niewiast, które z życia Mickiewicza mogły 

zawędrować w strofy jego wierszy. Zhao Gang pisał, że cykl ten obrazuje dążenie literatury 

                                                        
159 Yi Lijun, Literatura polska…, s. 76  
160 Yi Lijun, Literatura polska…, s. 78.  
161 Zhao Gang, Adam Mickiewicz i jego sonety, „Europa Wschodnia” 1998, nr 4. 
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romantycznej do powrotu do natury i zainteresowanie cywilizacjami egzotycznymi, 

orientalnymi:  

 

Sonety krymskie reprezentują najwyższy poziom sonetów Mickiewiczowskich. Głębokie i życzliwe emocje, 

 wrażliwy język, wykwintna i oryginalna konstrukcja oraz piękny i płynny rytm zapisały się swoim pędzlem 

 w tej poetyckiej krainie. [...] Lektura wierszy Mickiewicza jest podobna do czytania historii, dziejów 

 samego poety, a także historii narodu i epoki162. 

 

2.2.6. Jarosław Iwaszkiewicz 

Jarosław Iwaszkiewicz jest pisarzem wszechstronnym, gdyż jego twórczość obejmuje 

poezję, prozę i eseje. Ze względu na preferencje tłumaczy Chińczycy zapoznali się przede 

wszystkim z jego prozą i esejami, a krytyka twórczości Iwaszkiewicza skupia się wokół paru 

utworów, m.in. Ikar, Poziomka, Żelazowa Wola, Sława i chwała, wśród których Żelazowa 

Wola wzbudziła największe zainteresowanie. Tak jak wcześniej wspomniano, Żelazowa Wola 

jako tekst podręcznikowy przyciągała uwagę chińskich czytelników, przede wszystkim 

uczniów i nauczycieli. Niektórzy uznają to dzieło za ekwiwalent literacki utworu muzycznego, 

mazurek lub symfonię. Analizowano konstrukcję tekstu, treści i myśli zawarte w tekście. 

Pewien chiński uczeń w wypracowaniu szkolnym napisał, że „Żelazowa Wola to symfonia, 

która opisuje piękne obrazy polskiego domu, relacje między muzyką Fryderyka Chopina i 

jego ojczyzną, a także miłość artysty do ojczyzny i jego tęsknotę za domem”163. Według 

chińskich czytelników Żelazowa Wola symbolizuje dom rodzinny Fryderyka Chopina, a opis 

polskiego geniusza muzycznego, jego muzyki i piękna natury reprezentuje miłość do 

ojczyzny i dom duchowy ówczesnych Polaków. W Chinach panuje opinia, że Fryderyk 

Chopin stanowi wizytówkę kultury polskiej. Genialny pianista prezentował romantyzm i 

odzwierciedlał patriotyzm polskiego narodu wzruszającą melodią, która znalazła rezonans w 

sercach Chińczyków. Muzyka Chopina to najmocniejsza, nierozerwalna, żywa więź 

wewnętrzna polskiego narodu. Dzięki takiej więzi Polacy potrafili odnaleźć pewność siebie i 

wiarę w kulturę i tradycję polską. Pod tym względem główny motyw utworu – muzyka 

Chopina – w Żelazowej Woli staje się duchowym filarem narodowym i podstawą tożsamości 

Polaków, jednocześnie podsyca patriotyzm i dumę narodową każdego Polaka. Żelazowa Wola 

                                                        
162 Zhao Gang, Adam Mickiewicz i jego sonety… 
163 Jin Yun, Tao Xiaoyue, Inna refleksja o Żelazowej Woli, „Chińszczyzna Szkoły Średniej” 2012, nr 16.  
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spotkała się z największym zainteresowaniem spośród utworów Iwaszkiewicza, umieszczono 

ją w podręczniku szkolnym w prowincji Jiangsu w Chinach. Tak jak wcześniej wspomniano, 

dzięki wielkiej wadze przywiązywanej w Chinach do tekstów podręcznikowych, wśród 

interpretacji Żelazowej Woli przeważają przede wszystkim dyskusje nad metodami 

prowadzenia zajęć na temat tego tekstu. 

Na temat Poziomki ukazało się wiele artykułów w szkolnych magazynach 

dydaktycznych, w których oceniano, że Poziomka ma wprawdzie przyziemny temat i 

zwyczajną narrację, natomiast zawiera piękne opisy krajobrazów, silne emocje i głęboki sens. 

Autor zwięzłym i pięknym stylem snuł filozoficzne refleksje na temat zmian w życiu i 

świecie.  

Nie tylko opowiadania i eseje Iwaszkiewicza cieszą się popularnością w Chinach, 

również powieść Sława i chwała przyciągnęła uwagę odbiorców. Tłumaczka tego utworu 

pisała:  

 

Powieść pokazuje wielką zmianę w trwaniu narodu polskiego. W odróżnieniu od opowieści epickich XIX 

 wieku, powieść nie opisuje ważnych faktów historycznych wprost, ale z boku je krytykuje. J. Iwaszkiewicz 

 za pomocą ostrej w wymowie obserwacji szczegółowo i dogłębnie opisał rozliczne reformy społeczne i 

 polityczne, pokazał ówczesne skomplikowane codzienne życie. Przedwojenne spokojne życie na wsi i 

 wojenne przesiedlenia, przepiękny dwór i hałaśliwy bazar, te wszystkie sceny składają się na 

 wielowarstwowy i wielostronny obraz odzwierciedlający malownicze cechy charakterystyczne tej 

 epoki164. 

 

Według Yi Lijun Iwaszkiewicz specjalizował się w tworzeniu postaci 

charakterystycznych. Główni bohaterowie pochodzący z różnych klas społecznych, mimo 

wspólnych cech tej epoki, charakteryzowali się różnymi relacjami ze światem i życiem. 

Kobiety pod piórem J. Iwaszkiewicza są także sportretowane bardzo plastycznie i 

charakterystycznie. Dramat życia jako największej wartości wypływa nie tylko z kataklizmów 

zewnętrznych, takich jak wojny i przemijanie, ale też z wewnętrznych konfliktów moralnych i 

psychologicznych, które prowadzą człowieka do dramatycznych wyborów. Wielkie narodowe 

katastrofy przedstawione w utworze to nie tylko klęski osobiste, ale i zmierzch pewnej 

formacji społeczno-intelektualnej. 

                                                        
164 Yi Lijun, J. Iwaszkiewicz i jego „Sława i chwała”, „Forum Międzynarodowe” 1987, nr 4, s. 3. 
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2.2.7. Ryszard Kapuściński 

Zwany „cesarzem reportażu”, Ryszard Kapuściński jest odbierany w Chinach przede 

wszystkim jako wybitny polski dziennikarz, który przekroczył geograficzne granice państwa i 

granice dziennikarstwa w jego wąskim rozumieniu, z wielkim powodzeniem pokazał zupełnie 

nowy, odmienny od tradycji świat reportażu. Odwaga i uczciwość to najbardziej cenione w 

Chinach cechy Kapuścińskiego: Jak powiada Zhang Cuirong: 

 

napisał [Kapuściński – L.Y.] specyficzne i wzruszające historie dziennikarskie i legendę swojego życia, 

 przemierzył mnóstwo rannych ziem, gdzie występowały epidemie, wojny, zamachy stanu i rewolucje, 

 doświadczył ludzkich cierpień, szczęścia, radości, oczekiwania i rozczarowania165.  

 

Współczesne media są mocno skomercjalizowane, co zapewnia dziennikarzom od razu 

usługi tłumaczeniowe, samochód i nawet ochroniarza, ale przez to traci on obcowanie z dnia 

na dzień z rzeczywistością danego kraju. Reportaż w taki sposób napisany – jakby ptaszek 

odizolowany w klatce – jest powierzchowny i naiwny. R. Kapuściński, jako przeciwny 

przykład, na własnej skórze poznawał ważne wydarzenia w różnych miejscach świata, 

czasami w niewyobrażalnie trudnym otoczeniu naturalnym. Jak pisze Zhu Kaidi: 

 

Nie stawał do konfrontacji z władzą ostrymi wystąpieniami, ale spokojnie obserwował niezmienny los 

 każdego indywidualnego człowieka w specyficznym otoczeniu naturalnym i społecznym166.  

 

Według chińskich krytyków, Kapuściński swoimi reportażami dał ówczesnym Polakom, 

którzy byli w pewien sposób zamknięci w kraju, okno na świat. Jego podróże i teksty stają się 

oczyma dla jego rodaków i drogą do poznania świata. Delikatnym pędzlem i wzniosłym 

opowiadaniem przyciągał Kapuściński uwagę chińskich czytelników. 

 

2.2.8. Witold Gombrowicz 

Witold Gombrowicz jest uznany przez wielu współczesnych krytyków za jednego z 

najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych. W Chinach często przedstawiano go jako 

                                                        
165 Zhang Cuirong, Przekroczyć niebezpieczną granicę dla kariery i ambicji, „Raport Ekonomii XXI wieku”, 12.02.2007.  
166 Zhu Kaidi, Rzucenie się w obcym świecie, „Raport Ekonomii XXI wieku”, 12.02.2007.  
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jednego z czterech najwybitniejszych pisarzy Europy Środkowej obok Franza Kafki, Roberta 

Musila i Maxa Brucha. Specyfiką twórczości Gombrowicza jest umiejętność widzenia 

człowieka w jego psychologicznym uwikłaniu z innymi ludźmi i w spuściznę kultury, swoiste 

poczucie absurdu i obrazoburstwo dotykające przyjmowanych przez społeczeństwo 

tradycyjnych wartości. Chińscy krytycy uważają, że oryginalność W. Gombrowicza polega na 

jego nieustannej buntowniczości i wszechobecnej ironii. Tłumaczka Ferdydurke napisała w 

przedmowie, że  

 

utwór Gombrowicza jest odbiciem jego buntowniczej duszy, buntu przeciw ówczesnemu ustrojowi, 

 kulturze, edukacji, obyczajom i wszelkim istniejącym trybom. Gombrowicz miał trudny charakter, nie 

 tylko lekceważył krąg literacki pełen klisz, ale także odważył się naruszyć tradycję literacką istniejącą już 

 w Polsce ponad tysiąc lat167.  

 

W oczach Chińczyków Gombrowicz był cały czas przeciwnikiem formy i był 

przekonany, że forma symbolizuje absolutne posłuszeństwo i powoduje sztywność, a nawet 

zacofanie. Atakował wszystkie tradycyjne poglądy społeczne i „potrafił ostro i dokładnie 

wskazywać ludzką lekkomyślność i arogancję, a potem ironicznie o tych postawach 

dyskutować”168.  

Zwrócono uwagę także na charakterystyczną technikę pisania Gombrowicza. Uważa się, 

że jego twórczość nie wyróżniała się przelotnymi wątkami i scenami, ale opisami 

psychicznych doświadczeń bohaterów w absurdalnych sytuacjach. Warto dodać, że czytelnicy 

z różnych warstw kulturalnych i społecznych w różny sposób rozumieją i interpretują jego 

utwory. Jeden z krytyków pisał, że „absurdalne wątki, ironiczna narracja, przesadne obrazy i 

obfita wyobraźnia oraz wykwintny i żywy język składały się na malarskość absurdalnego 

świata”169. Zhao Gang, należący do młodego pokolenia, tłumacz Bakakaj, zwrócił uwagę na 

promocji swojego przekładu, że dzieła Gombrowicza odznaczają się jasnym stylem 

postmodernistycznym, niewiarygodnymi wątkami i słowami ukrywającymi demaskatorską 

ironię ludzkiego zachowania i osobowości narodu polskiego. Poza tym jego utwory 

                                                        
167 Yi Lijun, Buntownicza dusza – „Ferdydurke”, w: W. Gombrowicz, Ferdydurke, przeł. Yi Lijun, wyd. Yilin Chunbanshe, 

Nanjing 2004, s. 33.  
168 Zeng Yuan, Pamiętnik mistrza ironi, „Raport Ekonomii XXI wieku”, 3.04.2006. 
169 Qiu Huadong, Witold Gombrowicz: odnalezienie innego absurdu, „Shan Hua” 2010, nr 1.  
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uwzględniają obszerne aspekty i ich wymowa nie ogranicza się do społeczeństwa polskiego, 

lecz dotyczy świata i ludzkości w ogóle. 

Wiele ważnych dzieł Gombrowicza, takich jak Dziennik, Ślub, Iwona, księżniczka 

Burgunda, Trans-Atlantyk i Ferdydurke znalazło interpretatorów w Chinach. Nie ulega 

wątpliwości, że Ferdydurke, będąc pierwszym przełożonym dziełem Gombrowicza, cieszyło 

się największym zainteresowaniem. Pewien krytyk porównał tę powieść ze znaną chińską 

animacją „Bezmyślny” i „Niechcący”, której głównymi bohaterami byli chłopcy: 

„Bezmyślny” i „Niechcący”. „Bezmyślny” symbolizuje zacofaną edukację szkolną, która 

polega na wyśmiewaniu się z uczniów i szkodzi ich inteligencji, a „Niechcący” symbolizuje 

naiwną, a nawet głupią postawę uczniów i niedojrzały bunt wobec szkoły i nauczycieli. 

Absurd, poczucie humoru i przesada zawarte w tej animacji upodabniają ją do Ferdydurke. W 

powieści wszyscy bohaterowie są absurdalni, śmieszni, każda postać znajduje się w stanie 

ciągłego niepokoju i w napiętych relacjach z otaczającą epoką. Tworząc postaci cierpiące na 

niepokój duchowy i absurdalne historie Gombrowicz dogłębnie analizował skomplikowane 

stosunki międzyludzkie w rzeczywistości społecznej, silnie krytykował napięcie i zniszczenie 

ludzkości w epoce, w której sam żył.  

Co ciekawe, Chińczycy zwrócili jeszcze uwagę na Dziennik, chociaż to dzieło nie 

zostało przełożone na chiński. Pojawiły się refleksje na temat Dziennika w wielu rozprawach, 

w których pisano, że nie tylko Gombrowicz zanotował w tym dziele osobiste doświadczenia 

życiowe, ale także dyskutował kwestie filozoficzne i rozważał uniwersalne problemy ludzkie. 

Sposób ułożenia tekstu i siła językowa Gombrowicza stają się jego niewątpliwym atutem. 

 

2.3. Literatura polska w oczach Chińczyków i wizerunek narodu polskiego zbudowany 

przez literaturę polską 

 Literatura jako istotny element kultury jest częścią wizerunku danego kraju i narodu. 

Przegląd dziejów translatorskich i ogląd perspektywy twórczości pisarzy i recenzji ich 

utworów w Chinach pozwalają podsumować obraz odbioru czytelniczego, ogólne wrażenie na 

temat literatury polskiej w oczach Chińczyków i wizerunek narodu polskiego zbudowany 

przez literaturę polską. Warto zwrócić uwagę na to, że literatura polska cały czas jest 

uwzględniana jako element składowy literatury krajów środkowo-wschodnioeuropejskich, 
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które posiadają wiele podobieństw, np. były i nadal są (?) stosunkowo słabsze i mniej 

rozwinięte; w historii były nieustannie napadane, okupowane przez wrogie narody lub 

znajdowały się pod zaborami po rozbiorach; wkraczały (z własnej woli lub wbrew niej) na 

drogi socjalistycznych zmian i ponosiły klęski. Inaczej mówiąc, refleksje Chińczyków na 

temat literatury środkowo-wschodnioeuropejskiej stanowią o istocie rozumienia literatury 

polskiej w Chinach. 

 

2.3.1. Cechy odbioru czytelniczego 

Odbiór czytelniczy bazuje na wyborach czytelników, które widocznie zmieniają się 

okresowo. Można powiedzieć, że od początku XX wieku do lat 80. wybór czytelniczy był 

uwarunkowany narodowo, czyli wybory oryginalnych utworów do przekładów i interpretacji 

nie były indywidualne. Były to natomiast wybory grupowe, jednakowe, ustalone na wyższym 

szczeblu. Dopiero od lat 80. do dziś przychylność wobec poszczególnych utworów jest oparta 

coraz bardziej na preferencjach indywidualnych i w związku z tym wybory są bardziej 

różnorodne. 

Ściślej mówiąc, recepcja literatury polskiej w Chinach na początku była pod wielkim 

wpływem stosunku do literatury polskiej Lu Xuna i jego wielbicieli. Wzór Lu Xuna został 

zastosowany podświadomie w wyborze i interpretacji literatury polskiej tamtego okresu. Z 

jednej strony współpracownicy Lu Xuna, tacy jak Sun Yong czy Mao Dun, zajmowali ważne 

funkcje w środowisku literackim w ówczesnych Chinach i dziedziczyli tradycyjne nawyki 

czytelnicze literatury polskiej, tzn. odczytywali teksty literackie wyłącznie ideologicznie, 

uważając, że jest to literatura pełna gorliwego patriotyzmu i silnej determinacji walki z 

najeźdźcami, okupantami. Z drugiej strony, chińscy inteligenci z powodu politycznej 

atmosfery wewnętrznej i zewnętrznej tamtych czasów celowo sugerowali taką myśl 

przewodnią, że Polacy to wielcy ludzie, bo stanowczo walczyli przeciw najazdom, a poza tym 

Polska jest „nowym krajem socjalistycznym z rozwiniętym systemem społecznym”. Różnego 

rodzaju konflikty wewnątrz polskiego społeczeństwa, m.in. biurokracja uwidoczniona np. w 

literaturze radzieckiej, nie zostały pokazane chińskim czytelnikom. Chińczycy rzadko mieli 

okazję z bliska obserwować życie codzienne Polaków, preferowali (nie z własnej woli) 

patrzenie z daleka na ten wielki niepokorny naród.  
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Od lat 80. odbiór czytelniczy przestał być całkowicie ujednolicony. Ta tendencja – 

zindywidualizowania recepcji – pojawiła się również w odbiorze wszystkich literatur krajów 

wschodnioeuropejskich. Natomiast pierwsze pokolenie polonistów kontynuowało preferencje 

z poprzedniego okresu, w związku z czym działania translatorskie skupiały się raczej na 

ponownych tłumaczeniach lub rozwijaniu, poprawianiu istniejących przekładów. Dopiero pod 

koniec 90. lat i na początku XXI wieku tłumacze zaczęli kierować uwagę na nowoczesną 

literaturę polską, a interpretacje współczesnej poezji stanowią główny temat dyskursu 

krytycznego. Coraz więcej chińskich czytelników ma odtąd ochotę przeczytać utwory innych 

literatur niż dominująca od dawna na chińskim rynku literatura anglojęzyczna, aby dzięki 

temu zapoznać się z inną kulturą.  

 

2.3.2. Literatura polska – wizerunek polskiego narodu 

Zarówno starsi poloniści, jak i młodzi znawcy literatury 

środkowo-wschodnioeuropejskiej wysoko oceniają doniosłe osiągnięcia literackie Polski. 

Wybitny tłumacz literatury polskiej, Yang Deyou powiedział kiedyś, że „małe i słabe kraje 

mogą być wielkimi narodami pod względem kulturalnym i literackim, w pewnym sensie 

Polska to taki kraj, tam urodzili się Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin czy Maria 

Skłodowska-Curie”. Z kolei Gao Xing napisał, że  

 

kiedy czytamy polskie dzieła literackie, zawsze czujemy niesamowity ich ciężar i głębię. Polska miała w 

 historii złoty okres rozwoju, a potem była nieprzerwanie napadana, aż w końcu znalazła się po rozbiorach 

 pod zaborami i straciła niepodległość. Klęska, bunt, dążenie do wyzwolenia, do wolności, silna 

 świadomość narodowa i patriotyzm stanowią stałe tematy literatury polskiej. Ogólnie rzecz biorąc, polscy 

 pisarze czują się zobowiązani do poparcia swojego narodu, czuwania nad sprawiedliwością dla 

 społeczeństwa i do krytykowania zła. Mickiewicz i Miłosz to typowi polscy pisarze170. 

 

Z punktu widzenia tożsamości wschodnioeuropejskiej literatura polska jest w Chinach 

uznana za teren przejściowy na mapie literatury europejskiej, między Europą Zachodnią, 

gdzie literatura skupia się na formie dystynkcyjnej a jednocześnie Europą Wschodnią, gdzie 

np. literatura rosyjska koncentruje uwagę na duszy. Między nimi właśnie istnieje literatura 

                                                        
170 Wywiad przeprowadzony przez Gao Xing pt. Tłumacznie literatur niepopularnojęzycznych w Chinach: dyskusja od 

literatury wschodnioeuropejskiej, „Chiński Biznesowy Raport Książek”, 21.02.2012. 
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polska, która jest pełna czystej dziecięcości. Trzeba wspomnieć, że według chińskich 

krytyków polscy pisarze przywiązują stosunkowo większą wagę do Nagrody Nobla w 

dziedzinie literatury, gdyż w tych „małych i słabych krajach wschodnioeuropejskich” 

literatura często jest symbolem dumy i szacunku narodu. Nagroda Nobla jest zaszczytem nie 

tylko dla pisarzy, ale także dla ich krajów. Można powiedzieć, że oczekiwanie na Nagrodę 

Nobla jest w znacznym stopniu siłą napędową dla pisarzy. W Chinach zauważono także fakt, 

że literatura polska składa się z literatury krajowej i emigracyjnej, bo wielu znanych pisarzy 

zdobywa sławę na emigracji, jako przykład wymienia się W. Gombrowicza, A. 

Zagajewskiego i C. Miłosza. Co ciekawe, pisarze emigranci wkładają wiele wysiłku w 

promocję literatury własnej ojczyzny, np. Miłosz po otrzymaniu nagrody Nobla, 

współpracując z innymi pisarzami, przełożył na angielski bardzo dużo polskich wierszy i 

opublikował je w Stanach Zjednoczonych. 

Ogólnie rzecz ujmując, przekłady i interpretacje dzieł literackich kraju Chopina 

zbudowały wizerunek narodu polskiego z wyraźnymi cechami charakterystycznymi. Jest to: 

wyjątkowo silna świadomość narodowa i przeważający nade wszystko patriotyzm ukazany w 

powieściach historycznych H. Sienkiewicza, epopei i dramatach A. Mickiewicza oraz 

powieściach W. Reymonta, E. Orzeszkowej czy J. Iwaszkiewicza; historia napadów, okupacji, 

upokorzenia i męki; a w końcu nieposkromiona walka przeciw najeźdźcom. Koncentrowanie 

uwagi na reprezentatywnych dziełach romantyzmu i realizmu stworzyły w umysłach 

Chińczyków obraz Polaków jako postaci niepokornych, doceniających narodową 

niepodległość i wolność patriotów. Z jednej strony, takie postaci oddają główne cechy 

literatury polskiej, ale z drugiej, to są wyobrażenia Chińczyków, w dużym stopniu prawdziwe, 

aczkolwiek wybiórcze. W latach 1949-1999 chińscy tłumacze i krytycy traktowali omawiane 

nurty literackie jako najważniejsze i jedynie wartościowe, zatem widać w ich wyborach 

tendencję do wykluczania wizerunku literatury wielogatunkowej i różnorodnej treściowo.  

Monotonia takiego przekazu dawała czytelnikom chińskim złudzenie, że literatura 

polska jest tylko narzędziem narodowej walki o wolność i niepodległość, a Polacy nie 

interesowali się ani życiem codziennym, ani jakimikolwiek nurtami artystycznymi. W 

związku z tym chińscy czytelnicy zapoznali się z obrazem literatury „zniekształconym i 

uszkodzonym”, mało wiedzieli o komplikacjach uczuć w życiu rodzinnym i społecznym, 
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przygodach, samopoczuciu człowieka – zjawiskach często przecież pokazywanych w 

literaturze. 

 

2.3.3. Literatura polska dla społeczeństwa Chin 

Badając wpływ literatury polskiej na społeczeństwo chińskie, trzeba zwrócić uwagę na 

ideologię kulturalną, obejmującą tożsamość i wizję wartości grup społecznych, gdyż to ma 

pierwszorzędne znaczenie w dyskusji na temat literackich relacji chińsko-polskich. Biorąc 

pod uwagę główną dla Chińczyków pozycję literatury chińskiej i mając na względzie historię 

ostatnich stu lat Chin, można ocenić sens literatury polskiej dla chińskiego społeczeństwa. 

Po pierwsze, podobne doświadczenie i usytuowanie historyczne powodują, że literatura 

polska ma dla Chin specjalne znaczenie. Geopolityczne położenie Polski między silnymi 

wrogami w dużym stopniu ograniczyło swobodny rozwój, funkcjonująca przez pewien czas 

po II wojnie światowej tzw. demokracja ludowa i koalicja wielopartyjna oraz 

zdywersyfikowana gospodarka została zastąpiona przez tryby sowieckiego systemu z powodu 

zimnej wojny. Takie doświadczenia Polski są podobne do sytuacji Chin, które miały podobne 

otoczenie międzynarodowe i powojenne reformy wewnętrzne. Naród polski (i tym samym 

literatura polska) jest w nowoczesnym społeczeństwie chińskim traktowany jako „naród mały 

i słaby”, „towarzysz i brat z bloku sowieckiego”, „zdrajca rewizjonistyczny” i 

„wielokulturowy Europejczyk”. Wszystkie wskazane wizerunki opierają się na założeniu 

podobnych doświadczeń między Chinami a Polską, to jest również zasadnicza przyczyna 

ciągłej popularności i wpływów literatury polskiej w Chinach. 

Po drugie, relacje literackie między Chinami a Europą Wschodnią to odzwierciedlenie 

różnic i podobieństw oraz wzajemnych stosunków w ideologii społecznej, systemie 

politycznym i ekonomicznym, w historii stosunków międzynarodowych. W związku z tym 

ideologia polityczna jest istotnym czynnikiem ograniczającym w chińsko-polskich stosunkach 

literackich. 

Po trzecie, tłumaczenie, promocja i recepcja literatury polskiej w Chinach jest skutkiem 

świadomego inicjowania i celowych praktyk strony chińskiej. Literatura polska weszła w 

horyzont oczekiwań Chińczyków w momencie, kiedy Chiny stanęły w obliczu kryzysu 

narodowego, a nowoczesna świadomość narodowa Chińczyków została pobudzona. Kontakty 
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kulturalne i literackie wprawdzie są ograniczone przez czynniki ideologiczne i ważne 

przemiany polityczne, ale patrząc z perspektywy długookresowej można powiedzieć, że takie 

wpływy nie są decydujące. Trzeba przyznać, że dzięki świadomej inicjatywie i pracy 

chińskich pisarzy, tłumaczy i badaczy, polscy pisarze tacy, jak A. Mickiewicz i H. 

Sienkiewicz stają się bardzo znani w Chinach, wartość literatury polskiej została doceniona 

przez Chińczyków.  

Po czwarte, znaczenie literatury polskiej dla Chin i jej recepcja w Chinach nie ma 

ścisłego związku z liczbą przekładów. Stosunki pomiędzy kontaktami kulturalnymi, promocją 

literatury i jej recepcją nie są proporcjonalne. Można wręcz twierdzić, że chiński tłumacz i 

badacz literatury, zaangażowany w budowę swojej kultury i rozwój swojej literatury 

propaguje literaturę polską i przybliża ją chińskim odbiorcom z nadzieją, że w niedalekiej 

przyszłości wywrze to wpływ na literaturę chińską i twórczość chińskich pisarzy.  

 

3. Platformy promocji literatury polskiej w Chinach 

Polskie dzieła literackie – co już było stwierdzane w rozprawie – są przekładane przez 

chińskich tłumaczy, którzy najczęściej bywają również krytykami i interpretatorami dzieł, 

aczkolwiek literatura polska jest także przedmiotem zainteresowania chińskich badaczy. 

Dokonania jednych i drugich ukazują się w gazetach, czasopismach, zeszytach akademickich 

czy zbiorach prac naukowych. Tego typu publikacje stanowią ważną platformę propagowania 

literatury polskiej w Chinach. Badania tych nośników wydawniczych pozwalają konstruować 

panoramiczny ogląd zainteresowań literaturą polską w kręgach profesjonalistów i sporządzać 

zestawy cech i reguł rozpowszechnienia literatury z perspektywy funkcjonujących w obiegu 

wydawniczym ścieżek promocyjnych. 

Życie kulturalne zawsze ściśle wiąże się z uwarunkowaniami politycznymi i 

historycznymi danego społeczeństwa. Od wybuchu I wojny opiumowej w roku 1840, 

uznanej za początek nowoczesnych Chin do dziś Państwo Środka przeżywało dramatyczne 

przemiany społeczne. Ze względu na skomplikowaną XX-wieczną historię Chin należy 

podzielić czas badanego zjawiska na dwa etapy: okres nowoczesny (pierwsza połowa XX 

wieku) i okres współczesny (od powstania Chińskiej Republiki Ludowej do dziś). Wielka 
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rysa dziejowa powoduje, że punkty wyjściowe badań, a nawet metody analityczne dotyczące 

tych dwóch okresów, są i muszą być zupełnie odmienne. 

 

3.1. Okres nowoczesny 

Promocja literatury polskiej w pierwszej połowie XX wieku była w zasadzie 

jednowymiarowa, to znaczy dominowało w niej tłumaczenie niewielu pojedynczych dzieł 

literackich. Zbiór opowiadań z zagranicy był bezprecedensową antologią pokazującą 

literaturę polską w Chinach, został on dokładnie opisany w poprzedniej części pracy. Należy 

podkreślić, że w zacofanym społeczeństwie tamtego okresu większość mieszkańców Chin 

była analfabetami, a inteligencja stanowiła bardzo małą grupę. Skromna liczba wydawnictw 

oraz gazet i czasopism odzwierciedlała niski poziom życia kulturalnego ówczesnej chińskiej 

publiczności. Silna wola zmiany tej tragicznej sytuacji przyczyniła się do zaistnienia 

masowego ruchu kulturowego, tzw. Ruchu Nowej Kultury, postulującego m.in. modernizację 

literatury chińskiej, dla której potrzebny był wzór zachodni. Literatura polska w takim 

specyficznym okresie historycznym znalazła się także na celowniku działaczy ruchu 

postępowego. Z tego względu nietrudno zrozumieć fakt, że naczelny organ prasowy, pismo 

„Nowa Młodzież” i organizacja literacka Stowarzyszenie Badania Literatury oraz 

najważniejszy magazyn literacki „Miesięcznik Powieści”, jako jego organ, zajęły czołowe 

miejsca w promocji literatury polskiej. 

 

3.1.1. Pismo „Nowa Młodzież” 

Pismo „Nowa Młodzież” (1915-1926) występowało w roli głównego głosu rewolucji 

literackiej w Chinach, prezentowało tzw. Ruch Nowej Literatury, który był istotnym 

elementem Ruchu Nowej Kultury. Postulatami rewolucji były m.in. upowszechnienie języka 

mówionego (baihua) i równowaga między formą i treścią dzieł literackich. Od momentu 

powstania pisma przywiązywano wielką wagę do przekładania i prezentowania literatury 

europejskiej. Na początku dominowały w tym piśmie utwory europejskiego realizmu i 

estetyzmu, a od 1918 roku skierowano uwagę na literaturę rosyjską i 

środkowo-wschodnioeuropejską. Z polskich dzieł można wymienić przekłady utworów 

Sachem i Bądź błogosławiony H. Sienkiewicza oraz Pokusa S. Żeromskiego.  
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Tłumacze związani z pismem „Nowa Młodzież” to jednocześnie inicjatorzy Ruchu 

Nowej Kultury czy Rewolucji Literackiej. Celem ich działalności translatorskiej było 

wprowadzenie do Chin nowych idei i konwencji literackich, za których pomocą chcieli 

zmienić chińską kulturę, wyrwać ją ze stagnacji i dać wzór dla nowej literatury chińskiej. W 

związku z tym działalność tłumaczeniowa „Nowej Młodzieży” ograniczyła się w 

zainteresowaniach do Rewolucji Literackiej, doceniającej literaturę Rosji, Japonii, Indii i 

Europy Wschodniej, czyli krajów, które posiadały podobne uwarunkowanie społeczne jak 

Chiny. Mimo skromnego dorobku przekładowego tłumacze zbudowali solidny fundament dla 

rozwoju współczesnych przekładów literatury obcej i stali się awangardowymi promotorami 

literatury zagranicznej w Chinach. Pod tym względem „Nowa Młodzież” jest także kolebką 

pierwszych wybitnych tłumaczy w historii chińskiej działalności translatorskiej. 

Ideologiczne wybory tłumaczeniowe „Nowej Młodzieży” pokrywały się z 

uwarunkowaniami tamtego okresu. Ze względu na empatię wobec tragicznych losów 

„narodów małych i słabych” utwory z Europy Środkowo-Wschodniej znalazły istotne miejsce 

na liście przekładów. Nie można jednak ignorować względów estetycznych, które również 

wywierały wpływ na wybór dzieł i gatunków literackich. Aby odpowiadać na potrzeby 

Rewolucji Literackiej i zbudować nowoczesny system literacki w Chinach, tłumacze 

wybierali przeważnie do tłumaczenia nowele, zatem teksty krótsze, łatwiejsze do zrozumienia 

dla ówczesnych czytelników. Poza tym zainteresowanie tłumaczy przyciągały wiersze 

rytmiczne, o proweniencji ludowej dzięki różnorodnym formom i motywom 

charakterystycznym dla tej literatury. Zgodnie z postulatem Ruchu Nowej Literatury, język 

tekstu miał być językiem mówionym, a treść tłumaczonego tekstu miała być zdanie po zdaniu 

wierna oryginałowi. Należy wszak przypomnieć, że w tym czasie wybory ideologiczne 

przeważały nad artystycznymi i estetycznymi. Z punktu widzenia estetycznego przekłady 

pomieszczane w „Nowej Młodzieży” nie były najlepsze, ale były dostosowane do 

uwarunkowań historycznych i społecznych, prezentowały walkę o wyzwolenie i wolność.  

Badając przekazy medialne, trzeba nie tylko odpowiedzieć na pytanie, dlaczego i jak 

media przekazują produkty kultury, ale także ocenić rolę przekazu medialnego w przemianach 
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społecznych i procesie ludzkiego wyzwolenia171. Jeśli oceniamy „Nową Młodzież” pod tym 

względem, nietrudno stwierdzić, że pismo to odegrało pierwszorzędną i kluczową rolę w 

poszukiwaniu norm nowoczesności dla kultury chińskiej, sterowało głównym nurtem 

chińskiej literatury nowoczesnej, a tłumaczenia utworów literackich pomieszczane w tym 

piśmie odzwierciedlały protest przeciw feudalizmowi i przesądom oraz gorące dążenia do 

rozwoju i demokratyzacji kraju. Analizując sposoby upowszechniania medialnego należy 

wspomnieć, że na początku wszystkie tłumaczone dzieła literatury zagranicznej były 

publikowane w dwóch wersjach językowych. Później, aby zwiększyć grono czytelników, 

redakcja krok po kroku redukowała wersje obcojęzyczne. Rozważania działaczy „Nowej 

Młodzieży” na temat przedmiotu promocji i odbiorców i podejmowane w tym kierunku 

działania spowodowały dynamiczny wzrost wpływu tego pisma na chińskie społeczeństwo. 

Czytelnikami byli wtedy przeważnie inteligenci, zatem grupa czytelnicza nie składała się z 

większości Chińczyków, niemniej jednak była to zbiorowość najsilniejsza, twórcza, 

reprezentująca przyszłość narodu chińskiego. Według niepełnych statystyk sprzedaż pisma 

osiągnęła najwyższy poziom 15-16 tysięcy egzemplarzy w 1918 roku. Ze względu na wielki 

popyt tomy 1-5 tego pisma zostały ponownie wydane w 1919 r. To świadczy o popularności i 

wielkim znaczeniu przekładów literatury zagranicznej, w tym polskiej, wśród chińskich 

inteligentów.  

Ogólnie ujmując, pismo „Nowa Młodzież” jako ważna platforma upowszechnienia 

nowoczesnej kultury i myśli stanowiło kolebkę zarówno chińskiej literatury nowoczesnej, jak 

i nowoczesnych tłumaczeń literatury. Pismo ma swoje istotne miejsce w historii chińskiej 

literatury nowoczesnej i tłumaczeniowej. 

 

3.1.2. Stowarzyszenie Badań Literatury i „Miesięcznik Powieści” 

Dzięki Ruchowi Nowej Literatury stary obóz literacki został zniszczony, a nowa 

literatura jeszcze się nie ukształtowała w pełni. Rozwój chińskiej literatury nowoczesnej 

potrzebował nowego wzoru literackiego, a tłumaczenia literatury dawały taką możliwość. W 

związku z tym wybitni literaci zebrali się i stworzyli Stowarzyszenie Badań Literatury. 

                                                        
171 Wang Hui, Weber i nowoczesność Chin, w: Zbiór prac Wang Hui, wyd. Guangxi Shifan Daxue Chubanshe, Nanning 2000, 

s. 27. 
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Stowarzyszenie jest jednym z najwcześniej powstałych podczas Ruchu Nowej Literatury 

organizacji literackich, które wywarły największy wpływ i położyły najwięcej zasług w 

rozwój literacki w Chinach. Głównym celem Stowarzyszenia było badanie i propagowanie 

literatury światowej, uporządkowanie starej literatury chińskiej oraz stworzenie nowej. Jest 

ono także najwcześniejszą profesjonalną grupą tłumaczeniową, której inicjatorami byli m.in. 

Zhou Zuoren, Zheng Zhenduo, Shen Yanbin, Geng Jizhi i Xu Dishan, którzy zajmowali się 

tłumaczeniem literatury polskiej w Chinach.  

Stowarzyszenie Badań Literatury aktywnie działało w przełomowym okresie od burzenia 

starej do budowania nowej literatury. Członkowie Stowarzyszenia tłumaczyli literaturę 

zagraniczną, aby promując postępowe nurty światowe przyczynić się do demokratycznej 

rewolucji narodowej i jednocześnie podnieść własny poziom twórczy, prezentując znakomite 

dzieła literackie ze świata. W latach 1910-1922 Stowarzyszenie ustanowiło swój organ, 

magazyn literacki „Miesięcznik Powieści” i w ciągu 11 lat wydało 126 numerów, w których 

ukazało się ponad 400 przekładów powieści z całego świata. Poza tym pod szyldem 

Stowarzyszenia publikowano jeszcze „Tygodnik Literacki”, miesięcznik „Poezja” itd. Te 

czasopisma były także platformami promocji literatury zagranicznej w Chinach.  

Stowarzyszenie Badań Literatury zwracało uwagę przede wszystkim na literaturę 

„narodów małych i słabych” i „krajów prześladowanych”. Dowodem tej uwagi jest 

„Specjalny numer narodów małych i słabych” wydany w październiku 1922 w „Miesięczniku 

Powieści”. W tym numerze znalazło się 14 przekładów z literatury polskiej.  

Charakterystyczną cechą działalności translatorskiej i promocyjnej Stowarzyszenia 

Badań Literatury był wzorzec dialogowy. Pierwszym poziomem tego wzorca jest dialog 

pomiędzy redaktorami, tłumaczami a czytelnikami – zakładana funkcja oświecenia 

czytelników „Miesięcznika Powieści” powodowała, że redaktorzy nie tylko starali się 

przekładać zagraniczne dzieła literackie, ale także angażowali się w badania i przenoszenie na 

grunt chiński teorii i opisów uwarunkowań kulturowych literatury zagranicznej. Członkowie 

Stowarzyszenia, zdając sobie sprawę z faktu, że same przekłady stanowią zbyt skromny 

rezerwuar wiedzy o obcym świecie, wykorzystywali pomocnicze formy dla poszerzenia 

sposobów i technik promocji. Na przykład redaktor naczelny „Miesięcznika Powieści” Shen 

Yanbing tłumaczył materiały medialne z Europy i Ameryki i napisał ponad 200 tekstów do 
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rubryki „Wiadomości z zagranicy”, następnie stworzył jeszcze rubrykę „Świeżo wydane 

utwory literackie w Europie i Ameryce”. Z inicjatywy Stowarzyszenia ukazało się ponad 400 

haseł w zbiorze „Eseje sceny literatury nowoczesnej” i ponad 10 tekstów w rubryce „Krytyki 

literackie” autorstwa innych redaktorów, takich jak Zhao Jingshen i Qian Xingcun. Tego typu 

teksty na bieżąco przedstawiały wydarzenia na scenie literackiej, systematycznie 

prezentowały zachodnią teorię sztuki, pomagały czytelnikom we właściwym rozumieniu dzieł 

i poszerzały horyzonty myślowe chińskiej młodzieży inteligenckiej. W dodatku specjalne 

numery monograficzne skupiające się na poszczególnych tematach, takie jak wcześniej 

wspomniany „Specjalny Numer Narodów Małych i Słabych” stały się ważnym uzupełnieniem 

w promocji literatury zagranicznej.  

Relacje między działalnością tłumaczeniową a twórczością własną to kolejny 

potencjalny poziom dialogu. Literatura tłumaczeniowa wywierała faktyczny wpływ na 

twórczość chińskich pisarzy i nowoczesną literaturę chińską: poprzez przekłady tłumacze 

wprowadzali do języka chińskiego nowe elementy, które odcisnęły piętno na chińskim języku 

literackim. Dzięki tym elementom forma tradycyjnego języka chińskiego ulegała uproszeniu, 

ale przekazywane treści stawały się bogatsze. Zagraniczne nurty literackie stanowiły solidny 

fundament myśli nowoczesnej literatury chińskiej, przekazywały chińskim pisarzom zarówno 

nowe pojęcia literackie i techniki pisarskie, jak i nowe wzory twórczości, które zostały 

osadzone w systemie nowej literatury. Literackie kontakty chińskiego literata Lu Xuna z 

twórczością polskich pisarzy są jednym z dowodów na prawdziwość tego poglądu. 

Motyw zemsty jest jedną z najważniejszych cech utworów wybitnego literata. W takim 

rozumieniu „zemsta” nie dotyczy tylko konfliktów międzyludzkich, ale przede wszystkim 

oznacza gniew narodu wobec okupantów i najeźdźców. Formami takiej zemsty są: bunt, 

rewolucja i walka patriotyczna. Można zatem powiedzieć, że A. Mickiewicz, J. Słowacki i Z. 

Krasiński są przedstawicielami „literatury zemsty”. Zwłaszcza Mickiewicz był uznawany 

przez Lu Xuna za pisarza rewolucyjnego apelującego i walczącego o wyzwolenie narodu i 

niepodległość państwa. Ulubione utwory Lu Xuna to Dziady i Oda do młodości. Według Lu 

Xuna Mickiewicz jest „patriotycznym poetą epoki okupacyjnej, który apelował o zemstę i 
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walczył o wyzwolenie”172. O Kordianie i Lambrze Lu Xun mówił następująco: „Bohater 

Lambra był Grekiem, który zdradził swoją wiarę; a w Kordianie Polak spiskował, żeby zabić 

rosyjskiego cara. Motyw zemsty istniał w obydwóch utworach” 173 . Takie wypowiedzi 

uwidaczniają kluczową rolę motywów zemsty w estetycznej twórczości Lu Xuna. Faktycznie 

wiele jego utworów zawiera taką ideę. Na przykład bohater powieści Miecz dowiedział się od 

matki, że jego ojciec był kowalem i został zamordowany przez króla po tym, jak wykonał 

swoje zadanie – wykuł miecz. Ojciec wcześniej już przeczuł podstęp króla, więc w tajemnicy 

wykuł jeszcze jeden miecz dla swojego syna. Kiedy syn urósł, poprzysiągł królowi zemstę. 

Na drodze spotkał tajemniczego człowieka w czarnym ubraniu, który obiecał bohaterowi, że 

zabije za niego króla pod warunkiem, że odda miecz i swoją głowę. Chłopiec bez chwili 

wahania oddał miecz i głowę. Tajemniczy człowiek przyszedł do króla, pokazał mu 

śpiewającą głowę chłopca we wrzącej wodzie. Dziwne zjawisko zaciekawiło króla, który 

schylił się w kierunku gorącej wody. Tajemniczy człowiek ściął głowę króla, która spadła do 

wody i zaczęła gryźć głowę chłopca. Widząc, że głowa chłopca prawie przegrywa, tajemniczy 

człowiek ściął swoją głowę. W końcu głowa króla przegrała. 

Można by uznać, że chłopiec zemścił się na królu z osobistego powodu, natomiast 

tajemniczy człowiek odzwierciedla zemstę zwykłych ludzi na dyktatorze. Tajemniczy 

człowiek odpowiada głównej postaci Dziadów. Według Lu Xuna tylko niewolnik akceptuje 

nędzę, a wolni ludzie muszą zbuntować się przeciw zniewagom. W dawnych czasach, 

zdaniem Lu Xuna, dominowała w Chinach moralność niewolnicza i ludowi brakowało 

pragnienia zemsty. Dlatego Lu Xun, aby obudzić pragnienie zemsty w swoich rodakach, 

propagował polską literaturę, której przyświecała wola walki i buntu. 

Nie tylko A. Mickiewicz, lecz także H. Sienkiewicz był ulubionym pisarzem Lu Xuna. I 

to opowiadania Sienkiewicza wywarły najgłębszy wpływ na twórczość Lu Xuna. Sam Lu 

Xun deklarował w jednym z esejów: „Najwięcej korzystałem z literatury zagranicznej, w tym 

polskiej, w swojej twórczości”174. Dzięki badaniom porównawczym poszczególnych utworów 

nietrudno odkryć podobieństwo dzieł Lu Xuna i H. Sienkiewicza w następujących aspektach:  

                                                        
172 Lu Xun, Zbiór twórczości (tom 7), wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1981, s. 185. 
173 Lu Xun, Zbiór twórczości (tom 1)…, s. 95-96. 
174 Lu Xun, Korespondencje. Do Dong Yongshu, w: Zbiór twórczości Lu Xuna (tom 12), wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, 

Pekin 1981, s. 212. 



153 

 

1. Ich wspólną cechą jest ironia. Np. Brandes twierdził, że utwory Sienkiewicza są 

„pełne emocji i żrącej ironii”175. Zhuo Zuoren także mówił o Sienkiewiczu, że „jego tekst jest 

bardzo osobliwy, który w pełnym dowcipie przekazuje prawdę; po prostu jak łzy w 

uśmiechu”176. H. Sienkiewicz w opowiadaniu Szkice węglem ostro krytykował klasę rządzącą, 

jej egoizm, ignorancję, pokazywał zacofanie chłopów w ironiczny sposób; podobnie Lu Xun 

jest uważany za twórcę nowoczesnej literatury satyrycznej w Chinach. Lu Xun, oceniając 

utwory Sienkiewicza mówił, że w utworach Sienkiewicza nie ma obraźliwych określeń, ale 

wszędzie widać niezadowolenie autora. W realistycznym opowiadaniu Lu Xuna Przygoda 

Pana Q występuje postać, która jest siedliskiem mnóstwa wad ludzkich, ale autor przewrotnie 

chwali Pana Q. Brat Lu Xuna Zhou Zuoren oświadczył kiedyś, że „Lu Xun był zachwycony 

przekładem Szkiców węglem”177, a „technika ironiczna zastosowana w Przygodzie Pana Q 

rzadko występuje w literaturze chińskiej […]. O ile wiem, literacka technika Przygód Pana Q 

pochodzi z opowiadań zagranicznych, zwłaszcza Gogola i Sienkiewicza”178. Dodał jeszcze: 

„Sam autor (czyli Lu Xun) zgadza się z moim poglądem. Tak jak w Szkicach węglem, gdzie 

nie ma ani światła, ani powietrza, wszędzie tylko jest głupota i zło, a głupoty i zła jest aż tak 

dużo, że jest to śmieszne”179.  

2. Konstrukcja tekstu Przygody Pana Q była naśladownictwem Szkiców węglem. 

Opowiadanie Szkice węglem zawiera 11 rozdziałów i zakończenie, oprócz rozdziału 7., 8., 9. 

każdy rozdział nosi podtytuł ironiczny; Lu Xun, nawiązując do noweli Sienkiewicza, podzielił 

Przygodę Pana Q na dziewięć części, pierwszy rozdział jest wstępem, następne rozdziały 

także posiadają podtytuły ironiczne. Poza tym wszystkie podtytuły określają działanie 

głównego bohatera.  

3. Fabuła obu opowiadań toczy się na wsi, gdzie chłopi byli męczeni przez panów. Tutaj 

znowu można podkreślać, że Lu Xun wykorzystał ideę z twórczości Sienkiewicza, czyli bunt 

najniższej klasy społecznej przeciw klasie rządzącej. Pisarze chiński i polski opowiadali o 

życiu przeciętnych ludzi, co potwierdza realistyczny styl ich utworów.  

 

                                                        
175 Li Jianhua, Sun Chen, Lu Xun i Sienkiewicz, „Chongqing Jiaoyu Xueyuan Xuebao” 2007, nr 2, s. 66. 
176 Zhou Zuoren, Postscriptum, „Nowa Młodzież” 1918, nr 4, s. 377. 
177 Zhou Qiming, Młodość Lu Xuna. Lu Xun i krąg literacki dynastii Tsing. Pamiętniki Lu Xuna…, s. 846. 
178 Zhou Qiming, Młodość Lu Xuna. Aneks: O Przygodzie Pana Q. Pamiętniki Lu Xuna…, s. 876. 
179 Zhou Qiming, Młodość Lu Xuna. Aneks: O Lu Xunie. Pamiętniki Lu Xuna…, s. 886. 
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3.2. Okres współczesny 

Jak wspominałam już wcześniej, rozwój literatury tłumaczeniowej w Chinach ściśle 

wiąże się z historią literatury współczesnej. Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej 

umożliwiło chińskim literatom poznanie i tłumaczenie literatury zagranicznej, w tym polskiej. 

Oprócz 10-letniej przerwy spowodowanej przez rewolucję kulturalną dorobek tłumaczeniowy 

i badawczy przez ponad pół wieku niezmiernie się wzbogacił. W propagowanie literatury 

polskiej zaangażowało się: 21 gazet, 49 wydawnictw, 144 czasopisma, 41 zeszytów 

uniwersyteckich; opublikowano przekłady i rozprawy naukowe literatury polskiej w 15 

antologiach i 6 zbiorach prac naukowych; ukazało się jeszcze 15 prac dyplomowych i 13 

monografii dotyczących literatury polskiej. Te liczby świadczą o dość dużej rozległości 

platformy promocji literatury w Chinach. 

 

3.2.1. Opis ogólny 

 Platformy promocji przekładów i krytyki literackiej jako dwu grup tekstów branych pod 

uwagę w analizie omawianego problemu są w zasadzie różne, choć w niektórych 

płaszczyznach pokrywają się. Przekłady polskich utworów literackich ukazują się zazwyczaj 

w czasopismach literackich lub są wydawane w odrębnych tomach. Zgodnie z regułami rynku 

wydawniczego krótkie utwory, takie jak nowele, opowiadania, wiersze są umieszczane w 

czasopismach lub zbiorach, a powieści, poematy znajdują się na regałach księgarń w formie 

osobnych książek. W zaprezentowanej dalej tabeli łatwo zauważyć, że pojedyncze książki i 

przekłady krótkich utworów pomieszczone w czasopismach i zbiorach są liczbowo 

porównywalne. 

Dorobek w zakresie krytyki literackiej składa się z trzech grup. Są to monografie, prace 

dyplomowe (magisterskie i doktorskie) i artykuły naukowe publikowane w gazetach, 

czasopismach, zbiorach prac naukowych i zeszytach akademickich. 
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Tabela 12: Gatunki rozpraw naukowych o literaturze polskiej w języku chińskim i 

miejsca ich wydania 

  

Zeszyty akademickie, w których ukazują się prace poświęcone literaturze polskiej to 

najczęściej książki wydawane przez uczelnie. Są wśród nich zarówno periodyki naukowe 

specjalistycznych szkół języków obcych, takich jak: Shanghajski Uniwersytet Języków 

Obcych i Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (Beijing of Foreign Studies University), jak i 

uczelni wielodyscyplinowych, m.in. Uniwersytet Fudan i Uniwersytet Shanxi. Jako 

wydawców odnajdziemy zarówno najlepsze uczelnie, np. Uniwersytet Zhejiang, jak i 

drugorzędne, takie jak Uniwersytet Shantou. 

Zestaw 45 tytułów zeszytów akademickich pokazuje mapę uniwersytetów rozsianych we 

wszystkich stronach kraju, od północy („Journal of Daqing Normal University”) do południa 

(„Journal of Guangdong University of Foreign Studies”), od wschodu („Fudan Journal”) do 

zachodu („Journal of Shihezi University”). Zeszyty akademickie, jako naukowe czasopisma 

wydawane przez uczelnie, nie podlegają oficjalnej klasyfikacji pod względem poziomu 

naukowego, natomiast prestiż uniwersytetu je wydającego w pewnym stopniu decyduje o ich 

randze. Z listy uniwersytetów nietrudno wywnioskować, że znaczna część uczelni 

angażujących się w promocję literatury polskiej znajduje się w mniejszych miastach i zajmują 

one drugorzędną pozycję w rankingu akademickim. Wyjątkami są Pekiński Uniwersytet 

Języków Obcych (BFSU) i Uniwersytet Fudan, których czasopisma opublikowały po jednym 

artykule na temat literatury polskiej. Z tego względu można powiedzieć, że 
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niezagospodarowanej przestrzeni do promocji literatury polskiej w renomowanych zeszytach 

akademickich jest jeszcze wiele. 

Liczba zbiorów prac naukowych, w których pomieszczono rozprawy naukowe o 

literaturze polskiej, jest stosunkowo skromna – jest ich tylko 5: Badania języków i kultur 

europejskich, Analiza i ocena 50 słynnych utworów nowoczesnej i współczesnej literatury 

obcej, Jedna książka, jeden świat, Zbiór prac o literaturze i sztuce, Dydaktyka i badania o 

języku obcym.. Z drugiej strony, wiarygodność i popularność tych zbiorów została 

zagwarantowana przez wysoki poziom rozpraw, co zaowocowało szerokim przychylnym 

przyjęciem prac wśród profesjonalnych odbiorców. Warto zwrócić uwagę na pracę zbiorową: 

Badania języków i kultur europejskich, w którym funkcję redakcji pełni zespół Wydziału 

Języków i Kultur Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych – najstarszego i 

jednego z najlepszych uniwersytetów języków obcych w Chinach. Ten zbiór rozpraw jest 

wydawany rokrocznie, gromadzi artykuły naukowe na temat języków i kultur Europy 

Środkowo-Wschodniej i Północnej. Do chwili obecnej w zbiorze zostało wydanych 10 prac 

chińskich polonistów. To przykład, jak istotną rolę odgrywa uniwersytet w badaniach i 

propagowaniu literatury zagranicznej w Chinach: prace dyplomowe, zeszyty akademickie, 

niektóre zbiory prac naukowych są owocami wysiłków naukowo-badawczych szkół 

wyższych. 

 

3.2.2. Gazety i czasopisma 

Najważniejszą platformę promocji literatury polskiej stanowią wszak gazety i 

czasopisma, gdyż w nich opublikowano ponad 400 artykułów krytycznoliterackich. Gatunki 

dziennikarskie, poziom naukowy, stopień popularności tych tekstów są bardzo zróżnicowane.  

Prasa papierowa, obejmująca gazety i czasopisma, jako jedna z najbardziej tradycyjnych 

form środków masowego przekazu wywiera istotny wpływ na życie społeczne. Gazety 

trafiają do największego kręgu odbiorców dzięki wysokim nakładom. Artykuły o literaturze 

polskiej publikowane w gazetach odciskają piętno na sposobie myślenia chińskich 

czytelników. Czasopisma nie tylko są materialnymi nośnikami dorobku literatury, ale także 

budują publiczną przestrzeń dla redaktorów, autorów, tłumaczy i czytelników, gdzie mogą oni 

interaktywnie oddziaływać wzajemnie na siebie.  
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3.2.2.1. Gazety 

Ze statystyk wynika, że 53 artykuły zostały opublikowane w 20 gazetach. Oprócz dwóch 

pozycji upamiętniających A. Mickiewicza wydanych w roku 1955, kiedy przypadła setna 

rocznica śmierci poety, wszystkie artykuły ukazały się w XXI wieku i dotyczyły głównie 

polskiej literatury współczesnej, polskich pisarzy: W. Gombrowicza, R. Kapuścińskiego, A. 

Mickiewicza, C. Miłosza, H. Sienkiewicza, W. Szymborskiej, J. Iwaszkiewicza i A. 

Zagajewskiego. Pośród nich Miłosz jest najpopularniejszy, ale Szymborska, Kapuściński i 

Gombrowicz przyciągają porównywalną uwagę.  

 

Tabela 13: Najczęściej recenzowani polscy pisarze w chińskich gazetach 
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Tabela 14: Najaktywniejsze chińskie gazety promujące literaturę polską 

Gazeta uniwersalna Gazeta specjalistyczna 

Gazeta kompleksowa Gazeta finansowa 

Dziennik Pekiński 

Dziennik Nanfang 

Dziennik Shanxi 

Dziennik Guangming 

Dziennik Ludowy 

Dziennik Liaoning 

Epoka Chin 

Poranek Wschodu 

Weekend Południa 

Epoka Finansu 

Dziennik Ekonomiczny Shenzhen 

Obserwacja Ekonomiczna 

Zwiastun Biznesu XXI Wieku 

Chińskie Czasopismo Wydawnictw i 

Mediów 

Chiński Tygodnik Czytania 

Gazeta Literacka 

Literatura Ludowa 

Gazeta Literatury i Sztuki 

Tygodnik Chińskiej Akademii Nauk 

Społecznych 

Materiały Zabytków 

Zaprezentowana tabela pokazuje trzy główne grupy gazet, które propagowały literaturę 

polską. Na liście znajdują się najważniejsze dzienniki ogólnokrajowe, np. „Dziennik 

Ludowy” czy „Dziennik Oświecenia”, a jednocześnie gazety lokalne, takie jak „Dziennik 

Liaoning”. Jest także znany i popularny wśród przeciętnych Chińczyków „Weekend 

Południa”. Dzienniki w Chinach stanowią największy rynek prasy codziennej na świecie i ten 

fakt daje możliwość rozpowszechnienia literatury polskiej w dużej skali. Znaczną część 

zestawu gazet zajmują gazety finansowe, ale wiodącą siłą są gazety specjalistyczne, w tym 

przypadku gazety literackie. Ciekawostką jest szczególne zainteresowanie jednej z gazet 

konkretnym pisarzem – „Zwiastun Biznesu XXI Wieku” opublikował 5 artykułów o 

literaturze polskiej, wśród nich 4 dotyczyły R. Kapuścińskiego, zostały opublikowane w roku 

2007, kiedy zmarł ten wybitny reportażysta. To zjawisko jest w zasadzie zgodne z linią gazety, 

która skupia się na najświeższych wydarzeniach. 

Należy tu zwrócić uwagę na trzy gazety specjalistyczne: „Gazetę Literatury i Sztuki”, 

„Chiński Tygodnik Czytania” i „Gazetę Literacką”. „Gazeta Literatury i Sztuki” jest organem 

Stowarzyszenia Chińskich Pisarzy, najważniejszego związku zawodowego z dziedziny 

literatury w Chinach. Gazeta postała 4 maja 1949 r., wielu znanych chińskich pisarzy pełniło 

kolejno funkcję jej redaktora naczelnego. Ukazują się w niej najważniejsze, najlepsze utwory 
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literatury chińskiej, ale również publikuje się teksty literackie z całego świata. Wywiera ona 

istotny wpływ na kręgi literatury i sztuki, posiadając wyraźny autorytet w Chinach. Redakcja 

„Chińskiego Tygodnika Czytania” jest nadzorowana przed Państwową Administrację Prasy, 

Publikacji, Radia, Filmu i Telewizji, Redakcję „Dziennika Oświecenia” 180  i Chińskie 

Stowarzyszenie Wydawców. Od roku 1994, kiedy tygodnik został utworzony, cały czas cieszy 

się popularnością wśród chińskich czytelników dzięki preferowaniu wysokich gustów 

kulturalnych, obfitym informacjom wydawniczym i żywemu stylowi literackiemu. „Gazeta 

Literacka” jest dość młodym pismem literackim, powstałym w roku 1981, kiedy Chiny 

rozpoczęły reformy ekonomiczne, jednak posiada swoje grono czytelników profesjonalnych i 

wywiera istotny wpływ na życie literackie chińskiego społeczeństwa. W kolejnych numerach 

gazety ukazało się w sumie 16 artykułów dotyczących najpopularniejszych w Chinach 

polskich pisarzy i poetów, poruszono także temat literatury wschodnioeuropejskiej. Istotny 

jest w niej artykuł Literatura polska w Chinach, który przedstawił Chińczykom profil 

przekładów literatury polskiej na język chiński. 

 

3.2.2.2. Czasopisma 

Badania rozpowszechniania literatury polskiej w chińskich czasopismach bazuje na 

dwóch głównych źródłach, tj. przekładach i rozprawach krytycznoliterackich.  

 

Według statystyk w 153 czasopismach ukazało się w sumie 368 artykułów. Biorąc pod 

uwagę charakterystykę dziejową, można powiedzieć, że promocja przed latami 80. XX 

wieku była dość skromna: od roku 1906 do 1948 wydano tylko 13 artykułów, po powstaniu 

Chińskiej Republiki Ludowej do końca lat 70. w ciągu 30 lat ukazało się także tylko 13, w 

                                                        
180 „Dziennik Oświecenia”, założony w 1949 r., od 1953 r. redagowany przez Departament Propagandy i Departament 

Zjednoczonego Frontu Pracy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Jest jednym z najważniejszych dzienników 

w Chinach. 

Tabela 15: podział pozycji w czasopismach 
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dodatku w latach 1949-1955 opublikowano ich 9, a potem między 1956 a 1975 r. była 

20-letnia luka z powodów politycznych i zawirowań historycznych. W latach 80. i 90. oraz 

na początku XXI wieku liczba publikacji stopniowo wzrastała.  

Jedna trzecia czasopism (51) to czasopisma kluczowe, porównywalne do polskich 

czasopism punktowanych. Zazwyczaj czasopisma kluczowe mają dużą liczbę artykułów 

naukowych z danej dziedziny oraz wysoką częstotliwość cytowania, eksplikowania i 

przedrukowywania, w związku z tym mają duży wpływ na rozwój naukowy. W Chinach 

istnieje 7 systemów przyznania statusu czasopisma kluczowego, wśród nich najbardziej 

autorytatywny i najpowszechniej przyjęty jest „Przegląd Czasopism Kluczowych Biblioteki 

Uniwersytetu Pekińskiego”. Jeśli chodzi o proporcje publikacji artykułów w czasopismach, 

to 172 teksty o literaturze polskiej zostały opublikowane w czasopismach kluczowych, co 

stanowi 46,11% całego zasobu. Podane liczby pozwalają stwierdzić, że promocja literatury 

osiągnęła stosunkowo wysoki poziom naukowy. Przyczyna takiego zjawiska tkwi w tym, że 

literatura polska jest w Chinach uznana za rozwinięty dorobek cywilizacji ludzkiej.  

W poniższej tabeli widać, że 27 czasopism stosunkowo aktywnie angażowało się w 

promocję literatury polskiej, każde czasopismo opublikowało po 3-8 artykułów, a 4 spośród 

nich stanowią siłę wiodącą. 

 

Tabela 16: Najaktywniejsze czasopisma promujące literaturę polską w Chinach 

A: siła stosunkowo aktywna B: siła wiodąca 

Młodość (6) Przegląd Chińskich Książek (3) Europa Wschodnia (56) 

Poezja Yangzi (3) Szeroki Kąt Wydawniczy (4) Przegląd Znanych Dzieł (27) 

Wiosenny Wiatr (3) Międzynarodowa Poezja (3) Literatura w Świecie (16) 

Edukacja Jiangsu (5) Chiński Newsweek (3) Literatura Zagraniczna (15) 

Periodyk Poezji (7) Impulsy Literatury Zagranicznej (8)  

Sprawy Świata (6) Nauka Języka Chińskiego w Szkole Średniej (7)  

Literatura (3) Materiały Edukacji i Kultury (3)  

Zachód (5) Kultura Shanghajska (4)  

Fala Poezji (3) Badanie Literatury Zagranicznej (5)  



161 

 

Miasto Książek (4) Literatura. Miesięcznik Badań o Lu Xunie (5)  

Miesięcznik Poezji (8) Dydaktyka i Badanie Języka Chińskiego (3)  

Czytanie (3) Literatura Komparatystyczna w Chinach (3)  

Tłumaczenia (3) Tłumaczenie w Chinach (5)  

Czasopisma z grupy A przeważnie interesują się polską literaturą współczesną, przede 

wszystkim poezją. Gazety edukacyjne, m.in. „Edukacja Jiangsu”, „Materiały Edukacji i 

Kultury”, „Dydaktyka i Badania Języka Chińskiego” i „Nauka Języka Chińskiego w Szkole 

Średniej” skupiają się wyłącznie na przekładzie Żelazowej Woli J. Iwaszkiewicza. Jak 

wspomniano wcześniej, ten przekład został umieszczony w podręczniku szkolnym w 

prowincji Jiangsu i pojawił się raz na ogólnokrajowym egzaminie wstępnym do wyższych 

szkół, w związku z tym utwór polskiego prozaika przyciągał dość dużą uwagę wśród 

pedagogów szkolnych. W niektórych specjalistycznych czasopismach widać jednorodność 

publikacji, np. wszystkie 3 artykuły w „Miesięczniku Badań Działalności Lu Xuna” 

opowiadały o promowaniu literatury polskiej przez Lu Xuna, a w „Literaturze 

Komparatystycznej w Chinach” ukazały się wyłącznie teksty o literaturze 

wschodnioeuropejskiej i jej relacjach z literaturą chińską.  

„Europa Wschodnia” była jedną z najważniejszych platform promocji literatury polskiej 

w Chinach. Kwartalnik powstały w 1982 roku był redagowany przez profesorów Wydziału 

Języków Wschodnioeuropejskich Pekińskiego Instytutu Języków Obcych (obecnie Wydział 

Języków i Kultur Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych). Publikowano w 

nim przekłady literatury wschodnioeuropejskiej i artykuły naukowe dotyczące polityki, 

ekonomii, kultury, społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i regionu Bałkanów. 

Pokazywano również egzotyczne dla Chińczyków obyczaje ludowe i różnorodne obrazy tych 

krajów. 56 artykułów o literaturze polskiej to: wspomnienia o polskich pisarzach i recenzje 

ich utworów, nowinki z kręgu literackiego oraz tematyczne rozprawy o literaturze polskiej, np. 

o baśniach, nowoczesnej dramaturgii, nowoczesnej powieści, katolicyzmie w literaturze 

polskiej, poezji dwudziestowiecznej, socjalizmie, realizmie i absurdalności jako nurtach 

literackich, literaturze kobiecej, literaturze powojennej.  

Niektóre dyskusje na łamach pism można uznać za bezprecedensowe, a niektóre 

pojedyncze, podstawowe teksty złożyły się w końcu na uporządkowaną syntezę. Dobrym 
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przykładem jest seria artykułów o polskiej literaturze powojennej, które w roku 2002 zostały 

wydane w końcu jako monografia pt. Polska literatury powojenna. Głównymi autorami dzieła 

byli poloniści. Niektórzy z nich zostali wysłani do Polski na studia, po powrocie do kraju 

zajmowali się dyplomacją, nauką, dydaktyką i dziennikarstwem. Są wśród nich także młodzi 

specjaliści, którzy z wyróżnieniem ukończyli studia polonistyczne i dzięki znajomości języka 

polskiego wykorzystywali oryginalne teksty naukowe, pisząc artykuły, które wypełniły luki w 

badaniach naukowych w Chinach. Redakcja „Europy Wschodniej” poza tym ściśle 

współpracowała z Sekcją Europy Wschodniej Instytutu Literatury Zagranicznej Chińskiej 

Akademii Nauk Społecznych i z Instytutem Europy Wschodniej Uniwersytetu Ludowego, 

których uczeni pisali artykuły na najwyższym poziomie naukowym. Kwartalnik został 

zamknięty w 1998 roku i stał się częścią nowego czasopisma „Forum Międzynarodowe”. 

Jednakże jego istotna rola w promocji literatury polskiej w żadnym wypadku nie powinna 

zostać zignorowana. „Europa Wschodnia” istniała w latach 1982-1998, w czasie gdy Chiny 

przeżywały przemiany społeczne – reformę gospodarczą i otwarcie na świat, a życie 

kulturalne dynamicznie się rozwijało. Czasopismo dawało polonistom i osobom 

interesującym się literaturą polską miejsce, gdzie mogli zaprezentować swój dorobek 

naukowy, czasami nawet próby tłumaczeń, dzięki czemu krok po kroku stawali się coraz 

dojrzalszymi badaczami, stanowiąc ważną siłę w rozpowszechnianiu literatury polskiej w 

Chinach. 

„Przegląd Znanych Dzieł” jest jedynym specjalistycznym czasopismem poświęconym 

promocji i krytyce znakomitych dzieł literackich z całego świata. Powstał w roku 1980, do 

obecnej chwili opublikowano w nim 27 pozycji dotyczących literatury polskiej, wśród nich 6 

przekładów i 19 rozpraw krytycznoliterackich. Spektrum publikacji ukazujących się w 

„Przeglądzie Znanych Dzieł” jest obszerne, obejmuje klasykę i współczesność, prozę i poezję. 

Widoczna jest dominacja poetów współczesnych, drukowany jest m.in. C. Miłosz, W. 

Szymborska, A. Zagajewski. Czasopismo to jest w tej chwili jedną z najważniejszych 

platform promocji literatury polskiej.  

„Literatura w Świecie” i „Literatura Zagraniczna” są pismami porównywalnymi pod 

względem poziomu znaczenia dla promocji literatury polskiej, tzn. przede wszystkim ilości 

publikacji na temat literatury oraz zakresu zainteresowań, czyli promocji literatury 
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zagranicznej, ważnych pisarzy różnego rodzaju nurtów literackich i ich utworów oraz 

najważniejszych badań literackich. Czytelnicy tych pism to przede wszystkim twórcy, 

teoretycy literatury, nauczyciele, studenci nauk humanistycznych i miłośnicy literatury 

zagranicznej. Według statystyk w „Literaturze w Świecie” ukazały się utwory literackie z 

ponad 100 krajów, wielu polskich pisarzy zostało po raz pierwszy przedstawionych w 

Chinach właśnie dzięki „Literaturze w Świecie”. Istotne jest to, że zastępca naczelnego 

redaktora dwumiesięcznika „Literatura w Świecie”, Gao Xing jest wybitnym znawcą języka 

rumuńskiego i interesuje się literaturą Europy Środkowo-Wschodniej. W związku z tym jest 

bardzo przychylny promocji literatury tego obszaru. W dwumiesięczniku ukazało się 

kilkanaście przekładów stosunkowo krótkich utworów, które mają charakter próbny. W 

„Literaturze Zagranicznej” redagowanej przez Instytut Literatury Zagranicznej Pekińskiego 

Uniwersytetu Języków Obcych pomieszczane są zarówno rozprawy naukowe, jak i przekłady. 

Wysoki poziom i profesjonalizm umożliwia czasopismu ścisły związek z gronem 

akademickim. 

 

3.2.3. Wydawnictwa 

W Chinach funkcjonuje blisko 600 instytucji wydawniczych, których roczny nakład 

zajmuje pierwsze miejsce w świecie. Według uzyskanych danych statystycznych 114 książek 

dotyczących literatury polskiej zostało wydanych przez 52 wydawnictwa. Są to głównie 

wydawnictwa specjalizujące się w naukach społecznych, wydawnictwa dziecięce i 

młodzieżowe, wydawnictwa z dziedziny literatury i sztuki, wydawnictwa uniwersyteckie i 

wydawnictwa edukacyjne. Większość wydanych książek to przekłady, 12 z kolei to 

monografie, m.in. historie literatury i biografie poszczególnych pisarzy. Wśród omawianych 

wydawnictw 9 wydało więcej niż po 4 książki. Z listy książek wydanych przez te 

wydawnictwa wynika, że ich preferencje są jednokierunkowe, np. Shanghai Wenyi 

Chubanshe (Shanghajskie Wydawnictwo Literatury i Sztuki) publikowało przeważnie utwory 

Gombrowicza, Shanghai Yiwen Chubanshe (Shanghajskie Wydawnictwo Przekładów), 

Lijiang Chubanshe (Wydawnictwo Rzeka Li) i Huashan Wenyi Chubanshe (Wydawnictwo 

Literatury i Sztuki Wzgórza Kwiatu) skupiały się na dziełach Sienkiewicza, a Tajwańskie 

Wydawnictwo Dakuai interesowało się wyłącznie Olgą Tokarczuk. Renmin Wenxue 
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Chubanshe (Wydawnictwo Literatury Ludowej), jedno z najstarszych państwowych 

wydawnictw literatur narodowych w Chinach, jest niewątpliwie najważniejszą platformą 

wydawniczą dla literatury polskiej. W ciągu kilkudziesięciu lat wydało 15 przekładów 

utworów najważniejszych polskich pisarzy, m.in. W. Gombrowicza, H. Sienkiewicza, A. 

Mickiewicza, R. Kapuścińskiego, E. Orzeszkowej, B. Prusa i W. Reymonta.  

 Chiński rynek wydawniczy jest ogromny. Ma swoją specyfikę, ale rozwija się zgodnie z 

tendencjami globalizacyjnymi. W sferze preferencji wydawnictw można zaobserwować, że w 

latach 50. wybory wydawnictw zależały od współpracy między państwami; decydowała 

ideologia. W latach 80. o tych wyborach decydowało zainteresowanie pisarzy. Chińscy 

pisarze chcieli naśladować pisarzy europejskich, odkrywać nowe gatunki literackie, nowe 

sposoby pisania. Czasami tłumacze zgłaszali wydawnictwom swoje propozycje, gdy ich coś 

fascynowało. Ale także wydawcy zwracali się do tłumaczy z prośbą o zaproponowanie 

jakiegoś autora czy dzieła. Jeśli mieli już upatrzonego autora, chcieli wiedzieć, które dzieło 

jest najbardziej warte tłumaczenia. Wówczas państwo dysponowało jeszcze dotacjami dla 

wydawnictw, można było pertraktować, które dzieło jest kulturowo ciekawe i w które warto 

zainwestować. Można było uzgadniać, że wspólnie zostaną wyłożone pieniądze na dane 

przedsięwzięcie, np. tłumacz decydował się wziąć mniejsze honorarium, zagraniczne 

wydawnictwo płaciło za prawa autorskie, chińskie wydawnictwo drukowało przekład. Nikt 

nie zarabiał zbyt wiele, ale na rynku pojawiała się książka dla czytelników. Teraz ze względu 

na gospodarkę rynkową obecnie obowiązującą w Chinach (podobnie jak w większości krajów 

na całym świecie) zdecydowana większość wydawnictw wybiera pozycje, które mogą 

przynieść zyski. Są wprawdzie jeszcze wydawnictwa, mające wzgląd na swoje obowiązki 

wobec społeczeństwa i pomiędzy przynoszącymi zyski pozycjami wydają takie, które może 

nie zapewniają natychmiastowych dochodów, ale przynoszą Chińczykom inne, niewymierne 

korzyści181, jednakże obecnie przeważają w tej dziedzinie względy finansowe. Tłumaczy się 

książki, które mogą przynieść najszybszy zysk. Często tłumacze muszą sami publikację 

dofinansować, a właściwie nawet wydać ją własnym sumptem albo znaleźć dofinansowanie 

za granicą. Wydawnictwa zrzucają też zdobycie praw autorskich na tłumaczy. Właśnie na tych 

                                                        
181 Rozmowa z Prof. Zhao Gang. Ludzie teraz odeszli od tradycyjnego czytania, „Postricptum Polonistyczne” 2010, 2 (6), s. 

148.  
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dwóch płaszczyznach wielkim zaangażowaniem wykazał się Instytut Książki w Krakowie 

jako państwowa instytucja promująca literaturę polską w kraju i za granicą. Dzięki 

programowi translatorskiemu ©POLAND dofinansującemu tłumaczenia, zakup licencji i 

nawet druk od roku 2004 do 2014 wydano na chińskim rynku 25 książek 14 polskich pisarzy. 

Prawa autorskie są nowym wyzwaniem dla Chińczyków. Kiedy tłumaczyło się literaturę 

polską w latach 80. w Chinach, nie była jeszcze poruszana ta kwestia i wydawnictwa 

publikowały bez przeszkód, tym bardziej, że utwory Sienkiewicza czy Mickiewicza znajdują 

się poza pulą dzieł wymagających odstąpienia praw autorskich. Obecnie Chiny już podpisały 

międzynarodowe porozumienie dotyczące praw autorskich, a tłumacze i wydawcy muszą je 

respektować, podejmując decyzję. Kiedy więc Yi Lijun tłumaczyła Sławę i chwałę 

Iwaszkiewicza, córka autora, Maria Iwaszkiewicz dopytywała, skąd tłumaczka otrzymała 

prawa autorskie i miała pretensje o tłumaczenie bez jej zgody. Zdarzyło się jednak również, 

że Olga Tokarczuk sama udzieliła praw autorskich wydawnictwu na Tajwanie, dlatego bardzo 

szybko pojawiła się możliwość przekładu jej książek. Instytut Książki w Krakowie bardzo się 

stara, aby ułatwić tłumaczom pracę pod tym względem, ale wiele jeszcze pozostało do 

zrobienia. 

 

3.2.4. Inne środki przekazu 

Promocja literatury w szerszym rozumieniu obejmuje jeszcze różnorodne 

przedsięwzięcia, takie jak: seminaria, konferencje, promocje książek, konkursy, kampanie 

społeczne i innego typu formy rozpowszechnienia multimedialnego. Wspólnym wysiłkiem 

polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki w Krakowie, 

Ambasady RP w Pekinie i innych niewymienionych instytucji oraz ich odpowiednich 

partnerów chińskich promocja literatury polskiej osiągnęła pewien sukces w Chinach. Wśród 

najważniejszych przedsięwzięć można wskazać: 

·Seminaria lub konferencje naukowe poświęcone polskim pisarzom organizowane 

zazwyczaj z okazji rocznicy urodzin lub śmierci znanego pisarza bądź poety. Na seminaria 

zaprasza się specjalistów chińskich i zagranicznych do wygłoszenia referatu lub 
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tematycznego wykładu o danym pisarzu. Uczestnicy mają okazję wymienić się swoimi 

przemyśleniami naukowymi z danej dziedziny.  

·Promocje książek, m.in. przekładów dzieł R. Kapuścińskiego, W. Gombrowicza, którym 

często towarzyszą wystawy fotograficzne lub prezentacje książek danego autora. Rola 

gospodarza takich spotkań często przypada Ambasadorowi RP w Pekinie, tłumacze w trakcie 

spotkań przedstawiają refleksje na temat przekładanych książek i ich tłumaczenia.  

·Rok danego pisarza z okazji urodzin lub śmierci, np. Rok Miłosza przypadający w 2011 

r. z okazji 100. rocznicy urodzin poety, gdy organizowano szereg wydarzeń kulturalnych 

poświęconych C. Miłoszowi.  

·Kampanie społeczne obejmujące różnorodne formy, np. jesienią 2011 r. 

przeprowadzono kampanię „Wiersze w Metrze”, kiedy prezentowano utwory współczesnych 

polskich autorów182 w metrze i przestrzeni miejskiej w Pekinie. Wzbudziła ona wielkie 

zainteresowanie chińskiej publiczności. Ekspozycji w Pekinie towarzyszyły spotkania 

autorskie z polskimi poetami, konkurs haiku poświęcony Polsce i Warszawie, warsztaty 

slamowe dla młodzieży oraz festiwal poetów performerów Spoke'N'Word, w którym wzięli 

udział polscy i chińscy poeci. Znani poeci współcześni, tacy jak Jacek Dehnel, Jerzy 

Jarniewicz i Adam Zdrodowski byli obecni na inauguracji wydarzenia w Ambasadzie Polski, 

a cykl zamknął festiwal poetów performerów Spoke'N'Word, podczas którego wystąpili 

czołowi reprezentanci polskiej sceny spoken word: Bohdan Piasecki, Weronika Lewandowska, 

Grzegorz Bruszewski. Dodatkowo, w klubie Bookworm odbyły się występy chińskich poetów 

i slamerów oraz regularny slam poetycki – konkurs poezji mówionej oceniany przez 

publiczność, a także warsztaty z performance poetry i slam poetry prowadzone przez polskich 

poetów.  

·Konkursy recytatorskie i tłumaczeniowe są również znakomitym nośnikiem 

propagowania literatury. W 2003 roku Ambasada RP w Pekinie zorganizowała spotkanie 

                                                        
182 W edycji z 2015 r. można przeczytać wiersze następujących autorów: Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Wisława 

Szymborska, Julia Hartwig, Ewa Lipska, Krystyna Miłobędzka, Tadeusz Różewicz, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki, 

Julia Fiedorczuk, Marzanna Kielar, Julia Szychowiak, Agnieszka Wolny-Hamkało, Marcin Baran, Wojciech Bonowicz, 

Ernest Bryll, Jacek Dehnel, Jacek Gutorow, Leszek Engelking, Jerzy Jarniewicz, Zdzisław Jaskuła, Edward Pasewicz, 

Tomasz Różycki, Marcin Sendecki, Krzysztof Siwczyk, Piotr Sommer, Andrzej Sosnowski, Grzegorz Wróblewski, Bohdan 

Zadura, Adam Zdrodowski. 
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poetyckie „Ocalić od zapomnienia...” poświęcone poezji Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego, na którym odbył się konkurs recytatorski wierszy poety. Studenci czwartego 

roku polonistyki Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych recytowali wybrane przez siebie 

wiersze Gałczyńskiego. Jury wybrało najlepszych recytatorów. Uczestnicy również głosowali 

i przyznali nagrodę publiczności. Wszyscy studenci byli ogromnie zadowoleni, słuchacze 

zachwycali się wystąpieniami. Z kolei I Ogólnochiński Konkurs Krasomówczy Języka 

Polskiego został zorganizowany w związku z 60-leciem działalności Katedry 

Polonistyki Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych i otwarciem pierwszej polonistyki na 

południu Chin – na Kantońskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych w roku 2014. 

Konkurs był również nieformalnym otwarciem konferencji polonistycznej „Literackie 

spotkania dwóch kultur. Spojrzenie na rozwój (naj)nowszej literatury polskiej” na PUJO oraz 

elementem obchodów 80. urodzin profesor Yi Lijun. Finał konkursu zgromadził w 

Ambasadzie RP w Pekinie liczne grono studentów polonistyk z Pekinu, Harbinu i Kantonu. 

Piętnastu finalistów konkursu, uczących się polskiego od zaledwie trzech miesięcy, 

recytowało wiersze m.in. takich autorów, jak Zbigniew Herbert, Agnieszka Osiecka czy 

Tadeusz Różewicz. Poza tym Instytut Książki i Ambasada RP w Pekinie wspólnie 

zorganizowały Konkurs Tłumaczeniowy Literatury Polskiej na Chiński, w którym brali udział 

młodzi poloniści (do 40. roku życia z tytułem naukowym co najwyżej doktora). Uczestnicy 

przystąpili do próby tłumaczenia fragmentów utworów polskich pisarzy współczesnych, 

obejmujących m.in. twórczość C. Miłosza, W. Szymborskiej, A. Stasiuka. Wyróżnieni 

otrzymali nagrodę pieniężną oraz nagrodę w postaci pobytu w Polsce bądź udziału w II 

Światowym Kongresie Tłumaczy w Krakowie. 

·Multimedia odcisnęły również piętno na promocji literatury polskiej w Chinach. Już w 

latach 80., kiedy przekład Dziadów cieszył się popularnością w Chinach, fragmenty Dziadów 

recytowano na scenie chińskiego Artystycznego Teatru Młodzieżowego, a także 

„adaptowano” je na słuchowisko w ogólnochińskim Pekińskim Radiu Ludowym. Obecnie 

powstał Projekt Audiobook Czesława Miłosza realizowany w ramach Zagranicznego 

Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 oraz obchodów 100. rocznicy urodzin 

poety. W jego ramach znany chiński aktor Tang Guoqiang czytał i nagrał chińską wersję tego 
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Audiobooka, obejmującego wiersze Dar, Obłoki, Tak mało, Piosenka o końcu świata oraz List 

do Tadeusza Różewicza, w tłumaczeniu Yi Lijun. Audiobook był dostępny razem z 

wrześniowym numerem miesięcznika „Poetry”, jednego z najważniejszych chińskich 

czasopism poświęconych poezji. Literatura polska stała się także motywem tajwańskiego 

filmu, który opowiadał historię tłumaczki, która przekładała poezję Szymborskiej na chiński. 

Miał on duży wpływ na kształtowanie się popularności Szymborskiej wśród chińskich 

odbiorców. To bardzo dobry sposób, żeby promować literaturę w dalekiej krainie. 

Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym jest 

wszechobecny internet. Recepcja literatury polskiej w Chinach odbywa się właśnie w takim 

otoczeniu. Jeśli wyszukujemy w internecie hasło „literatura polska” w języku chińskim, 

znajdziemy około 670 tysięcy stron, a przez największą chińską wyszukiwarkę Baidu 

(www.baidu.com) można znaleźć blisko 724 tysiące stron internetowych. Niemniej jednak w 

porównaniu z ogólnymi zasobami chińskiego internetu literatura polska nadal jest skromnym 

działem dla Chińczyków. Jedna z najpopularniejszych witryn internetowych Douban 

(www.book.douban.com) jako SNS witryna z dziedziny czytelnictwa staje się platformą 

wymiany recenzji o polskich książkach. Z analizy tych recenzji wynika, że zainteresowanie w 

internecie jest podobne do przyjęcia literatury polskiej w tradycyjnym środowisku medialnym. 

Obecnie zdecydowana większość materiałów internetowych o literaturze polskiej to skutek 

cyfryzacji istniejącego dorobku naukowego. Ale pojawia się też coraz więcej artykułów 

pisanych przez amatorskich i profesjonalnych miłośników literatury polskiej. Te teksty są 

refleksjami o literaturze polskiej lub tłumaczeniami pewnych utworów polskich, przeważnie 

nigdzie indziej niepublikowanych.  

W dzisiejszych Chinach w internecie pojawiają się dwa nowoczesne zjawiska: „Nowe 

Media” (New Media) i „My Media” (We Media). „Nowe Media” to pojęcie różniące się od 

gazet, czasopism, radia i telewizji. Obejmuje internet, smartfony i telewizję cyfrową, które 

dostarczają użytkownikom informacji i usług rozrywkowych. Mozaika „Nowych Mediów” 

jest bardzo różnorodna, obejmuje portale internetowe, wyszukiwarki, serwisy 

społecznościowe (SNS), e-mail, komunikatory internetowe (IM), blogi, podcastingi, czyli 

internetowe publikacje dźwiękowe lub filmowe, Wiki, literaturę internetową, komiksy 

internetowe, gry internetowe, książki, gazety i czasopisma cyfrowe, radio i telewizję 
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internetową, SMS, MMS, gazetę mobilną, radio i telewizję mobilną, telewizję cyfrową i 

przenośną itd. „My Media” jest faktycznie częścią „Nowych Mediów”, oznacza 

przekazywanie informacji specyficznej grupie masowej lub niespecyficznym indywidualnym 

ludziom przez prywatnych, przeciętnych promotorów. To nośniki, gdzie obywatele 

rozgłaszają to, co widzieli na własne oczy, co słyszeli na własne uszy. Oprócz blogu, który już 

jest znany na całym świecie, są w Chinach jeszcze specjalne nośniki, np. Weibo, We Chat itp.  

Chińskie Weibo, czyli mikroblog to rodzaj dziennika internetowego, w którym głównym 

nośnikiem informacji są krótkie wpisy mające zazwyczaj długość jednego zdania. Tak jak 

zwykłe blogi, mikroblog może oprócz wpisów tekstowych zawierać zdjęcia, klipy dźwiękowe 

czy filmowe; może być dostępny dla każdego lub dla wąskiej grupy wyselekcjonowanych 

przez autora czytelników. Główną ideą mikroblogów jest przekazywanie informacji o 

czynności, jaką się w danej chwili wykonuje, krótkich przemyśleń lub planów, które ma się 

zamiar zrealizować w najbliższym czasie. Możliwe jest także prowadzenie konwersacji 

pomiędzy użytkownikami przy użyciu wpisów. W Chinach funkcjonuje mnóstwo 

mikroblogów, wśród nich najpopularniejszym i największym jest Sina Weibo zbliżone do 

Twittera i Facebooka używane przez ponad 30% użytkowników internetu. Sina Weibo ma 

blisko 503 miliony zarejestrowanych użytkowników i około 100 milionów wiadomości 

publikowanych każdego dnia. Z kolej We Chat opracowany przez Tencent in China, czwarta 

na świecie (po Google, Amazon i Ebay) największa firma z branży internetu, jest mobilną 

aplikacją dla użytkowników smartfonów, przez którą można przesyłać teksty mobilne oraz 

wiadomości dźwiękowe i wideo. Do sierpnia 2014 r. We Chat miał 438 milionów aktywnych 

użytkowników, wśród nich 70 milionów za granicą. Według 35. Raportu rozwoju Internetu w 

Chinach opublikowanego na początku 2015 roku przez Chińskie Centrum Informacyjne Sieci 

Internetowej (China Internet Network Information Center) do grudnia 2014 r. w Chinach było 

649 milionów użytkowników internetu, wśród których 557 milionów korzysta z internetu za 

pomocą smartfonów, i ta liczba nadal rośnie. Warto podać pewne dane statystyczne: w 

Chinach 54,5% użytkowników ma zaufanie do informacji w internecie, 60,0% ma pozytywny 

stosunek do dzielenia się informacjami w internecie, 43,8% chińskich internautów lubi 

wyrażać swoje opinie w internecie, 53,1% uważa, że są stosunkowo albo bardzo uzależnieni 

od internetu. Liczba portali internetowych wynosi ponad 3 350 000 i wzrasta rokrocznie o 
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4,6%; witryn internetowych jest 18,99 miliarda i liczba ta wzrasta corocznie o 26,6%. Ponad 

90% użytkowników korzysta z komunikatorów, które krok po kroku stają się nie tylko 

narzędziem komunikacyjnym, ale także narzędziem opłat, gier i innego typu wartościowych 

usług. 

Biorąc pod uwagę te fakty, można powiedzieć, że z punktu widzenia masowego 

przekazu internet będzie prawdopodobnie największą, najskuteczniejszą platformą promocji 

literatury polskiej w Chinach w przyszłości. Wiele instytucji promocyjnych Polski już 

zwróciło uwagę na ogromny rynek internetowy w Chinach. Na przykład Ambasada RP 

założyła konto na Sina Weibo i rozpowszechnia wiadomości o polskich projektach 

kulturalnych w Chinach, na „We Chat” często ukazują się artykuły o Polsce, czasami nawet 

profesjonalne rozprawy o kulturze polskiej, w tym o literaturze. Dla polskich promotorów 

nadszedł już najwyższy czas, aby wykorzystać „Nowe Media” w promocji literatury polskiej 

w Chinach. Należy przede wszystkim zbadać nawyki chińskich internautów i istniejące 

informacje o literaturze polskiej w „Nowych Mediach”. Warto integrować różnego rodzaju 

środki przekazu, a potem propagować literaturę przez te środki. Na przykład można by 

zorganizować konkurs internetowy „Literatura polska w moich oczach”, w którym każdy 

internauta mógłby uczestniczyć i przesłać do organizatorów wszelkiego rodzaju utwory 

(artykuły, zdjęcia, filmy). Organizator umieszczałby wszystkie utwory na witrynach 

internetowych, odwiedzający mogliby głosować, a na podstawie głosowania wybierałoby się 

wyróżnionych. Uwzględniając olbrzymi potencjał chińskiego rynku internetowego, można 

spodziewać się wielkiego zainteresowania literaturą polską.  

Można by również wprowadzić literaturę jak przedmiot w edukację on-line. Warto także 

przyciągać miłośników literatury polskiej do działań interaktywnych, nawet twórczych, np. 

niektórzy amatorzy próbują tłumaczyć polskie wiersze i publikują je w mikroblogach. Dobrze 

byłoby ten potencjał wykorzystać. Jednym słowem, dzisiejszy świat już wszedł w epokę 

cyfryzacji. Internet już nie jest tylko miejscem, gdzie gromadzi się digitalizowany dorobek 

naukowy, ale jest przede wszystkim istotnym środkiem masowego przekazu, dzięki któremu 

można trafnie, skutecznie i ciekawie propagować literaturę polską w naprawdę rozmaity 

sposób. 
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Zakończenie 

 

Myślą przewodnią pracy było zbadanie recepcji literatury polskiej w Chinach. Przegląd 

dziejów translacji literatury polskiej na język chiński i opis przyjęcia polskich dzieł 

literackich przez Chińczyków stanowiły dwa główne filary rozprawy doktorskiej. Z moich 

badań wynika, że tłumaczenie, rozpropagowanie i odbiór literatury polskiej w Chinach 

rozwijają się w nawiązaniu do rozwoju chińskiej literatury współczesnej; odbiór literatury 

polskiej przez Chińczyków ściśle wiąże się z przemianami historycznymi i społecznymi w 

Chinach. Wizerunek literatury polskiej w oczach Chińczyków jest podobny do obrazu 

literatury środkowo-wschodnioeuropejskiej, ale posiada swoje specyficzne cechy.  

W badaniach wykorzystano dwa najważniejsze zasoby informacyjne: Chińską Bibliotekę 

Narodową i Bazę Danych CNKI. Wywiady i ankiety stały się uzupełnieniem zebranych w ten 

sposób materiałów. Zastosowano w praktyce badawczej współczesną, popularną w ostatnich 

latach metodę – analizę dużego zbioru danych (Big Data), za pomocą której mogłam 

profesjonalnie uporządkować i pogrupować dane według różnych kategorii, np. wg pisarzy, 

tłumaczy, źródeł pochodzenia itd. W taki sposób zanalizowałam recepcję literatury polskiej w 

Chinach, co pozwala na wysuwanie wniosków na temat charakterystyki, reguł recepcji. 

We wprowadzającym, teoretycznym rozdziale pokazałam ogólne informacje o teorii 

recepcji, które były dla mnie wiedzą podstawową do metodologii badań. Szczególnie starałam 

się zaprezentować teorię recepcji w Chinach, od starożytności do dnia dzisiejszego, mając na 

celu pokazanie podłoża teoretycznego recepcji literatury polskiej w Chinach. Wyjątkową 

uwagę zwróciłam na praktyki badawcze odnośnie omawianego tematu – hipotezę i 

metodologię. Przedstawiłam obecny stan recepcji i ustaliłam zakres badań w pracy: obecność 

literatury polskiej na chińskim rynku czytelniczym, dzieje przekładów; obecność literatury 

polskiej w lekturach znawców, czyli sposoby interpretacji tekstów literackich oraz sposoby 

obecności literatury polskiej w pracach polonistów chińskich; obecność literatury polskiej w 
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chińskich obiegach zinstytucjonalizowanych, czyli historię literatury polskiej pisaną przez 

literaturoznawców chińskich i tworzoną dla odbiorców chińskich; obecność literatury polskiej 

w podręcznikach i programach w szkołach średnich i na uniwersytetach; zagadnienia 

translatorskie oraz adaptacje literatury polskiej. Brałam pod uwagę również strategie 

wydawnicze i translatorskie, strategie wyboru i adaptacji, problemy związane z nauczaniem 

literatury polskiej jako obcej. 

Badania nad dziejami translatorskimi były prowadzone zarówno w przebiegu czasowym, 

jak i synchronicznie, w oglądzie poszczególnych pisarzy, utworów i tłumaczy. Pierwszy punkt 

widzenia: zarys historyczny przekładów literatury polskiej pozwolił mi podzielić materiał na 

„próby awangardowej inteligencji (od początku XX wieku do II wojny światowej”, 

„kontynuację wzoru Lu Xuna” (1949-1977) i „dziedzictwo i rozkwit” (1978-2014). Mapa 

przekładów poszczególnych pisarzy i ich utworów obrazuje podziały zainteresowań 

tłumaczeniowych, wydawniczych i czytelniczych. Przekłady można podzielić na dwie 

wyraźne części: tłumaczenia prozy i poezji. W kategorii prozy wyróżniają się przekłady H. 

Sienkiewicza, które w pewnym stopniu odzwierciedlają ogólny zarys tłumaczeń literatury 

polskiej w Chinach. Obok H. Sienkiewicza ważne miejsce w moim omówieniu zajmują 

przekłady utworów B. Prusa, W. Reymonta, W. Gombrowicza jako powieściopisarzy, R. 

Kapuścińskiego jako reportażysty, E. Orzeszkowej i O. Tokarczuk jako reprezentantek 

literatury kobiecej. W dziedzinie poezji wyraźnie daje się zauważyć, że A. Mickiewicz jest w 

oczach Chińczyków wybitnym poetą i rewolucjonistą, a wśród współczesnych poetów 

wyróżniają się C. Miłosz i W. Szymborska jako laureaci Nagrody Nobla. Z. Herbert, T. 

Różewicz, A. Zagajewski są także coraz bardziej popularni dzięki skutecznej promocji. 

Zaprezentowano również poszczególnych tłumaczy, ich upodobania literackie i 

doświadczenia tłumaczeniowe, na tej podstawie charakteryzowałam przekłady literatury 

polskiej na język chiński: rozwój przekładów literatury polskiej w Chinach ogólnie się zgadza 

z historycznym zarysem tłumaczeń i promocji literatury zagranicznej w Chinach, jest ściśle 

związany z dziejami Chin i narodu chińskiego. Istnieje w przekładach przewaga prozy nad 

poezją wśród dorobku przekładów literatury polskiej na chiński. H. Sienkiewicz jest 

najczęściej tłumaczonym autorem, a z punktu widzenia składu tłumaczy znana w Chinach i w 

Polsce polonistka, wybitna tłumaczka Yi Lijun jest bezwzględnie najważniejszą 



174 

 

reprezentantką promocji literatury w Chinach. Pełny przegląd tych zagadnień każe wszak 

przyznać, że liczba tłumaczeń polskiej literatury pięknej na język chiński jest wciąż jednak 

nieduża, jeśli porównujemy ją z tym, co zostało przetłumaczone z półki literatury 

zachodnioeuropejskiej. Natomiast z drugiej strony należy też uwypuklić fakt, że chińscy 

tłumacze w różny sposób prawie bez przerwy przedstawiali polską literaturę swoim rodakom, 

a ich osiągnięcia z roku na rok się wzbogacają.  

Analiza odbioru literatury polskiej bazuje na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, dzięki 

obserwacji poziomu popularności literatury polskiej w Chinach z perspektywy twórczości 

pisarzy i recenzji ich utworów uogólniono w pewien sposób wrażenie Chińczyków o 

literaturze polskiej i wizerunek narodu polskiego zbudowany przez omawianą literaturę. 

Dokładnie mówiąc, interpretacje twórczości polskich pisarzy w Chinach zawierają refleksje o 

wartości ideologicznej, wartości artystycznej, w tym o stylu językowym, myśli filozoficznej, 

sposobie narracji itp. Refleksje Chińczyków na temat literatury polskiej wiążą naród polski z 

wyraźnymi cechami charakterystycznymi: wyjątkowo silna świadomość narodowa i 

przeważający nad wszystko patriotyzm; historia napadów, okupacji, upokorzeń i męki; a w 

końcu nieposkromiona wola walki przeciw najeźdźcom. Koncentrowanie uwagi na 

reprezentatywnych dziełach romantyzmu i realizmu stworzyły w umysłach Chińczyków obraz 

Polaków jako społeczeństwa niepokornego i doceniającego narodową niepodległość i 

wolność patriotów. Poza tym badania nośników wydawniczych, takich jak gazety, czasopisma, 

zeszyty akademickie i zbiory prac naukowych, które stanowią ważną platformę propagowania 

literatury polskiej w Chinach, pozwoliły skonstruować panoramiczny ogląd zainteresowań 

literaturą polską kręgów profesjonalnych i podjąć próbę stworzenia planu promocji polskiej 

literatury w przyszłości. Wydzielenie dwóch okresów – nowoczesnego i współczesnego – 

promocji literatury polskiej dało możliwość dostrzeżenia wagi działań podejmowanych 

obecnie. Kiedy bowiem w pierwszej połowie XX wieku, czyli okresie nowoczesnym, 

promocja była w zasadzie jednowymiarowa (pismo „Nowa Młodzież”, organizacja literacka 

Stowarzyszenie Badania Literatury oraz jego organ, magazyn literacki „Miesięcznik 

Powieści”), to od powstania Chińskiej Republiki Ludowej do dziś, czyli w okresie 

współczesnym środki przekazu stają się zdecydowanie bardziej obfite i dojrzałe. Wykazała to 

analiza zróżnicowanych gatunków dziennikarskich, poziom naukowy tekstów krytycznych i 
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teoretycznych, ale także oceniony stopień popularności tekstów w wiodących gazetach i 

czasopismach, opis upodobań wydawniczych, ocena strategii wydawniczych, przegląd 

chińskich wydawnictw promujących literaturę polską. W ocenie autorki ogromną rolę w 

promocji odegrały i odgrywają i inne środki przekazu, takie jak seminaria, konferencje, 

promocje książek, konkursy, kampanie społeczne i innego typu formy rozpowszechnienia 

multimedialnego. Zwrócono specjalną uwagę na Internet, który bez wątpienia stanie się jedną 

z najważniejszych platform promocji literatury polskiej w Chinach. 

Obszerne, wielowymiarowe badania pozwalają mi twierdzić, że recepcję literatury 

polskiej w Chinach można oceniać jako stosunkowo zadowalającą. Na tle globalizującego się 

świata i dynamicznego rozwoju Chin nietrudno zauważyć zmiany w odbiorze przez 

Chińczyków literatury polskiej. Chińczycy bez wątpienia stają się coraz bardziej otwarci 

wobec świata i pewniejsi siebie, w związku z czym mają szerszą wizję świata i silniejszą 

dumę narodową. Dzisiejsi potomkowie smoka za Wielkim Murem potrafią przezwyciężyć 

dawne ograniczenia ideologiczne i bardziej obiektywnie i wszechstronnie obserwować i 

przyjmować literaturę polską.   

Chiński laureat Nagrody Nobla Mo Yan powiedział kiedyś, że prawdziwa literatura jest 

własnością całego świata. Popularność literatury polskiej w Chinach, zarówno dzieł 

należących do klasyki, jak i do twórczości współczesnej, niezbicie dowodzi słuszności tej 

tezy. Jednak patrząc na dzisiejszy chiński rynek książki, najwyższe miejsca na listach 

bestsellerów zajmują podręczniki do nauki języków obcych, praktyczne poradniki oraz 

literatura dziecięca. Podobnie jak na całym świecie Chińczycy coraz rzadziej czytają literaturę 

piękną. Aby pokonać tę barierę i przyczynić się do szerszej i skutecznej promocji literatury 

polskiej, warto zaproponować pewne strategie, które stanowią także praktyczne znaczenie tej 

rozprawy. 

Trzeba przede wszystkim w sposób bardzo przemyślany wybierać utwory, które mogą 

zaciekawić czytelników chińskich ze względu na analogie historyczne między oboma krajami 

oraz na aktualne wydarzenia w obu krajach. Warto także brać pod uwagę nawyki czytelnicze 

dzisiejszych odbiorców, którzy np. wolą lekkie, łatwe do noszenia książki, które można 

przeczytać nawet w metrze. Należy intensywnie i jednocześnie promować kilka utworów 
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jednego autora, który może konkurować na chińskim rynku wydawniczym dzięki 

skomasowanemu wpływowi na czytelników.  

Po drugie, trzeba starannie kształcić specjalistów od literatury polskiej i z dużą siłą 

wspierać tłumaczy. Chińscy wydawcy i czytelnicy mają w tej chwili większą świadomość 

wagi dobrego przekładu i dużo wydawnictw próbuje znaleźć profesjonalnych tłumaczy, 

którzy nie tylko mechanicznie tłumaczą teksty z obcego języka, ale naprawdę znają historię i 

kulturę danego kraju. Natomiast ogromna luka między starszym a młodszym pokoleniami 

tłumaczy powoduje, że istnieje ogromny brak personalny w działalności translatorskiej z 

polskiego na chiński. Należy wspierać instytucje polonistyczne, np. funkcjonująca od 60 lat 

polonistyka Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych jest niewątpliwie najważniejszą bazą 

promocji literatury polskiej w Chinach, gdyż pod kierownictwem najwybitniejszej tłumaczki 

Yi Lijun kształcono tu setki polonistów, z których wyrastali też tłumacze, a sama kadra jest 

istotną siłą w tłumaczeniach literatury polskiej. W ostatnich latach powstały jeszcze dwie 

polonistyki w Harbinie i Kantonie oraz Centrum Studiów Polskich w Shenyang, które należy 

uznać za potencjał na przyszłość w omawianej dziedzinie.  

Po trzecie, trzeba integrować rożnego rodzaju siły promocyjne i wzbogacać środki 

przekazu, aby promocja była dostosowana do obecnej rzeczywistości. Można  nawiązywać 

bezpośrednie kontakty międzyinstytucjonalne, powinny to czynić np. związki literatów, 

wydawnictwa, redakcje gazet lub czasopism, uniwersytety. Warto skorzystać z rożnego 

rodzaju programów Instytutu Książki specjalizującego się w promocji literatury polskiej 

zagranicą. W końcu powinno się propagować literaturę polską na różnorodne sposoby, nie 

tylko przez seminaria, konferencje, promocje książek, konkursy itp., ale także (co bardziej 

istotne i skuteczne) przez dynamicznie rozwijający się w Chinach Internet. 

Chiny i Polskę dzieli odległość geograficzna, ale od dawna przyjazne stosunki dają 

mnóstwo możliwości wymiany kulturalnej, w tym literackiej. Dzięki staraniom wielu pokoleń 

miłośników literatury polskiej dorobek polskich pisarzy zaznaczył swoją obecność wśród 

chińskich czytelników. Mamy powody, by wierzyć w to, że literatura polska osiągnie jeszcze 

szerszy i głębszy odbiór w chińskim społeczeństwie, a wymiana literacka stanie się jedną z 

najistotniejszych płaszczyzn wymiany i współpracy między Chinami a Polską. 
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Aneks 

 

Wyjaśnienie: w aneksie znajdują się następujące wykazy: „Przekłady polskich dzieł 

literackich na język chiński”, „Rozprawy naukowe w języku chińskim o literaturze polskiej”, 

„Nazwiska tłumaczy i znawców”, „Gazety i czasopisma” oraz „Antologie i zbiory prac 

naukowych”. Ze względu na ograniczoną długość rozprawy doktorskiej wykaz nazwisk 

znawców obejmuje wyłącznie cytowanych autorów rozpraw naukowych i najważniejszych 

chińskich literatów, na liście gazet i czasopism mieszczą się najważniejsze i najaktywniejsze 

pisma w promocji literatury polskiej w Chinach. Najprawdopodobniej zdarzą się pominięcia 

pojedynczych pozycji, ale są to sytuacje jednostkowe. 

„Przekłady polskich dzieł literackich na język chiński” w dziale „Pojedyncze utwory 

literackie” są ułożone w porządku alfabetycznych według nazwisk polskich twórców. W 

przypadku, kiedy odnotowano tłumaczenia kilku dzieł danego pisarza, obowiązuje porządek 

alfabetyczny tytułów. Kiedy odnotowano kilka tłumaczeń danego dzieła (wznowienia, 

przekłady różnych tłumaczy) obowiązuje porządek alfabetyczny nazwisk tłumaczy, a 

następnie data wydania przekładu. W dziale „Wybory, tomy poetyckie” obowiązuje porządek 

alfabetyczny według nazwisk tłumaczy.  
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Przekłady polskich dzieł literackich na język chiński183 

 

I.  Pojedyncze dzieła literackie 

1. Asnyk A., Bez granic, przeł. Zhou Zuoren, „Miesięcznik Powieści” 1921, nr 1-9/12. 

2. Auderska H., Płynąć pod prąd, przeł. Yi Lijun, „Literatura w Świecie” 1986, nr 3. 

3. Auderska H., Szmaragdowe oczy, przeł. Yi Lijun, „Literatura w Świecie” 1986, nr 3. 

4. Borowski T., Kamienny świat, przeł. Yang Deyou, wyd. Huacheng Chubanshe, Kanton 

2012. 

5. Borowski T., Proszę państwa do gazu, przeł. Yi Lijun, w: Antyfaszystowska literatura w 

świecie, tom polski (35), red. Liu Baiyu, wyd. Chongqing Chubanshe, Chongqing 1992. 

6. Brandys K., Na nowej drodze, przeł. Han Shizhong, wyd. Xinwenyi Chubanshe, 

Shanghai 1956. 

7. Brandys M., Dom odzyskanego dzieciństwa, przeł. Li Ye, wyd. Shaonian Ertong 

Chubanshe, Shanghai 1955.  

8. Brandys M., Początek powieści, przeł. Feng Turen, wyd. Zhongguo Qingnian Chubanshe, 

Pekin 1954.  

9. Brandys M., Spotkanie włoskie, przeł. An Si, wyd. Xinwenyi Chubanshe, Shanghai 1957.  

10. Brzechwa J., Tańcowała igła z nitką, przeł. Yi Lijun, w: Wybór opowiadań z Europy 

Wschodniej dla dzieci, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1989. 

11. Czeszko B., Pokolenie, przeł. Lin Hongliang, w: Antyfaszystowska literatura w świecie, 

tom polski (35), red. Liu Baiyu, wyd. Chongqing Chubanshe, Chongqing 1992. 

12. Czeszko B., Słonecznik, przeł. Yang Deyou, „Słynne Dzieła Literackie” 1983, nr 1. 

13. Dąbrowska M., Wybrane fragmenty z „Dzienników” Marii Dąbrowskiej, przeł. Yi Lijun, 

w: Antologia klasycznej prozy literatury światowej, tom Europa Wschodnia, 2010.  

                                                        
183 Dane statystyczne dotyczące przekładów literatury polskiej w języku chińskim oraz rozpraw krytycznoliterackich o 

literaturze polskiej obejmują zakres czasowy od początku ukazania się utworu do dnia 31.12.2014. Istnieje możliwość 

niepełności zbioru.  
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14. Dubois J., A wszystko przez faraona, przeł. Zhao Gang, wyd. Renmin Youdian 

Chubanshe, Pekin 2007. 

15. Dziarnowska J., Powieść o Annie, przeł. Liang Junqing, wyd. Xinwenyi Chubanshe, 

Shanghai 1956.  

16. Dziedzic E., Szumią lasy, szumią gaje, przeł. Zhang Zhenhui, w: Antyfaszystowska 

literatura w świecie, tom polski (35), red. Liu Baiyu, Wyd. Chongqing Chubanshe, 

Chongqing 1992. 

17. Ficowski J., Lipiec, przeł. Yi Lijun, w: Wybór opowiadań z Europy Wschodniej dla dzieci, 

wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1989. 

18. Fredro A., Małpa w kąpieli, przeł. Yi Lijun, w: Wybór opowiadań z Europy Wschodniej 

dla dzieci, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1989. 

19. Gajdzinski M., Matka samotna, przeł. Yang Deyou, „Słynne Dzieła Literackie” 1996, nr 

3. 

20. Goldnikowa A., Strzał w dziesiątkę, przeł. Yi Lijun, w: Wybór opowiadań z Europy 

Wschodniej dla dzieci, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1989. 

21. Gombrowicz W., Bakakaj, przeł. Yang Deyou, wyd. Shanghai Wenyi Chubanshe, 

Shanghai 2014. 

22. Gombrowicz W., Ferdydurke, przeł. Yi Lijun, Yuan Hanrong, wyd. Locus Publishing 

Company, Taipei 2006.  

23. Gombrowicz W., Ferdydurke, przeł. Yi Lijun, Yuan Hanrong, wyd. Yilin Chubanshe, 

Nankin 2003. 

24. Gombrowicz W., Kosmos, przeł. Yang Deyou, wyd. Shanghai Wenyi Chubanshe, 

Shanghai 2014.  

25. Gombrowicz W., Pornografia, przeł. Yang Deyou, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, 

Pekin 2012. 

26. Gombrowicz W., Trans-atlantyk, przeł. Yang Deyou, wyd. Shanghai Wenyi Chubanshe, 

Shanghai 2014. 

27. Gombrowicz W., Wybrane fragmenty z „Dzienników” Witolda Gombrowicza, przeł. Yi 

Lijun, „Literatura w Świecie” 2010. 
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28. Gomulicki W., Czego nie rozumieją jaskółki i motyl, przeł. Zhou Zuoren, „Miesięcznik 

Powieści” 1921, nr 1-9/12. 

29. Gomulicki W., Czego nie rozumieją jaskółki i motyl, przeł. Zhou Zuoren, w: Zbiór 

przekładów powieści nowoczesnych, wyd. Shanghai Shangwu Yinshuguan, Shanghai 

1922. 

30. Gomulicki W., Oral, przeł. Zhou Zuoren, „Miesięcznik Powieści” 1921, nr 1-9/12.  

31. Grynberg H., Żydowska wojna, przeł. Yang Deyou, „Literatura w Świecie” 1997, nr 4.  

32. Herbert Z., Labirynt nad morzem, przeł. Zhao Gang, wyd. Huacheng Chubanshe, Guang 

zhou 2014. 

33. Hłasko M., Plankton doktora X, przeł. Yi Lijun, w: Dusza w kajdanach. Zbiór utworów 

laureatów słynnych nagród literackich w świecie, tom Europy Wschodniej, red. Lin 

Hongliang, wyd. Zhongguo Gongren Chubanshe, Pekin 1988. 

34. Hołuj T., Dom pod Oświęcimiem, przeł. Zhang Zhenhui, w: Antyfaszystowska literatura w 

świecie, tom polski (35), red. Liu Baiyu, Wyd. Chongqing Chubanshe, Chongqing 1992. 

35. Iredyński I., Czysta miłość, przeł. Yi Lijun, „Literatura Chińska i Obca” 1987, nr 4. 

36. Iwaszkiewicz J., Biłek, przeł. Yi Lijun, „Literatura w Świecie” 1980, nr 4. 

37. Iwaszkiewicz J., Chopin, przeł. Liao Fushu, wyd. Yinyue Chubanshe, Pekin 1961. 

38. Iwaszkiewicz J., Ikar, przeł. Yang Deyou, „Słynne Dzieła Literackie” 1983, nr 1.  

39. Iwaszkiewicz J., Lato w Nohant, przeł. Yang Deyou, „Literatura w Świecie” 2008, nr 5. 

40. Iwaszkiewicz J., Maskarda, przeł. Yang Deyou, „Słynne Dzieła Literackie” 1982, nr 5-6.  

41. Iwaszkiewicz J., Młyn nad Lutynią, przeł. Yi Lijun, w: Antyfaszystowska literatura w 

świecie, tom polski (35), red. Liu Baiyu, Wyd. Chongqing Chubanshe, Chongqing 1992. 

42. Iwaszkiewicz J., Nocleg w górach, przeł. Yi Lijun, „Literatura w Świecie” 1986, nr 4. 

43. Iwaszkiewicz J., Nocleg w górach, przeł. Yi Lijun, „Teksty Wiadomości Wieczornych” 

2012, nr 15. 

44. Iwaszkiewicz J., Nocleg w górach, przeł. Han Yi, „Chińska Telewizja” 1994, nr 2. 

45. Iwaszkiewicz J., Poziomka, przeł. Yi Lijun, „Literatura w Świecie” 1980, nr 4. 

46. Iwaszkiewicz J., Poziomka, przeł. Yi Lijun, w: Estetyczne czytanie doskonałych esejów 

zagranicznych, red. Ruan Zhong, wyd. Huazhong Ligong Daxue Chubanshe, Wuhan 

1996. 



181 

 

47. Iwaszkiewicz J., Poziomka, przeł. Bian Runxin, „Pisanie” 2005, nr 20. 

48. Iwaszkiewicz J., Poziomka, przeł. Meng Xianfa, „Pisanie” 2008, nr 1. 

49. Iwaszkiewicz J., Poziomka, przeł. He Ruijun, „Samokształcenie Chińszczyzny” 2003, nr 

10. 

50. Iwaszkiewicz J., Poziomka, przeł. Yi Lijun (pseud. Han Yi), „Pisanie” 2004, nr 8. 

51. Iwaszkiewicz J., Poziomka, przeł. Yi Lijun (pseud. Han Yi), „Świat Chińszczyzny” 2004, 

nr 11. 

52. Iwaszkiewicz J., Poziomka, przeł. Yi Lijun (pseud. Han Yi), „Forum Fujian” 2011, nr 9.  

53. Iwaszkiewicz J., Poziomka, przeł. Yi Lijun, w: Znane eseje zagraniczne, red. Deng 

Jiuping, wyd. Jingji Ribao Chubanshe, Pekin 2004.  

54. Iwaszkiewicz J., Pożegnanie ze światem, przeł. Yi Lijun, „Literatura w Świecie” 1980, nr 

3. 

55. Iwaszkiewicz J., Sława i chwała, t. 1-3, przeł. Yi Lijun, Pei Yuanying, wyd. Waiguo 

Wenxue Chubanshe, Pekin 1986. 

56. Iwaszkiewicz J., Słońce w kuchni, przeł. Gao Jie, Yang Deyou, „Współczesna Literatura 

Obca” 1989, nr 1.  

57. Iwaszkiewicz J., Tatarak, przeł. Yi Lijun, w: Antologia wybranych opowiadań literatury 

światowej. Tom wschodnioeuropejski, wyd. Haixia Wenyi Chubanshe, Fuzhou 1996. 

58. Iwaszkiewicz J., Wesele pana Balzaca, przeł. Yang Deyou, w: Specjalny tom literatury 

zagranicznej, wyd. Jiangxi Renmin Chubanshe, Nanchang 1981. 

59. Iwaszkiewicz J., Zygfryd, przeł. Yi Lijun, „Literatura w Świecie” 1980, nr 4. 

60. Iwaszkiewicz J., Żelazowa Wola, przeł. Yi Lijun, „Literatura w Świecie” 1986, nr 4. 

61. Iwaszkiewicz J., Żelazowa Wola, przeł. Jiang Yujun, „Język Chiński w Szkole Średniej” 

2009, nr 2. 

62. Kamiński A., Zwycięstwo Antka, przeł. Yi Lijun, w: Znane utwory literatury dziecięcej na 

świecie, tom II, wyd. Xinlei Chubanshe, Tianjin 1992. 

63. Kapuściński R., Cesarz, przeł. Wu Lan, wyd. Xinxing Chubanshe, Pekin 2011.  

64. Kapuściński R., Podróże z Herodotem, przeł. Wu Lan, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, 

Pekin 2009. 



182 

 

65. Kierst J., Sosna, przeł. Yi Lijun, w: Wybór opowiadań z Europy Wschodniej dla dzieci, 

wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1989. 

66. Kołakowski L., 13 bajek z Królestwa Lailonii, przeł. Yang Deyou, wyd. Sanlian Shudian, 

Pekin 2007.  

67. Kołakowski L., Rozmowa z diabłem, przeł. Yang Deyou, wyd. Huaxia Chubanshe, Pekin 

2007. 

68. Konopnicka M., A jak poszedł król na wojnę, przeł. Zhou Zuoren, „Miesięcznik 

Powieści” 1921, nr 1-9/12. 

69. Konopnicka M., Dym, przeł. Zhang Zhenhui, w: Zbiór klasycznych nowel świata, tom 

Europy Wschodniej, red. Zhang Zhenhui, Chen Jiuying, wyd. Haixia Wenyi Chubanshe, 

Fuzhou 1996.  

70. Konopnicka M., Moja cioteczka, przeł. Zhou Zuoren, w: Zbiór przekładów powieści 

nowoczesnych, wyd. Shanghai Shangwu Yinshuguan, Shanghai 1922. 

71. Konopnicka M., Moja cioteczka, przeł. Zhou Zuoren, „Miesięcznik Powieści” 1921, nr 

1-9/12. 

72. Konopnicka M., Rok 1835, przeł. Yi Lijun, „Literatura Obca” 1983, nr 11. 

73. Konwicki T., Przy budowie, przeł. Huang Xianju, wyd. Zuojia Chubanshe, Pekin 1954.  

74. Kraszewski J.I., Kwiat paproci, przeł. Yi Lijun, w: Wybór opowiadań z Europy 

Wschodniej dla dzieci, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1989. 

75. Kruczkowski L., Juliusz i Ethel, przeł. Feng Junyue, wyd. Zuojia Chubanshe, Pekin 1955.  

76. Kruczkowski L., Juliusz i Ethel, przeł. Li Jianwu, wyd. Xinwenyi Chubanshe, Shanghai 

1954. 

77. Kruczkowski L., Juliusz i Ethel, przeł. Wang Jiashan, Geng Guang, „Dramaty”, specjalny 

numer przekładów, tom I, 1954, nr 11/1. 

78. Kruczkowski L., Niemcy, przeł. Li Jiashan, wyd. Zuojia Chubanshe, Pekin 1955.  

79. Kruczkowski L., Niemcy, przeł. Zhang Zhenhui, w: Antyfaszystowska literatura w świecie, 

tom polski (35), red. Liu Baiyu, wyd. Chongqing Chubanshe, Chongqing 1992. 

80. Kuncewiczowa M., Wielkie sprawy, przeł. Yi Lijun, w: Żyłam na tym świecie, wyd. Hebei 

Jiaoyu Chubanshe, Shijiangzhuang 1995.  



183 

 

81. Lem S., Solaris, przeł. Zhao Gang, wyd. Taiwan Gongheguo Wenhua Chubanshe, Tajpei 

2010.  

82. Markowska W., Milska A., Księga papugi, przeł. Wu Langxi, wyd. Shaonian Ertong 

Chubanshe, Shanghai 1955.  

83. Mickiewicz A., Do przyjaciół Moskali, przeł. Yi Lijun, „Wiosenny Wiatr” 1980, nr 2. 

84. Mickiewicz A., Do przyjaciół Moskali, przeł. Sun Yong, Jing Xing, „Przekłady” 1955, nr 

3.  

85. Mickiewicz A., Dziady, cz. II, przeł. Lin Hongliang, w: Zbiór klasycznych dramatów 

światowych, tom Europa Wschodnia, red. Lin Hongliang, wyd. Zhejiang Wenyi 

Chubanshe, Hangzhou 2000. 

86. Mickiewicz A., Dziady, cz. IV i III, przeł. Yi Lijun, w: Zbiór klasycznych dramatów 

światowych, tom Europa Wschodnia, red. Lin Hongliang, wyd. Zhejiang Wenyi 

Chubanshe, Hangzhou 2000. 

87. Mickiewicz A., Dziady, przeł. Yi Lijun (pseud. Han Yi), wyd. Renmin Wenxue 

Chubanshe, Pekin 1976. 

88. Mickiewicz A., Mirza, przeł. Yi Lijun, w: Wybór 100 zagranicznych wierszy klasycznych, 

wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 2003. 

89. Mickiewicz A., Oda do młodości, przeł. Shi Xin, „Pędzący Nurt” 1929. 

90. Mickiewicz A., Oda do młodości, przeł. Sun Yong, „Przekłady” 1955, nr 5. 

91. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, przeł. Hong Ying, wyd. Shanghai Yiwen Chubanshe, 

Shanghai 1994. 

92. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, przeł. Lin Hongliang, Yi Lijun, wyd. Renmin Wenxue 

Chubanshe, Pekin 1998. 

93. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, przeł. Sun Yong, wyd. Wenhua Gongzuoshe, Shanghai 

1952.  

94. Mickiewicz A., Petersburg, przeł. Yi Lijun, „Literatura Obca” 1981, nr 6. 

95. Mickiewicz A., Pomnik Piotra Wielkiego, przeł. Yi Lijun, „Literatura Obca” 1981, nr 6. 

96. Mickiewicz A., Powódź, przeł. Yi Lijun, „Wiosenny Wiatr” 1980, nr 2. 

97. Mickiewicz A., Przedmieście, przeł. Yi Lijun, „Wiosenny Wiatr” 1980, nr 2. 

98. Mickiewicz A., Ranek i wieczór, przeł. Sun Wei, „Przekłady” 1955, nr 3. 



184 

 

99.  Mickiewicz A., Sonety miłosne (12 utworów), przeł. Lin Hongliang, „Literatura w 

Świecie” 1998, nr 6. 

100. Mickiewicz A., Śmierć pułkownika, przeł. Sun Wei, „Przekłady” 1955, nr 3. 

101. Mickiewicz A., Widzenie się w gaju, przeł. Sun Wei, „Przekłady” 1955, nr 3. 

102. Mickiewicz A., Żegluga, przeł. Sun Wei, „Przekłady” 1955, nr 3. 

103. Miłosz C., Abecadło, przeł. Xi Chuan, Bei Ta, wyd. Sanlian Shudian, Pekin 2004.  

104. Miłosz C., Dalsze okolice, przeł. Yang Deyou, „Słynne Dzieła Literackie” 2013, nr 6. 

105. Miłosz C., Dar, przeł. Yi Lijun, „Poezja” 1981, nr 4. 

106. Miłosz C., Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, przeł. Yang Deyou, „Słynne Dzieła 

Literackie” 2013, nr 5.  

107. Miłosz C., Godzina, przeł. Li Yiliang, „Wybór Poezji” 2007, nr 7 (specjalny numer 

współczesnych poetów zagranicznych).  

108. Miłosz C., Litwa, po pięćdziesięciu dwóch latach, przeł. Yang Deyou, „Słynne Dzieła 

Literackie” 2013, nr 7. 

109. Miłosz C., Na brzegu rzeki, przeł. Yang Deyou, „Słynne Dzieła Literackie” 2013, nr 7. 

110. Miłosz C., Przepis, przeł. Li Yiliang, „Poezja Internetowa” 2010, nr 2. 

111. Miłosz C., Rozmowa z Jeanne, przeł. Li Yiliang, „Wybór Poezji” 2007, nr 7 (specjalny 

numer współczesnych poetów zagranicznych).  

112. Miłosz C., Texas, przeł. Li Yiliang, „Wybór Poezji” 2007, nr 7 (specjalny numer 

współczesnych poetów zagranicznych). 

113. Miłosz C., To, przeł. Yang Deyou, „Słynne Dzieła Literackie” 2013, nr 10. 

114. Miłosz C., Voyeur, przeł. Li Yiliang, „Wybór Poezji” 2007, nr 7 (specjalny numer 

współczesnych poetów zagranicznych). 

115. Miłosz C., W czarnej rozpaczy, przeł. Li Yiliang, „Wybór Poezji” 2007, nr 7 (specjalny 

numer współczesnych poetów zagranicznych). 

116. Miłosz C., W pewnym wieku, przeł. Li Yiliang, „Poezja Świata” 2011, nr 1. 

117. Miłosz C., Wiersze ostatnie, przeł. Yang Deyou, „Słynne Dzieła Literackie” 2013, nr 10. 

118. Miłosz C., Wyznanie, przeł. Li Yiliang, „Wybór Poezji” 2007, nr 7 (specjalny numer 

współczesnych poetów zagranicznych). 



185 

 

119. Miłosz C., Zniewolony umysł, przeł. Wu Lan, wyd. Taiwan Qingxiang Chubanshe, 

Taipei 2011. 

120. Miłosz C., Zniewolony umysł, przeł. Wu Lan, wyd. Guangxi Shifan Daxue Chubanshe, 

Guilin 2013. 

121. Morcinek G., Pokład Joanny, przeł. Chen Zhengxin, wyd. Xinwenyi Chubanshe, 

Shanghai 1956. 

122. Nałkowska Z., Noc podniebna, przeł. Yi Lijun, w: Żyłam na tym świecie, wyd. Hebei 

Jiaoyu Chubanshe, Shijiangzhuang 1995.  

123. Nałkowska Z., Profesor Spanner, przeł. Yi Lijun, w: Antyfaszystowska literatura w 

świecie, tom polski (35), red. Liu Baiyu, Wyd. Chongqing Chubanshe, Chongqing 1992. 

124. Niziurski E., Księga urwisów, przeł. Li Jiashan, wyd. Xinwenyi Chubanshe, Shanghai 

1957.  

125. Orzeszkowa E., Cham, przeł. Zhang Daozhen, Zuojia Chubanshe, Pekin 1956.  

126. Orzeszkowa E., Dziurdziowie, przeł. Yu Sheng, Shanghai Wenyi Chubanshe, Shanghai 

1960.  

127. Orzeszkowa E. Marta, przeł. Zhong Xianmin, wyd. Guoji Wenhua Fuwushe, Shanghai 

1952. 

128. Orzeszkowa E., Nad Niemnem, przeł. Shi Yousong, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, 

Pekin 1979. 

129. Ożogowska H., Chłopak na opak, czyli z pamiętnika pechowego Jacka, przeł. Yi Lijun, 

w: Doskonałe utwory literatury dziecięcej na świecie, t. II, wyd. Xinlei Chubanshe, 

Tianjin 1992. 

130. Ożóg J.B., Chustka, przeł. Yi Lijun, w: Dusza w kajdanach. Zbiór utworów laureatów 

słynnych nagród literackich w świecie, wyd. Zhongguo Guoren Chubanshe, Pekin 1988. 

131. Paszkowski K., Oświęcim, przeł. Zhang Zhenhui, w: Antyfaszystowska literatura w 

świecie, tom polski (35), red. Liu Baiyu, wyd. Chongqing Chubanshe, Chongqing 1992. 

132. Pijanowski L., Pstra krowa, przeł. Yi Lijun, w: Wybór opowiadań z Europy Wschodniej 

dla dzieci, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1989. 

133. Pilot M., Panny szczerbate, przeł. Yi Lijun, „Literatura Chińska i Obca” 1987, nr 4. 



186 

 

134. Porazińska J., Pasterz tysiąca zajęcy, przeł. Yi Lijun, w: Wybór opowiadań z Europy 

Wschodniej dla dzieci, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1989. 

135. Prus B., Cienie, przeł. Miao Boran, w: Estetyczne czytanie doskonałych esejów 

zagranicznych, red. Ruan Zhong, wyd. Huazhong Ligong Daxue Chubanshe, Wuhan 

1996. 

136. Prus B., Cienie, przeł. Zhou Zuoren, „Miesięcznik Powieści” 1921, nr 1-9/12. 

137. Prus B., Cienie, przeł. Zhou Zuoren, w: Zbiór przekładów powieści nowoczesnych, wyd. 

Shanghai Shangwu Yinshuguan, Shanghai 1922. 

138. Prus B., Lalka, przeł. Zhang Zhenhui, wyd. Shanghai Yiwen Chubanshe, Shanghai 

2005. 

139. Prus B., Lalka, przeł. Zhuang Ruiyuan, wyd. Shanghai Wenyi Chubanshe, Shanghai 

1960.  

140. Prus B., Lalka, przeł. Zhuang Ruiyuan, wyd. Beijing Chubanshe, Pekin 1978. 

141. Prus B., Placówka, przeł. Zhuang Shouci, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 

1957.  

142. Prus B., Pleśń świata, przeł. Zhou Zuoren, w: Zbiór przekładów powieści nowoczesnych, 

wyd. Shanghai Shangwu Yinshuguan, Shanghai 1922. 

143. Prus B., Z legend dawnego Egiptu, przeł. Geng Shizhi, „Miesięcznik Powieści” 1922, nr 

13. 

144. Reymont W., Chłopi (Jesień, Zima), przeł. Wu Yan, wyd. Shanghai Wenyi Chubanshe, 

Shanghai 1959. 

145. Reymont W., Chłopi (Jesień, Zima), przeł. Wu Yan, wyd. Shanghai Yiwen Chubanshe, 

Shanghai 1981. 

146. Reymont W., Chłopi (Jesień, Zima), przeł. Wu Yan, wyd. Shanghai Yiwen Chubanshe, 

Shanghai 1987. 

147. Reymont W., Chłopi, przeł. Fei Mingjun, wyd. Shenzhou Guoguangshe, Shanghai 1948. 

148. Reymont W., Chłopi, przeł. Dong Qingjie, wyd. Jilin Daxue Chubanshe, Jilin 1998. 

149. Reymont W., Chłopi, przeł. Li Si, wyd. Shidai Wenyi Chubanshe, Changchun 2006. 

150. Reymont W., Komediantka, przeł. Tianjierunyu (pseud.), wyd. Xinxing Chubanshe, 

Pekin 2013. 



187 

 

151. Reymont W., Sąd, przeł. Zhong Qi, Geng Shizhi, „Miesięcznik Powieści” 1921, nr 

1-9/12. 

152. Reymont W., Szczęśliwi, przeł. Yang Deyou, „Brzydkie Kaczątko” 1982, nr 8. 

153. Reymont W., Śmierć, przeł. Shi Zhecun, w: Zbiór opowiadań z Europy Wschodniej, 

wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1979.  

154. Reymont W., Ziemia obiecana, przeł. Yang Deyou, Zhang Zhenhui, wyd. Lijiang 

Chubanshe, Guilin 1984. 

155. Reymont W., Ziemia obiecana, przeł. Yang Deyou, Zhang Zhenhui, wyd. Lijiang 

Chubanshe, Guilin 1992. 

156. Reymont W., Ziemia obiecana, przeł. Yang Deyou, Zhang Zhenhui, wyd. Lijiang 

Chubanshe, Guilin 2001.  

157. Reymont W., Ziemia obiecana, przeł. Yang Deyou, Zhang Zhenhui, wyd. Fenghuang 

Chubanshe, Nanjing 2011. 

158. Różewicz T., Moja córeczka, przeł. Yi Lijun, „Literatura w Świecie” 1984, nr 5. 

159. Różewicz T., Na placówce dyplomatycznej, przeł. Yi Lijun, w: Dusza w kajdanach. 

Zbiór utworów laureatów słynnych nagród literackich w świecie, Zhongguo Gongren 

Chubanshe, Pekin 1988. 

160. Różewicz T., O sobie samym – zwątpienie, przeł. Yi Lijun, „Literatura w Świecie” 1987, 

nr 4. 

161. Rudnicki A., Czysty nurt, przeł. Yi Lijun, w: Antologia wybranych opowiadań literatury 

światowej. Tom wschodnioeuropejski, wyd. Haixia Wenyi Chubanshe, Fuzhou 1996. 

162. Rudnicki A., Złote okna, przeł. Yi Lijun, w: Antyfaszystowska literatura w świecie, tom 

polski (35), red. Liu Baiyu, Wyd. Chongqing Chubanshe, Chongqing 1992. 

163. Rymkiewicz W., Ziemia wyzwolona, przeł. Dong Qing, wyd. Chaofeng Chubanshe, 

Shanghai 1953.  

164. Sienkiewicz H., Bartek Zwycięzca, przeł. Zhou Zuoren, „Miesięcznik Powieści” 1921, 

nr 1-9/12. 

165. Sienkiewicz H., Bądź błogosławiona, przeł. Zhou Zuoren, „Nowa Młodzież” 1921. 

166. Sienkiewicz H., Bądź błogosławiona, przeł. Zhou Zuoren, w: Zbiór przekładów 

powieści nowoczesnych, wyd. Shanghai Shangwu Yinshuguan, Shanghai 1922. 



188 

 

167. Sienkiewicz H., Dwie łąki, przeł. Zhou Zuoren, „Miesięcznik Powieści” 1921, nr 1-9/12. 

168. Sienkiewicz H., Dwie łąki, przeł. Zhou Zuoren, w: Zbiór przekładów powieści 

nowoczesnych, wyd. Shanghai Shangwu Yinshuguan, Shanghai 1922. 

169. Sienkiewicz H., Jamioł, przeł. Zhou Zuoren, w: Zbiór opowiadań z zagranicy, Tokio 

1909. 

170. Sienkiewicz H., Janko Muzykant, przeł. Zhou Zuoren, w: Zbiór opowiadań z zagranicy, 

Tokio 1909.  

171. Sienkiewicz H., Krzyżacy (skrócona wersja), streścili Tang Yong, Xiang Lin, wyd. 

JiefangjJun Wenyi Chubanshe, Pekin 1996.  

172. Sienkiewicz H., Krzyżacy, przeł. Chen Guanshang, wyd. Shanghai Wenyi Chubanshe, 

Shanghai 1978. 

173. Sienkiewicz H., Krzyżacy, przeł. Lin Hongliang, wyd. Shan’xi Renmin Chubanshe, 

Xi’an 2001. 

174. Sienkiewicz H., Krzyżacy, przeł. Mei Rukai, wyd. Hunan Wenyi Chubanshe, Changsha 

1998.  

175. Sienkiewicz H., Krzyżacy, przeł. Zhang Zhigang, wyd. Jilin Wenshi Chubanshe, 

Changchun 2001. 

176. Sienkiewicz H., Krzyżacy, t. I-II, przeł. Yi Lijun, Zhang Zhenhui, wyd. Hua Shan Wenyi 

Chubanshe, Shijiangzhuang 1996. 

177. Sienkiewicz H., Krzyżacy, t. I-II, przeł. Yi Lijun, Zhang Zhenhui, wyd. Yilin Chubanshe, 

Nanjing 2002. 

178. Sienkiewicz H., Krzyżacy, t. I-II, przeł. Yi Lijun, Zhang Zhenhui, wyd. Fenghuang 

Chubanshe, Nanjing 2011. 

179. Sienkiewicz H., Latarnik, przeł. Zhou Zuoren, w: Zbiór opowiadań z zagranicy, Tokio 

1909. 

180. Sienkiewicz H., Latarnik, przeł. Wu Chou, „Powieści Ilustrowane” 1906, nr 68-69. 

181. Sienkiewicz H., Listy z podróży do Ameryki, przeł. Zhang Zhenhui, wyd. Zhongguo 

Shehui Kexue Chubanshe, Pekin 2013.  

182. Sienkiewicz H., Na jasnym brzegu, przeł. Shi Cheng, Fei Teng, wyd. Jiangsu Wenyi 

Chubanshe, Nankin 2013. 



189 

 

183. Sienkiewicz H., Na jasnym brzegu, przeł. Ye Lingfeng, wyd. Guanghua Shuju, Shanghai 

1928.  

184. Sienkiewicz H., Na polu chwały, przeł. Zhao Weiqing, wyd. Jiangxi Renmin Chubanshe, 

Nanchang 1987.  

185. Sienkiewicz H., Na polu chwały, przeł. Zhao Weiqing, Zhao Yanhong, wyd. Changchun 

Chubanshe, Changchun 1998.   

186. Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem, przeł. Lin Hongliang, wyd. Yilin Chubanshe, 

Nanjing 2005. 

187. Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem, przeł. Mei Rukai, wyd. Hunan Renmin Chubanshe, 

Changsha 1981. 

188. Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem, przeł. Mei Rukai, wyd. Nanfang Chubanshe, Haikou 

2003. 

189. Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem, t. I-II, przeł. Yi Lijun, Yuan Hanrong, wyd. Huashan 

Wenyi Chubanshe, Shijiangzhuang 1997. 

190. Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem, t. I-II, przeł. Yi Lijun, Yuan Hanrong, wyd. Renmin 

Wenxue Chubanshe, Pekin 2011. 

191. Sienkiewicz H., Pan Wołodyjowski, przeł. Mei Rukai, An Na, wyd. Hunan Wenyi 

Chubanshe, Changsha 2000.  

192. Sienkiewicz H., Pan Wołodyjowski, przeł. Yi Lijun, Yuan Hanrong, wyd. Renmin 

Wenxue Chubanshe, Pekin 2011.  

193. Sienkiewicz H., Potop, t. I-III, przeł. Yi Lijun, Yuan Hanrong, wyd. Huashan Wenyi 

Chubanshe, Shijiangzhuang 2001. 

194. Sienkiewicz H., Potop, t. I-III, przeł. Yi Lijun, Yuan Hanrong, wyd. Renmin Wenxue 

Chubanshe, Pekin 2011. 

195. Sienkiewicz H., Przez stepy, przeł. Zhou Zuoren, „Miesięcznik Powieści” 1921, nr 

1-9/12. 

196. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Dong Qingjie, wyd. Jilin Daxue Chubanshe, 

Changchun 1998.  

197. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Fei Mingjun, wyd. Shenzhou Guoguangshe, Shanghai 

1951.  



190 

 

198. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Lin Hongliang, wyd. Lijiang Chubanshe, Guilin 1995. 

199. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Lin Hongliang, wyd. Nanhai Chubanshe, Haikou 

2000. 

200. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Lin Hongliang, wyd. Nanhai Chubanshe, Shanghai 

2001. 

201. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Lin Hongliang, wyd. Nanhai Chubanshe, Shanghai 

2006. 

202. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Lin Hongliang, wyd. Nanhai Chubanshe, Shanghai 

2013. 

203. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Lin Hongliang, wyd. Nanhai Chubanshe, Shanghai 

2009. 

204. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Lin Hongliang, wyd. Shanghai Wenyi Chubanshe, 

Shanghai 1983. 

205. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Lin Hongliang, wyd. Thinkingdom House，Pekin 

2006. 

206. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Mei Rukai, wyd. Hunan Renmin Chubanshe, 

Changsha 1986. 

207. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Meng Lu, wyd. Baihuazhou Wenyi Chubanshe, 

Nanchang 2014. 

208. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Meng Lu, wyd. Shaanxi Shifan Daxue Chuban Shiye 

Youxian Gongsi, Xi’an 2011. 

209. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Redakcja wydawnictwa „Taiwan Shangwu 

Yinwhuguan”, wyd. Taiwan Shangwu Yinwhuguan, Taipei 1975. 

210. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Shi Hang, wyd. Shanghai Wenyi Chubanshe, 

Shanghai 2003.  

211. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Xu Bingchang, wyd. Shangwu Yinshuguan, Shanghai 

1948. 

212. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Yan Zhaoxia, wyd. Changjiang Wenyi Chubanshe, 

Wuhan 2013. 



191 

 

213. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Yan Zhengyi, wyd. YuanJing ChuBan ShiYe 

YouXian GongSi, Taipei 1981.  

214. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Zhang Zhenhui, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe，

Pekin 2000.  

215. Sienkiewicz H., Quo vadis, przeł. Zhang Zhenhui, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, 

Pekin 2010. 

216. Sienkiewicz H., Quo vadis, (skrócona wersja), przepisał Su Keqin, wyd. Anhui 

Shaonian Ertong Chubanshe, Hefei 2001. 

217. Sienkiewicz H., Sachem, przeł. Zhou Zuoren, w: Zbiór opowiadań z zagranicy, Tokio 

1909. 

218. Sienkiewicz H., Szkice węglem, przeł. Zhou Zuoren, wyd. Beixin Shuju, Pekin 1926. 

219. Sienkiewicz H., Szkice węglem, przeł. Zhou Zuoren, wyd. Wenming Shuju, Pekin 1914. 

220. Sieroszewski W., Dno nędzy, przeł. Wang Luyan, wyd. Yadong Chubanshe, Pekin 1926.  

221. Stanuch S., Ptak nocy, przeł. Yi Lijun, „Pisarz” 1989, nr 12. 

222. Starzyński S., Jan Matejko, tłum. Yang Deyou, „Sztuka Piękna Świata” 1981, nr 1. 

223. Stawiński J.S., Godzina W, przeł. Yi Lijun, w: Antyfaszystowska literatura w świecie, 

tom polski (35), red. Liu Baiyu, Wyd. Chongqing Chubanshe, Chongqing 1992. 

224. Szymański A., Srul z Lubartowa, przeł. Zhou Jianren, w: Zbiór przekładów powieści 

nowoczesnych, wyd. Shanghai Shangwu Yinshuguan, Shanghai 1922. 

225. Szymański A., Strul z Lubartowa, przeł. Zhou Jianren, „Miesięcznik Powieści” 1921, nr 

1-9/12. 

226. Świętochowski A., Chawa Rubin, przeł. Lin Hongliang, w: Zbiór pism zagranicznych, 

wyd. Jiangxi Renmin Chubanshe, Nanchang 1983. 

227. Tokarczuk O., Dom dzienny i dom nocny, przeł. Yi Lijun, Yuan Hanrong, wyd. Locus 

Publishing Company, Taipei 2007. 

228. Tokarczuk O., Prawiek i inne czasy, przeł. Yi Lijun, Yuan Hanrong, wyd. Locus 

Publishing Company, Taipei 2003. 

229. Tokarczuk O., Prawiek i inne czasy, przeł. Yi Lijun, Yuan Hanrong, wyd. Hunan Wenyi 

Chubanshe, Changsha 2006. 



192 

 

230. Tokarczuk O., Prawiek i inne czasy, przeł. Yi Lijun, Yuan Hanrong, wyd. Locus 

Publishing Company, Taibei 2006. 

231. Wantuła L., Dom z moich rąk, przeł. Yi Lijun, w: Zbiór opowiadań z Europy Wschodniej, 

wyd. Zhongguo Qingnian Chubanshe, 1988. 

232. Wawiłow D., Czupiradło, przeł. Yi Lijun, w: Wybór opowiadań z Europy Wschodniej 

dla dzieci, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1989. 

233. Wiśniewski J.L., Samotność w sieci, przeł. Yang Deyou, wyd. Huacheng Chubanshe, 

Kanton 2012.  

234. Zagajewski A., Obrona żarliwości (fragment), przeł. Wang Dongdong, „Kultura 

Shanghajska” 2012, nr 7.  

235. Żeromski S., Pokusa, przeł. Zhou Zuoren, „Nowa Młodzież” 1920.  

236. Żeromski S., Popioły, przeł. Hua Junhao, wyd. Shanghai Yiwen Chubanshe, Shanghai 

2000. 

237. Żeromski S., Wierna rzeka, przeł. Zhou Zuoren, „Nowa Młodzież” 1920. 

238. Żeromski S., Zmierzch, przeł. Zhou Zuoren, „Miesięcznik Powieści” 1921, nr 1-9/12. 

239. Żeromski S., Zmierzch, przeł. Zhou Zuoren, „Nowa młodzież” 1920. 

240. Żeromski S., Wierna rzeka, przeł. Gao Yunqi, Hua Junhao, wyd. Shanghai Yiwen 

Chubanshe, Shanghai 1983.  

241. Żukrowski W., Pliszka, tlum. Yi Lijun, w: Dusza w kajdanach. Zbiór utworów laureatów 

słynnych nagród literackich w świecie, Zhongguo Gongren Chubanshe, Pekin 1988. 

242. Żukrowski, Noce Ariadny W., przeł. Yi Lijun, w: Doskonałe utwory literatury dziecięcej 

na świecie, tom II, wyd. Xinlei Chubanshe, Tianjin 1992. 

243. Żytomirski E., Chopin, przeł. Zhang Zhenhui, w: Antyfaszystowska literatura w świecie, 

tom polski (35), red. Liu Baiyu, Wyd. Chongqing Chubanshe, Chongqing 1992. 

 

Wybory, tomy poetyckie 

1. Bei Ta, Wybór poezji C. Miłosza, „Poezja Międzynarodowa” 2006, nr 1. 

2. Chen Li, Zhang Fenling, Wszystko ciche jak zagadka. Wybór wierszy Wisławy 

Szymborskiej, wyd. Hunan Wenyi Chubanshe, Changsha 2012. 



193 

 

3. Chen Li, Zhang Fenling, Wybrane wiersze Wisławy Szymborskiej, wyd. Baoping Wenhua 

Chubanshe, Taipej 1998. 

4. Dong Jiping, Wybrane wiersze Wisławy Szymborskiej, „Port Literatury” 2013, nr 8. 

5. Fu Fu, Wybór poezji A. Zagajewskiego, „Poezja” 2005, nr 5. 

6. Hu Sang, Kiedyś żyłam tak samotnie: wybór wierszy W. Szymborskiej, wyd. Hunan Wenyi 

Chubanshe, Changsha 2014 . 

7. Huang Canran, Wybrane wiersze Wisławy Szymborskiej, „Esej Poetycki” 2008, nr 2. 

8. Huang Xizhe, Wu Renshan, „Hania”: wybór opowiadań H. Sienkiewicza, wyd. Wenhua 

Shenghuo Chubanshe, Shanghai 1956. 

9. Jiang Wenqi, Nowy wybór polskich nowel, wyd. Guangming Shuju, Shanghai 1954.  

10. Jin Xixia, Shi Ziren, Wybór nowel W. Reymonta, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, 

Pekin 1959.  

11. Li Yiliang, Wybór wierszy Zygmunta Herberta, „Poezja Jiangnan” 2011, nr 2. 

12. Li Yiliang, Wybór poezji C. Miłosza, „Poezja Międzynarodowa” 2010, nr 7. 

13. Li Yiliang, Wybór poezji późniejszego okresu twórczości Czesława Miłosza, „Poezja 

Międzynarodowa” 2012, nr 1. 

14. Li Yiliang, Wybór poezji Wisławy Szymborskiej, „Poezja Międzynarodowa” 2009, nr 8. 

15. Li Yiliang, Mały zbiór esejów Adama Zagajewskiego, „Młodość” 2014, nr 9. 

16. Li Yiliang, Wybór poezji Adama Zagajewskiego, „Literatura i Sztuka Rzeki Jangcy” 2012, 

nr 6. 

17. Li Yiliang, Wybór poezji Adama Zagajewskiego, „Poezja Chińska” 2012, nr 8. 

18. Li Yiliang, Wybór poezji Adama Zagajewskiego, „Poezja” 2007, nr 2. 

19. Li Yiliang, Wybór poezji Adama Zagajewskiego, „Poezja Rzeki Jangcy” 2010, nr 1. 

20. Li Yiliang, Wybór poezji Adama Zagajewskiego, „Poezja Rzeki Jangcy” 2010, nr 1. 

21. Li Yiliang, Wybór esejów Adama Zagajewskiego, „Literatura w Świecie” 2014, nr 7. 

22. Li Yiliang, Wybór esejów Adama Zagajewskiego, „Zachód” 2013, nr 1. 

23. Li Yiliang, Wybór wierszy 5 polskich poetów urodzonych w latach 60., „Poezja” 2006, nr 

12. 

24. Lin Hongliang, Wybór nowel i opowiadań J. Iwaszkiewicza: „Dziewczyna i gołębie”, 

wyd. Shanghai Yiwen Chubanshe, Shanghai 1993. 



194 

 

25. Lin Hongliang, Wybór polskich poezji rewolucyjnych, „Literatura w Świecie” 1979, nr 1. 

26. Lin Hongliang, „Ta trzecia”: wybór opowiadań H. Sienkiewicza, wyd. Baihuazhou 

Wenyi Chubanshe, Nanchang 1997. 

27. Lin Hongliang, Wybór nowel i opowiadań H. Sienkiewicza: „Latarnik”, przeł. wyd. 

Jiefangjun Wenyi Chubanshe, Pekin 1999. 

28. Lin Hongliang, „Trzecia kobieta”：wybór nowel i opowiadań, wyd. Lijiang Chubanshe, 

Guilin 1987. 

29. Lin Hongliang, Wybór nowel i opowiadań H. Sienkiewicza: „Hania”, wyd. Renmin 

Wenxue Chubanshe, Pekin 2006. 

30. Lin Hongliang, Wybór nowel i opowiadań H. Sienkiewicza: „Trzecia kobieta”, wyd. 

Lijiang Chubanshe, Guilin 1995.  

31. Lin Hongliang, „Trzecia kobieta”: wybór opowiadań H. Sienkiewicza, wyd. Baihuazhou 

Wenyi Chubanshe, Pekin 2007. 

32. Lin Hongliang, „Miłość od pierwszego wejrzenia”: wybór wierszy W. Szymborskiej, wyd. 

Taihai Chubanshe, Pekin 2003.  

33. Lin Hongliang, Wybór poezji Wisławy Szymborskiej: „Wołanie do Yeti”, wyd. Lijiang 

Chubanshe, Guilin 2000. 

34. Lin Hongliang, 7 wierszy Wisławy Szymborskiej, „Szeroki Kąt Wydawniczy” 1997, nr 1. 

35. Lv Yuan, „Regały i pojemnik”: wybór poezji C. Miłosza, wyd. Lijiang Chubanshe, Guilin 

1989.  

36. Mei Shenyou, Wybór poezji Wisławy Szymborskiej, „Tłumaczenie” 2009, nr 6.  

37. Shi Cheng, Fei Teng, „Hania”: wybór opowiadań H. Sienkiewicza, wyd. Jiangsu Wenyi 

Chubanshe, Nankin 2014. 

38. Shi Zhecun, Wybór polskich nowel, wyd. Shangwu Yinshuguan, Shanghai 1937. 

39. Shi Zhecun, Zhou Qiming, Wybór nowel H. Sienkiewicza, wyd. Zuojia Chubanshe, Pekin 

1955. 

40. Sun Yong, Wybór ballad A. Mickiewicza, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1958.  

41. Sun Yong, Jing Xing, Wybór poezji A. Mickiewicza, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, 

Pekin 1958.  



195 

 

42. Tang Zhen, „Trzecia kobieta”：wybór nowel H. Sienkiewicza, wyd. Huacheng Chubanshe, 

Kanton 1982.  

43. Wang Jiaxin, 12 wierszy A. Zagajewskiego, „Chwast” 2013, nr 4. 

44. Wang Jiaxin, Wybór wierszy i esejów A. Zagajewskiego, „Krąg Literatury” 2014, nr 3. 

45. Wang Jiaxin, Wybór wierszy A. Zagajewskiego, „Literatura Międzynarodowa” 2014, nr 3. 

46. Wang Luyan, Wybór opowiadań H. Sienkiewicza, wyd. Yadong Chubanshe, Pekin 1926. 

47. Wang Luyan, Wybór polskich nowel H. Sienkiewicza, „Bartek Zwycięzca”, przeł. wyd. 

Shiritan She, Yongan 1945.  

48. Wang Min, „Hania”: wybór opowiadań H. Sienkiewicza, wyd. Xinxing Chubanshe, 

Pekin 2013.  

49. Weng Wenda, „Latarnik”: wybór opowiadań H. Sienkiewicza, wyd. Shanghai Wenyi 

Chubanshe, Shanghai 1997.  

50. Weng Wenda, Wybór opowiadań H. Sienkiewicza, wyd. Shanghai Yiwen Chubanshe, 

Shanghai 2007. 

51. Yang Deyou, Wybór felietonów z „Lektur nadobowiązkowych Wisławy Szymborskiej”, 

przeł. Yang Deyou, „Literatura i Sztuka Obca” 1997, nr 4. 

52. Yang Deyou, Wybór wierszy Wisławy Szymborskiej, „Słynne Dzieła Literackie” 1997, nr 

1.  

53. Yi Lijun, Wybór poezji C. Miłosza, „Literatura w Świecie” 1981, nr 1. 

54. Yi Lijun, Wybór 8 mikroopowiadań S. Mrożka, „Literatura w Świecie” 1988, nr 6. 

55. Yi Lijun, Dzieła wszystkie H. Sienkiewicza, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 

2011. 

56. Yi Lijun, Wybór poezji Wisławy Szymborskiej, „Poezja” 1997, nr 32. 

57. Yi Lijun, Wybór poezji J. Tuwima, „Literatura Obca” 1987, nr 1. 

58. Yi Lijun, Zhao Gang, „Światełko”: wybór wierszy M. Wawrzkiewicza, wyd. Zuojia 

Chubanshe, Pekin 2013.  

59. Yi Lijun, Wybór klechd i baśni polskich, wyd. Hunan Shaonian Ertong Wenxue 

Chubanshe, Changsha 1989. 



196 

 

60. Yi Lijun, Wybór poezji polskiej XX wieku, wyd. Shanghai Wenyi Chubanshe, Shanghai 

1992. 

61. Yi Lijun, Wybór poezji z czterech państw Europy Wschodniej. Część polska, „Literatura w 

Świecie” 1991, nr 1. 

62. Yi Lijun, Wybór prac krytycznoliterackich o literaturze polskiej, wyd. Waiyu Jiaoxue Yu 

Yanjiu Chubanshe, Pekin 2011. 

63. Yi Lijun, Wybrane fragmenty z „Dzienników” Marii Dąbrowskiej, w: Antologia 

klasycznej prozy literatury światowej, tom Europa Wschodnia, Wyd. Baihua Wenyi 

Chubanshe, Tianjin 2000. 

64.  Yi Lijun, Wybrane fragmenty z „Dzienników” Witolda Gombrowicza, „Literatura w 

Świecie” 2004, nr 3. 

65. Yi Lijun, Xi Chuan, Du Guoqing, Lv Yuan, Wybór poezji C. Miłosza, „Poezja” 2011, nr 

8. 

66. Zhang Shuguang, Wybór poezji C. Miłosza, wyd. Hebei Jiaoyu Chubanshe, Shijiazhuang 

2002.  

67. Zhang Zhenhui, Wybór poezji C. Miłosza, w: Zbiór dzieł laureatów Nagrody Nobla, tom 

poezji, red. Yu Lin, wyd. Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou 1998.  

68. Zhang Zhenhui, Wybór wierszy Tadeusza Różewicza, wyd. Hebei Jiaoyu Chubanshe, 

Shijiazhuang 2006. 

69. Zhang Zhenhui, Poetka i świat. Wybór wierszy Wisławy Szymborskiej, wyd. Zhongyang 

Bianyi Chubanshe, Pekin 2003. 

70. Zhang Zhenhui, Wybór poezji Wisławy Szymborskiej, w: Zbiór dzieł laureatów Nagrody 

Nobla, tom poezji, red. Yu Lin, wyd. Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou 1998. 

71. Zhang Zhenhui, Antologia Michała Boyma, wyd. Shanghai Huadong Shifan Daxue 

Chubanshe, Shanghai 2012. 

72. Zhang Zhenhui, Wiersze w metrze: wybór współczesnych poezji polskich, wyd. Guoji 

Wenhua Chubanshe, Pekin 2012. 

73. Zhang Zhenhui, Polskie wiersze w metrze, „Gazeta Literatury i Sztuki”, 11.11.2011. 

74. Zhang Zhenhui, Mały zbiór polskich wierszy nowoczesnych, „Poezja” 1996, nr 12. 

75. Zhang Zhenhui, Mały zbiór polskich wierszy współczesnych, „Poezja” 1986, nr 3. 



197 

 

76. Zhao Gang, Wybór wierszy Zygmunta Herberta, w: Współczesna poezja świata, red. Tang 

Xiaodu, Xichuan, wyd. Zuojia Chubanshe, Pekin 2009. 

77. Zhao Xiangang, Klasyczne opowiadania H. Sienkiewicza, przeł. wyd. Yanbian 

Chubanshe 2001.  

78. Zhou Changcai, Wybór poezji Wisławy Szymborskiej, „Literatura Zagraniczna” 1997, nr 

1. 

 

Artykuły o literaturze polskiej i prace teoretyczne 

1. Cholewiński J., Zarys współczesnej literatury polskiej, przeł. Zhou Zuoren, „Miesięcznik 

Powieści” 1921, nr 1-9/12. 

2. Kajdański E., Michał Boym – ostatni wysłannik dynastii Ming, przeł. Zhang Zhenhui, 

„Europa Wschodnia” 1995, nr 3 – 1998, nr 4. 

3. Mickiewicz A., O poezji romantycznej, przeł. Lin Hongliang, w: Zbiór przekładów 

klasycznej teorii litaratury i sztuki, tom 4, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1964.  

4. Mickiewicz A., Puszkin i ruch literacki w Rosji, przeł. Lin Hongliang, w: Zbiór 

klasycznych esejów Europy Wschodniej, red. Lin Hongliang, wyd. Shanghai Wenyi 

Chubanshe, Shanghai, 2005. 

5. Mieczysław J., Mickiewicz, przeł. Zhang Hongfan, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, 

Pekin 1959. 

6. Orzeszkowa E., O powieści T.T. Jeża, przeł. Lin Hongliang, w: Zbiór przekładów 

klasycznej teorii litaratury i sztuki, tom 4, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1964.  

7. Prus B., O literaturze, przeł. Lin Hongliang, w: Zbiór przekładów klasycznej teorii 

litaratury i sztuki, tom 4, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 1964. 

8. Ingarden R., O poznaniu dzieła literackiego, przeł. Zhang Zhenhui, wyd. Henan Daxue 

Chubanshe, Kaifeng 2008. 

9. Sandauer A., O tendencjach we współczesnej literaturze polskiej, przeł. Yi Lijun, „Nowe 

Wydarzenia Literatury Obcej” 1987, nr 6. 



198 

 

 

Rozprawy naukowe 

 

1. A Lai, Ekspresja poetycka literatury, „Trawa” 2013, nr 1. 

2. Ai Si, C. Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, 1980, „Zagraniczna 

Nauka Społeczna” 1981, nr 2. 

3. An Guoliang, Próbne komentowanie przychylności patriotycznej w twórczości 

Mickiewicza, „Zeszyty Akademickie Uniwersytetu Shanxi” 1982, nr 2. 

4. Bei Ta, Abecadło: wspomnienie na czarną wodę, „Chiński Tygodnik Czytania”, z dn. 

15.09.2004. 

5. Bei Ta, W pamięci „jednego z najwybitniejszych poetów naszej epoki” – seminarium 

upamiętniające 100. rocznicę urodzin Czesława Miłosza, „Poezja” 2011, nr 9. 

6. Cai Ming, Chopin czterech pór roku – projekt dydaktyczny „Żelazowej Woli”, „Edukacja 

Jiangsu 2013”, nr 26. 

7. Cen Ying, Symfonia znaków i nut – refreksja o dydaktyce „Żelazowej Woli”, 

„Miesięcznik Dydaktyki” 2009, nr 3. 

8. Chen Guanshang, Henryk Sienkiewicz i „Krzyżacy”, „Zeszyty Akademickie 

Shanghajskiego Uniwersytetu Pedagogicznego” 1979, nr 1.  

9. Chen Guanshang, Idea i sztuka „Krzyżaków”, „Zeszyty Akademickie Shanghajskiego 

Uniwersytetu Pedagogicznego” 1984, nr 3.  

10. Chen Shengsheng, Wpływ literatury zachodniej na Chiny, „Badania Nowoczesnej 

Literatury Chińskiej” 1983, nr 1. 

11. Chen Zhongyi, 60 lat tłumaczenia i badania literatury zagranicznej, „Chińscy Tłumacze” 

2009, nr 6. 

12. Cheng Xumei, „Żelazowa Wola”: odrodzenie artystyczne domu duszy, „Budowa 

Chińszczyzny” 2012, nr 17. 

13. Cheng Yan, Wyzwolić myśli uczniów – projekt dydaktyczny „Żelazowej Woli”, „Edukacja 

Jiangsu” 2013, nr 26. 

14. Cheng Yishen, Ziemskie życie i tysiąclecie Miłosza, „Kultura Shanghajska” 2011, nr 5. 



199 

 

15. Cui Weiping, Bo pewien poeta pamięta, „Chińskie Czasopismo Wydawnictw i Mediów”, 

z dn. 29.10.2004. 

16. Cui Weiping, C.Miłosz: odejście brata, „Okno Południowego Wiatru” 2004, nr 17. 

17. Cui Weiping, Stać po stronie przegranych, „Żółta Rzeka” 2000, nr 1. 

18. Dao Yi, Nagle myślę o Miłoszu, „Poezja Jiangnan” 2010, nr 1. 

19. Di Aiying, Bezpośrednie tłumaczenie w Chinach w latach 1919-1949, „Zeszyty 

Akademickie Uniwersytetu Technologii Elektoricznej” 2007, nr 4. 

20. Ding Chao, Rekonstrukcja historyczna i hermeneutyka współczesna o wymianie 

literackiej chińsko-wschodnioeuropejskiej, „Międzynarodowa Nauka Społeczna” 2009, nr 

2. 

21. Ding Yanhong, Badania o przekładach wybranych wierszy Szymborskiej, „Edukacja 

Literacka” 2014, nr 3. 

22. Dong Zizhan, Kontekst w czytaniu – „Żelazowa Wola” jako przykład, „Badania i Krytyki 

Dydaktycznej” 2013, nr 4. 

23. Du Jing, Funkcja ratowania poezji, „Dziennik Oświecenia”, z dn. 11.07.2011. 

24. Duan Jun, Kopyta konia pachną po jeździe na kwiatach – notatki po Warszawskich 

Targach Książek, „Szeroki Kąt Wydawniczy” 2000, nr 10. 

25. Duo Yu, Wierzyć w wieczność poezji – interpretacje twórczości Zagajewskiego, „Wybrane 

Wiersze” 2013, nr 5. 

26. Feng Zhi, Chen Zuomin, Luo Yesen, Tłumaczenie i propagowanie literatury Rosji i 

innych krajów europejskich w okresie „Czwartego Maja”, „Zeszyty Akademickie 

Pekińskiego Uniwersytetu” 1959, nr 02. 

27. Feng Zhisheng, Bogactwo duchowe narodów „małych i słabych”, „Dziennik Pekiński”, z 

dn. 20.10.2002.  

28. Fu Haifeng, Wierność, ekspresyjność i elegancja – przekład „Muzeum” jako przykład, 

„Zeszyty Akademickie Zawodowej Szkoły Ekonomicznej i Technicznej Liaoning” 2013, 

nr 3. 

29. Fu Weici, Tłumaczyć, a potem zauważyć niedostatek, „Chińscy Tłumacze” 1985, nr 12. 

30. Gao Jianping, Powieść historyczna Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”, „Zeszyty 

Akademickie Nankińskiego Uniwersytetu Pedagogicznejgo” 1982, nr 4. 



200 

 

31. Gao Lan, Czego się dowiedzieliśmy na Warszawskich Targach Książki, „Europa 

Wschodnia” 1992, nr 4. 

32. Gao Qiufu, Kolorowa „Stolica literacka” świata, „Chiński Tygodnik Czytania”, z dn. 

15.10.2014.  

33. Gao Xing, Niebieska Europa Wschodnia, literatura wschodnioeuropejska o innym 

kolorze, „Przegląd Chińskich Książek” 2013, nr 12. 

34. Gao Xing, Dzień po otrzymaniu Nagrody Nobla przez Szymborską, „Nowe Wydarzenia 

Literatury Zagranicznej” 1997, nr 1. 

35. Gao Xing, Jiang Lan, Literatura wschodnioeuropejska jest niebieska, „Poezja Jiangnan” 

2013, nr 6. 

36. Gao Xing, Kręta droga 60 lat – tłumaczenie i badanie literatury wschodnioeuropejskiej, 

„Teoria i Krytyka Literatury i Sztuki” 2010, nr 6. 

37. Gao Xing, Literatura polska potrzebuje ponownego rozważania, „Gazeta Literatury i 

Sztuki”, z dn. 10.12.2012. 

38. Gao Xing, Literatura wschodnioeuropejska o innym kolorze – ogólne wprowadzenie do 

„Niebieskiej Europy Wschodniej”, „Zachód” 2012, nr 9. 

39. Gao Xing, Poetka pisząca swoim życiem, „Gazeta Literatury i Sztuki”, z dn. 23.08.2010. 

40. Gao Xing, Samotny, ale pretensjonalny, „Gazeta Literatury i Sztuki”, z dn. 24.10.2014. 

41. Gao Xing, Szkice o literaturze wschodnioeuropejskiej 2013, „Nowe Wydarzenia 

Literatury Zagranicznej” 2014, nr 6. 

42. Ge Baoquan, Mu Shangsi, Wywiad z Ge Baoquan, „Badania Literatury Zagranicznej” 

1981, nr 1.  

43. Ge Weiying, Cao Meixun, Wizyta w domu Chopina, „Amator Muzyki” 2010, nr 2. 

44. Gong Pin, Rozważania o miłości u Li Zhiyi i Szymborskiej – porównanie „Tęsknoty” i 

„Miłości od pierwszego wejrzenia” z punktu widzenia ekspresji miłości, „Materiały 

Dydaktyczne” 2007, nr 5. 

45. Gu Jun, Podróże „Szkice węglem” w Chinach, „Miesięcznik Badania Lu Xuna” 2012, nr 

3. 

46. Gu Li, Polski patriotyczny poeta Mickiewicz, „Wiedza Świata” 1980, nr 19. 

47. Gu Xiang, Dusza rodzinna z daleka, „Chińscy Pisarze” 1992, nr 1. 



201 

 

48. Guan Zhongzhou, Wzór idealnego połączenia realizmu i liryzmu – o sztuce noweli 

„Latarnika”, „Zeszyty Akademickie Zawodowej Szkoły Technicznej Luohe” 2010, nr 3. 

49. Guo Zenglin, O tłumaczeniu, „Chińska Kadra” 1997, nr 3. 

50. He Huaisu, Bunt Gombrowicza wobec Gombrowicza – uwagi o Gombrowiczu i jego 

twórczości, „Miasto Książek” 2013, nr 11. 

51. He Yingyu, Zhou Ling, Dziwna literatura wschodnioeuropejska, „Tygodnik Xinmin” 

2012, nr 26. 

52. Hong Peiyu, Lin Yuefeng, Polska filozofia powojenna, „Przekłady Filozoficzne” 1987, nr 

2. 

53. Hou Guoyu, Wzniosłe dzieło pełne patriotyzmu – interpretacja „Latarnika” Sienkiewicza, 

„Słynne Dzieła Literackie” 2011, nr 36. 

54. Hu Huiqing, Analiza postaci i tła „Stary cegielny”, „Europa Wschodnia” 1992, nr 4. 

55. Hu Huiqing, Zmartwienie i pieśń – polski poeta patriotyczny Broniewski, „Europa 

Wschodnia” 1991, nr 1. 

56. Hu Lang, Wielu znawców Instytutu Literatury Zagranicznej Chińskiej Akademi Nauk 

Społecznych otrzymało nagrody kulturalne zagranicą, „Nowe Wydarzenia Literatury 

Zagranicznej” 2006, nr 3. 

57. Hu Min, Głębokość duszy – Lu Xun i wczesne nowele Sienkiewicza, „Zeszyty 

Akademickie Zawodowej Szkoły Pedagogicznej Shaoxing” 1988, nr 2. 

58. Hu Sang, Poetyckość polskiej poetki Szymborskiej, „Dziennik Oświecenia”, z dn. 

9.12.2012. 

59. Hua Qianshu, C. Miłosz: szukać przyszłości w rozłamanym cieniu, „Epoka Chin”, z dn. 

6.02.2012. 

60. Huang Canran, O Zagajewskim, „Literatura Zagraniczna” 2007, nr 5. 

61. Huang Mingxin, Laureatki Nagrody Nobla, „Zbiór Pocztówek z Shanghaju” 2001, nr 3. 

62. Huang Shiyu, Opis uczuć bohaterów – interpretacja dwóch nowel Sienkiewicza, „Badania 

Literatury Zagranicznej” 1979, nr 4.  

63. Huang Yuehua, Jasność zawsze istnieje, a nadzieja w świecie – o „Ikarze” i 

„Słoneczniku”, „Słynne Dzieła Literackie” 1983, nr 1. 

64. Huang Zhong, Nie trwający kamuflaż, „Chiński Newsweek” 2013, nr 26. 



202 

 

65. Hui Xin, Lu Xun i europejska literatura romatyczna, „Zeszyty Akademickie  

Uniwersytetu Pedagogicznego Anhui” 1983, nr 4. 

66. Ji Mei, C. Miłosz: przechodząc od historii do natury, „Yanghe” 2010, nr 11. 

67. Ji Yunjie, Jak prowadziłam „Żelazową Wolę”, „Dydaktyka i Badania Chińszczyzny” 

2012, nr 13. 

68. Jiang Li, Upamiętnienie C. Miłosza, „Poezja” 2011, nr 24. 

69. Jiang Yujun, Oświecenie duszy, szukanie zapachu kwiatów – o opisie przyrody 

„Żelazowej Woli”, „Nowa Nauka Chińszczyzny” 2009, nr 3. 

70. Jiao Zuyao, Piękno z daleka – esej o wizycie w Polsce, „Czerwona Skała” 2006, nr 4. 

71. Jin Jianfan, Kryzys sprawdza uczciwość – o Prezesie Polskiego Związku Literatów 

Wojciechu Żukrowskim, „Expo Świata” 1987, nr 12. 

72. Jin Yun, Tao Xiaoyue, Inna interpretacja „Żelazowej Woli”, „Chińszczyzna Szkoły 

Średniej” 2012, nr 16. 

73. Jing Ren, W mojej ojczyźnie C. Miłosza, „Czytanie” 1982, nr 8. 

74. Kai Shan, Liu Wenxia, Stanowczy reformator, wybitny poeta – upamiętnienie 145. 

rocznicy śmierci Mickiewicza, „Zeszyty Akademickie  Politechniki Huanghe” 2000, nr 

4. 

75. Kang Kai, Nowy utwór Kapuścińskiego został opublikowany, polskiemu mistrzowi 

reportaży zarzucono kłamstwo, „Chiński Tygodnik Czytania”, z dn. 3.03.2010. 

76. Kang Kai, Zmarł Ryszard Kapuściński, „Chiński Tygodnik Czytania”, z dn. 31.01.2007. 

77. Kang Kai, Wybitny dziennikarz Europy Wschodniej z tamtego czasu, „Chiński 

Newsweek” 2009, nr 41. 

78. Kong Hanbing, Torun: historia i znani ludzie, „Wiedza Świata” 2010, nr 13. 

79. Kong Hanbing, W miejscu, gdzie Brandt klęczał, „Wiedza Świata” 2010, nr 8. 

80. Lan De, Piękno Polski, „Miesięcznik Sztuki Song Ya Feng” 2013, nr 7. 

81. Lan Lan, Rzeczniczka ironi, „Literatura Fujian” 2013, nr 1. 

82. Lei Yun, Abecadło: literatura jako wieczne upamiętnienie, „Młodość” 2014, nr 5. 

83. Li Baoping, Nieprzetłumaczalność poezji, „Dziennik Liaoning”, z dn. 26.02.2007. 

84. Li Chengen, Czytanie wierszy jest ciche jak zagadka, „Zielony Wiatr” 2013, nr 5. 



203 

 

85. Li Chunlin, Lu Xun i tradycyjna literatura realistyczna wschodnioeuropejska, „Zeszyty 

Akademickie Uniwersytetu Pedagogicznego Shandong” 2000, nr 2. 

86. Li Hongliang, Eliza Orzeszkowa i jej „Nad Niemnem”, „Wiosenny Wiatr” 1980, nr 1. 

87. Li Jianhuai, Jia Zhonghua, Kraść ogień z zagranicy – Lu Xun i literatura polska, 

„Zeszyty Akademickie Akademii Pedagogicznej Gannan” 2007, nr 4. 

88. Li Jianhuai, Myśl zemsty Lu Xuna a literatura polska – z okazji 125. Rocznicy urodzin Lu 

Xuna, „Zeszyty Akademickie Akademii Technicznej Anhui” 2006, nr 5. 

89. Li Jianhuai, Sun Chen, Lu Xun i H. Sienkiewicz, „Zeszyty Akademickie Akademii 

Pedagogicznej Chongqing” 2007, nr 2. 

90. Li Jianhuai, Sun Chen, O wspólnocie twórczej Lu Xuna i Sienkiewicza, „Zeszyty 

Akademickie Uniwersytetu Shihezi” 2006, nr 5. 

91. Li Jianhuai, Wspólne usytuowanie i dążenie – recepcja literatury polskiej Lu Xuna, 

„Wschód” 2008, nr 4. 

92. Li Jianzhou, Ciężar ponoszony przez poezję – czytanie C. Miłosza, „Literaci” 2010, nr 4. 

93. Li Jintao, Lalka, „Europa Wschodnia” 1991, nr 2. 

94. Li Jintao, Polscy pisarzy modernizmu i ich twórczość, „Europa Wschodnia” 1996, nr 3. 

95. Li Jintao, S. Mrożek i jego „Tango”,, „Europa Wschodnia” 1997, nr 3. 

96. Li Jintao, T. Różewicz i jego „Kartoteka”, „Europa Wschodnia” 1997, nr 1. 

97. Li Jintao, Wyjątkowy geniusz literatury polskiej – S. I. Witkiewicz, „Europa Wschodnia” 

1990, nr 4. 

98. Li Muma, Poetycki profil nad Wisłą, „Literatura i Sztuka Chińskich Kolei” 2013, nr 10. 

99. Li Yiliang, Między dwoma gigantami – przyjaźń i konflikt między Miłoszem a Herbertem, 

„Młodość” 201, nr 3. 

100. Li Yiliang, Nowy gigant przewodzący polską poezją współczesną – o poezji 

Zagajewskiego, „Chińska Poezja” 2012, nr 8. 

101. Li Yiliang, O esejach Zagajewskiego, „Młodość” 2014, nr 9. 

102. Li Yiliang, O powrocie piękna i okultyzmie – wywiad z Zagajewskim, „Młodość” 

2012, nr 9. 



204 

 

103. Li Yiliang, Sympatyczna, głęboka i wyjątkowa poetka – refleksja po tłumaczeniu 

poezji Szymborskiej, „Poezja” 2009, nr 8. 

104. Li Yiliang, Wątpienie, ironia i upiór – Zbigniew Herbert i jego poezja, „Poezja 

Jiangnan” 2011, nr 1. 

105. Li Yiliang, Z Lwowa do Krakowa – Adam Zagajewski i jego poezja, „Zachód” 2013, 

nr 1. 

106. Li Yiliang, Zemsta zniszczonej ręki – moja ukochana poetka W. Szymborska, „Krąg 

Literacki” 2012, nr 6. 

107. Liang Hanping, Komentarz o laureatce Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, 

„Zeszyty Akademickie  Uniwersytetu Jixi” 2006, nr 4. 

108. Lin Feikai, Puszkin i Mickiewicz, „Zbiór Pocztówek Shanghaj” 2007, nr 2. 

109. Lin Hongliang, Awangarda teatru absurdalnego – Stanisław Ignacy Witkiewicz, 

„Gazeta Literatury i Sztuki” 1985, nr 12. 

110. Lin Hongliang, Henryk Sienkiewicz i Lu Xun, w: Badania języków i kultur 

europejskich, tom 2, red. Feng Zhichen, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2006. 

111. Lin Hongliang, Literatura polska i walki o wyzwolenie narodu, „Wiedza Świata” 

1980, nr 24. 

112. Lin Hongliang, Lu Xun i Adam Mickiewicz, w: Zbiór pism krytycznoliterackich, t. 2, 

wyd. Shanghai Wenyi Chubanshe, Shanghai 1978. 

113. Lin Hongliang, Polska poetka Wisława Szymborska, „Dziennik Literacki” 1996, nr 

878. 

114. Lin Hongliang, Reformator polskiej dramaturgii Grotowski i jego eksperymentalny 

teatr, „Dramaty Zagraniczne” 1980, nr 4. 

115. Lin Hongliang, Wybitna polska poetka Wisława Szymborska, „Szeroki Kąt 

Wydawniczy” 1997, nr 1. 

116. Lin Hongliang, Wyjątkowa poetka polska – laureatka Nagrody Nobry w dziedzinie 

literatury 1996 Wisława Szymborska, „Wiedza Uniwersalna” 1997, nr 1. 

117. Lin Hongliang, Znakomita tradycja, wybitne osiągnięcia, „Pisarze” 1989, nr 12.  

118. Lin Shuangquan, „Poeci demoniczni” i idealne postaci w wyobraźni Lu Xuna, 

„Zeszyty Akademickie Uniwersytetu Pedagogicznego Fujian” 2008, nr 4. 



205 

 

119. Lin Xianzhi, Korzenie Miłosza, „Miasto Kwiatów” 2004, nr 6. 

120. Ling Yue, Raz smutny, raz ironiczny, „Poranek Wschodu”, z dn. 21.07.2013. 

121. Liu Dong, Zhang Ying, Komentarz o instytucjach kulturalnych chińskich i polskich, 

„Zeszyty Akademickie Akademi Edukacji Jiangxi” 2012, nr 5. 

122. Liu Guodong, Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 1996 – W. 

Szymborska, „Chińscy Tłumacze” 1997, nr 2. 

123. Liu Guoliang, Piękne odszukanie duszy – interpretacja „Żelazowej Woli”, „Nowa 

Nauka Chińszczyzny” 2007, nr 3. 

124. Liu Haitao, Śnieżna Polska: w połowie ciężko, w połowie pięknie, „Epoka Podróży” 

2006, nr 12. 

125. Liu Liwei, Szacunek dla nich – ogłoszono Nagrody Nobla 1996, „Wiedza Świata” 

1996, nr 24. 

126. Liu Quanfu, Zhou Zuoren i literatura „narodów uszkodzonych”, „Zeszyty 

Akademickie Uniwersytetu Języków Obcych Sichuan” 2002, nr 3. 

127. Liu Songyuan, Polska poetka Wisława Szymborska „ukazała się” w Chinach, 

„Chińska Gazeta Kultury”, z dn. 6.10.2000. 

128. Liu Xianbiao, „Nowa Młodzież” i tłumaczenie literatury zagranicznej, „Chińscy 

Tłumacze” 1983, nr 7. 

129. Liu Xianbiao, Literatura tłumaczeniowa „Nowej Młodzieży”, „Zeszyty Akademickie 

Uniwersytetu Pedagogicznego Shandong” 1989, nr 6. 

130. Liu Zuxi, Cechy tradycyjnej kultury polskiej, „Historia Świata” 2004, nr 2. 

131. Long Qilin, Pamięć ziemi utopii – świadomość ekologiczna poezji C.Miłosza, 

„Zeszyty Akademickie  Uniwersytetu Pedagogicznego Xu Zhou” 2012, nr 2. 

132. Lu Zhiguo, Tłumaczenie i propagowanie literatury narodów małych i słabych – 

wybór tłumaczeniowy Mao Duna w okresie „Czwartego Maja” jako przykład, „Teoria i 

Praktyka Nauczania Języka Obcego” 2013, nr 1. 

133. Lun Jing, Tłumaczenie literatury mało popularnych języków w Chinach: od literatury 

wschodnioeuropejskiej, „Chińskie Czasopismo Wydawnictw i Mediów”, z dn. 

21.02.2012. 



206 

 

134. Luo Yi, Opowiadanie o miłości – uczucie miłosne w „Quo vadis” Sienkiewicza, 

„Zeszyty Akademickie Zawodowej Szkoły Pedagogicznej Jian” 1999, nr 1. 

135. Lv Jian, Upamiętnienie Mickiewicza, „Literatura Ludowa”, z dn. 31.05.1955. 

136. Lv Jie, Leon Kruczkowski, „Wiedza Świata” 1954, nr 3. 

137. Ma Fenghua, Tekst prześladowania przeciwko bajce – interpretacja „Iwona, 

księżniczka Burgunda”, „Literatura Dramaturgii” 2014, nr 3. 

138. Ma Ruifang, Miłe wspomnienie o Polsce, „Miecz Wschodnu” 2009, nr 5. 

139. Ma Yan, „Żelazowa Wola” w moich oczach, „Chińszczyzna Szkoły Średniej” 2013, 

nr 36. 

140. Mao Yinhui, Eliza Orzeszkowa i jej „Nad Niemnem”, w: Badania języków i kultur 

europejskich, t. 1, red. Yi Lijun, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2005. 

141. Mao Yinhui, Etapy rozwoju starożytnych baśni polskich, „Europa Wschodnia”, 1998 

nr 1. 

142. Mao Yinhui, Feminizm i problematyka kobieca w twórczości Elizy Orzeszkowej, 

„Dydaktyka i Badania Języków Obcych” 2008. 

143. Mao Yinhui, Pierwsze zetknięcie z balladami i legendami Mickiewicza, „Europa 

Wschodnia”, 1998 nr 4. 

144. Mei Rukai, Wstępne rozważania o literaturze zagranicznej, „Forum Ekonomii i 

Polityki Świata” 1985, nr 2. 

145. Mei Shenyou, Śpiew Orfeusza: O „Drugiej przestrzeni” C. Miłosza, „Literatura 

Zagraniczna” 2008, nr 5. 

146. Meng Lin, Mistrz bliski przeciętnym ludziom, „Mistrzowie” 1997, nr 1. 

147. Mo Hai, Znawca Chińskiej Akademi Nauk Społecznych otrzymał medal „Zasłużony 

Kulturze Gloria Artis, „Gazeta Chińskiej Akademi Nauk Społecznych”, z dn. 11.04.2006. 

148. Niu Yongmao, O „Chłopach” W. Reymonta, „Zeszyty Akademickie Uniwersytetu 

Henan” 1985, nr 5. 

149. Pan Xiaosong, Wiersze Miłosza – Elegia trzech dźwięków, „Przegląd Chińskich 

Książek” 2001, nr 11. 

150. Pu Qifu, Armata ukryta w kwiatach – czytanie znanych fragmentów „Żelazowej 

Woli”, „Chińszczyzna w Szkole Średniej” 2006, nr 21. 



207 

 

151. Qiao Xiuling, Umarła 88-letnia Wisława Szymborska, laureatka Nagrody Nobla, 

„Wybrane Teksty Anglojęzyczne” 2014, nr 4. 

152. Qin Gong, Znaczenie literatury tłumaczeniowej w historii literatury współczesnej – 

okres „Czwartego Maja” jako przykład, „Krytyka Literacka” 2007, nr 2. 

153. Qiu Huadong, Witold Gombrowicz: odnalezienie innego absurdu, „Kwiaty Wzgórza” 

2010, nr 1. 

154. Quanzi, Zhang Shuguang, Wywiad z Zhang Shuguang: prawda to etyka poezji, 

„Poezja” 2013, nr 11. 

155. Ren Hongmei, Tłumacz z Shanxi, który wykonał 40 przekładów, „Dziennik Shanxi”, 

z dn. 26.11.2014. 

156. Shan Lan, Mozart kręgu poetyckiego – sylwetka polskiej poetki Szymborskiej, „Nowe 

Wydarzenia Literatury Zagranicznej” 1997, nr 1. 

157. Shan Xi, Impresje o Polsce – piękna i silna jak syrena, „Wiedza To Siła” 2000, nr 6. 

158. Shen Laiqing, Mickiewicz i jego „Dziady”, „Zeszyty Akademickie Uniwersytetu 

Pedagogicznego Xinan” 1986, nr 4. 

159. Shi Xin, Chińska powieść wiejska a literatua rosyjska i polska, „Badania Naukowe 

Yunnan” 1998, nr 1. 

160. Shu Hang, Nie dokonane, albo już rozkładane przez poetę Miłosza, „Zachód” 2012, 

nr 19. 

161. Shu Wai, Polska branża wydawnicza po otwarciu, „Badania Wydania” 2001, nr 4. 

162. Song Binghui, Lv Can, Tłumaczenie i propagowanie literatury narodów 

niekorzystnie usytuowanych w Chinach i ich wpływ w drugiej połowie XX wieku, 

„Chińska Literatura Porównawcza” 2007, nr 3. 

163. Song Binghui, Polityczna i literacka Europa Wschodnia: wewnętrzne relacje między 

literaturą wschodnioeuropejską a nowoczesną literaturą chińską, „Chińska Literatura 

Porównawcza” 2010, nr 4. 

164. Song Binghui, Tłumaczenie i propagowanie literatury narodów małych i słabych a 

nowoczesność literatury chińskiej, „Chińska Literatura Porównawcza” 2002, nr 2. 

165. Su Peng, Warszawa: piękne miasto powrotu, „Krajobrazy i Zabytki” 2013, nr 5. 

166. Su Yansheng, Pamiętniki z Warszawy, „Sztuka Piękna w Świecie” 1994, nr 3. 



208 

 

167. Sun Shuang, Idea chrześcijańska w „Quo vadis”, „Zeszyty Akademickie Akademii 

Dydaktycznej Taian” 2007, nr 4. 

168. Sun Xizhen, Lu Xun i literatura wschodnioeuropejska, „Zeszyty Akademickie 

Zawodowej Szkoły Pedagogicznej Shaoxing” 1983, nr 1. 

169. Tan Hua, Okno do poznania kultury polskiej, „Dziennik Oświecenia”, z dn. 

20.12.2014. 

170. Tan Shuhong, Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury: polska poetka W. 

Szymborska, „Komunikacja Współczesna” 1996, nr 12. 

171. Tian Aimei, Rozmowa z Chopinem – ponowne czytanie „Żelazowej Woli”, 

„Chińszczyzna w Szkole Średniej” 2013, nr 3. 

172. Tong Jianguo, Laureat Nagrody Nobla z pochodzeniem robotnika kolejowego, 

„Wiedza Kolejowa” 2003, nr 6. 

173. Tu Jing, Refleksja po lekturze „Quo vadis”, „Wiatr Niebiański” 2007, nr 14. 

174. Wan Lihui, Polska: większość bestsellerów pochodzi z małych wydawnictw, 

„Odniesienia Wydawnicze” 2006, nr 19. 

175. Wan Min, Sztuka „Żelazowej Woli”, Dydaktyka i Badania Chińszczyzny” 2012, nr 2. 

176. Wang Aimin, Zarys rozwoju dramaturgii wschodnioeuropejskiej, „Sztuka 

Dramaturgii” 1983, nr 1. 

177. Wang Anqi, Dialog z tekstem podczas interakcji – projekt dydaktyczny „Żelazowej 

Woli”, „Edukacja Jiangsu” 2013, nr 26. 

178. Wang Anqi, Wątpienie i wyjaśnienie w dydaktyce – komentarz o „Żelazowej Woli” 

prowadzonej przez Cheng Yan, „Edukacja Jiangsu” 2013, nr 26. 

179. Wang He, Polscy pisarze o polskiej literaturze współczesnej, „Europa Wschodnia” 

1987, nr 1. 

180. Wang Hongjia, Oświęcim opowiada, „Zhongguancun” 2005, nr 8. 

181. Wang Jiaxin, Komentarz do tłumaczenia dwóch wierszy Szymborskiej, „Poezja 

Yangcy” 2012, nr 3. 

182. Wang Jiaxin, Poezja, podróż rzeczywistości i języka, „Fala Poezji” 2010, nr 1.  

183. Wang Jiaxin, W horyzoncie poezji, „Koniec Świata” 2007, nr 5. 



209 

 

184. Wang Jigao, Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 1996 W. Szymborska, 

„Kultura w Świecie” 1997, nr 1.  

185. Wang Jigao, Zadaje życiu pytanie poezją – o polskiej poetce Szymborskiej, „Przegląd 

Chińskich Książek” 1997, nr 1. 

186. Wang Jingwen, Lu Xun i Sienkiewicz, „Zeszyty Akademickie Akademii 

Dydaktycznej Wuhan” 1982, nr 6. 

187. Wang Jiuxin, Wieczór w Oświęcimiu – wspomnienie o wizycie w Polsce, „Zielony 

Wiatr” 2005, nr 4. 

188. Wang Li, He Xuefei, Motyw zemsty nowoczesnych pisarzy – porównanie z 

tradycyjnym motywem zemsty w literaturze, „Nauka i Szukanie” 1994, nr 5. 

189. Wang Liaonan, Komentarz o Szymborskiej i jej poezji, „Szeroki Kąt Sztuki” 2000, nr 

1. 

190. Wang Lili, Ren Yunying, Porównanie Lao She z Konradem – z punktu widzenia 

sposobu narracji, „Młody Literat” 2012, nr 3. 

191. Wang Shusheng, Lu Xun i H. Sienkiewicz, „Zeszyty Akademickie Szkoły PKCh 

Fujian” 1987, nr 1. 

192. Wang Weijuan, Czym jest prawdziwe podejście do tekstu – refleksja o lekturze 

„Poziomki”, „Nauka Chińszczyzny” 2007, nr 4. 

193. Wang Xueli, Tragedia Polski – o adaptacji polskich dzieł literackich, „Literatura i 

Sztuka Masowa” 2011, nr 4. 

194. Wang Yan, Kto zmarzł w Krakowie, „Tygodnik Ludzi z Południa” 2006, nr 5. 

195. Wang Yan, Widziałem białą Polskę, „Słynne Dzieła Literackie” 2013, nr 19. 

196. Wang Yougui, Badania tradycji tłumaczenia w Chinach: od pośredniego do 

bezpośredniego tłumaczenia, „Chińscy Tłumacze” 2008, nr 1. 

197. Wang Yougui, Literatura polska w Chinach, „Chiński Tygodnik Czytania”, z dn. 

10.10.2007. 

198. Wang Yougui, Przekłady literatury polskiej na chiński, „Zeszyty Akademickie 

Kantońskiego Uniwertytetu Języków Obcych” 2007, nr 6. 

199. Wang Zhuang, Krajobraz jak zwykle, ale społeczeństwo inne – „kolor Zachodu” 

Warszawy, „Nauka i Badania” 1991, nr 10. 



210 

 

200. Wang Zongping, „Przygody Pana Q” Lu Xuna i „Bartek Zwycięzca” Sienkiewicza, 

„Zeszyty Akademickie Akademii Pedagogicznej Changsha Shuidian” 1992, nr 2. 

201. Wang Zongping, Owoce badań Sienkiewicza, „Krytyka Literatury Polskiej” 1992, nr 

4. 

202. Wei Hong, Elegia młodości – interpretacja „Poziomki”, „Zeszyty Akademickie 

Akademi Edukacji Guangxi” 2006, nr 1. 

203. Wei Ou, Charakterystyka literatury realistycznej Europy Wschodniej, „Zeszyty 

Akademickie Uniwersytetu Pedagogicznego Yunan” 1986, nr 5. 

204. Wen Youren, Shan Xi, Ponowne badanie polskiej branży dziennikarskiej, „Chińscy 

Dziennikarze” 2007, nr 4. 

205. Wen Youren, Shan Xi, Wywiad z prezesem Polskiego Związku Literatów – 

Wojciechem Żukrowskim, „Europa Wschodnia” 1987, nr 2. 

206. Wen Youren, Wywiad z redaktorem naczelnym polskiej „Peozji”, znanym poetą 

Zrodowskim, „Poezja” 1985, nr 11. 

207. Weng Yiqin, Ruchu „Czwartego Maja” i literatura zagraniczna, „Zeszyty 

Akademickie Uniwertytetu Fudan” 1979, nr 4.  

208. Wnag Jian, Święta kraina, czysty nurt i esencja – interpretacja „Żelazowej Woli”, 

„Materiały Dydaktyczne” 2012, nr 31. 

209. Wu Daohong, Przyjaźń tysięcy kilometrów – wizyta w wydawnictwie „Książka i 

Wiedza”, „Przyjaciel Redaktora” 1987, nr 6. 

210. Wu Jianqing, Ciekawostki polskiego kręgu literackiego, „Krąg Literacki Południa” 

1988, nr 3. 

211. Wu Jinlian, Yao Chunshu, Chen Zhongying, Badania i propagowanie literatury 

zagranicznej Stowarzyszenia Badania Literatury, „Zeszyty Akademickie Uniwersytetu 

Pedagogicznego Fujian” 1980, nr 2. 

212. Wu Lan, Tłumaczka Yi Lijun otrzymała nagrodę w Polsce, „Nowe Wydarzenia 

Literatury Zagranicznej” 2007, nr 6. 

213. Wu Lan, Wybitny polski pisarz i dziennikarz Ryszard Kapuściński, w: Badania 

języków i kultur europejskich, t. 5, red. Ding Chao, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2009. 



211 

 

214. Wu Liping, Obraz pokazujący zarys historyczny literatury wschodnioeuropejskiej – o 

„Historii literatury wschodnioeuropejskiej”, „Europa Wschodnia” 1991, nr 3. 

215. Wu Liping, Opis historii literatury „narodów małych i słabych” – o „Historii 

literatury wschodnioeuropejskiej”, „Badania Literatury Zagranicznej” 1991, nr 3. 

216. Wu Ping, Zwykłe, ale urocze – „Wszystko ciche jak zagadka” Szymborskiej, „Miasto 

Książek” 2012, nr 12. 

217. Wu Qingyun, Qian Shuren, Wymiana, współpraca, wzajemne zachęcanie – wiedza i 

refleksja zdobyta w Szwecji, Finladii i Polsce, „Chińskie Wydanie” 2014, nr 3. 

218. Wu Yan, „Chłopi” Reymonta, „Zeszyty Akademickie Shanghajskiego Uniwersytetu 

Pedagogicznego” 1980, nr 3. 

219. Wu Yan, Ćwiczenie, wyczucie, rezonans, powielanie – wstępne rozważania o 

tłumaczeniu literackim, „Chińscy Tłumacze” 1985, nr 5.  

220. Xi Chuan, Hu Shaoqing, Dobre dzieła nie boją się tłumaczenia – wywiad z poetą Xi 

Chuan, „Xihu” 2013, nr 2. 

221. Xi Chuan, Inna Europa Miłosza, „Obserwacja Ekonomiczna”, z dn. 13.09.2004. 

222. Xi Chuan, Zwichnięcie Miłosza, „Czytanie” 2007, nr 1. 

223. Xia Heshun, Co ona przyniosła chińskiemu kręgowi poetyckiemu? „Dziennik 

Ekonomii Shenzhen”, z dn. 24.12.2012. 

224. Xia Heshun, Świat potrzebuje prawdziwego poety, „Dziennik Ekonomii Shenzhen”, z 

dn. 24.12.2012. 

225. Xia Jiao, Wang Dan, Wpływ literatury rosyjskiej i wschodnioeuropejskiej na powieści 

wiejskie Wang Luyana, „Zeszyty Akademickie Zawodowej Szkoły Technicznej” 2008, nr 

2. 

226. Xia Shouzhu, Smutny ale niepoddający się, pobudzający głębokie refleksje – 

„Poziomka” Iwaszkiewicza, „Zielone Jabłko” 2006, nr 6. 

227. Xia Yu, Emigracyjny Miłosz, „Weekend Południa”, z. dn. 26.08.2004. 

228. Xia Yu, Ty poeto, co robisz, siedząc w kościele św. Jana? „Weekend Południa”, z. dn. 

26.08.2004. 

229. Xia Zhongyi, Alarm dla tłumaczenia literackiego, „Gazeta Literatury i Sztuki”, z dn. 

7.12.2000. 



212 

 

230. Xiao Guodong, Li Huijun, Dźwięk duszy i ciała – „Pokusa” Miłosza, „Słynne Dzieła 

Literackie” 2007, nr 9. 

231. Xiao Ping, Świadek męki i nadziei ludzkiej, „Gazeta Literacka”, z dn. 1.03.2007. 

232. Xie Chaoyi, Tańczyć w pozycji siedzącej – „Kosmos” Gombrowicza, „Gazeta 

Literacka”, z dn. 11.12.2014. 

233. Xie Yingying, Poezja: prawdziwe pisanie historyczne – wiersze Zagajewskiego, 

„Literatura Zagraniczna” 2004, nr 4. 

234. Xing Zhe, Niedojrzała powieść, „Literatura Młodzieżowa” 2006, nr 21. 

235. Xu Qi, Krytyka „Cyrk i inne”, „Esej Poetycki” 2008, nr 3. 

236. Xu Zhongxian, Wei Mei, Projekt dydaktyczny „Żelazowej Woli”, „Chińszczyzna 

Szkoły Średniej” 2010, nr 21. 

237. Yang Baoshan, Lu Xun i poeci demoniczni, „Zeszyty Akademickie Akademii 

Longdong” 2005, nr 4. 

238. Yang Deyou, Człowiek stworzył innym takie losy – prezentacja utworu Zofii 

Naukowskiej, „Słynne Dzieła Literackie” 2012, nr 1. 

239. Yang Deyou, Dziesiąty tom wierszy Szymborskiej, „Słynne Dzieła Literackie” 2012, 

nr 25. 

240. Yang Deyou, Filozofia, specyfika, czytelność – krytyka poezji Szymborskiej, „Słynne 

Dzieła Literackie” 1997, nr 1. 

241. Yang Deyou, Jak powieści Sienkiewicza były przekładane na język chiński? 

„Pamiętnik Literacki” 1988, nr 12. 

242. Yang Deyou, Krótkie omówienie „Drugiej przestrzeni” Miłosza, „Słynne Dzieła 

Literackie” 2013, nr 25. 

243. Yang Deyou, Krótkie omówienie „Na brzegu rzeki” Miłosza, „Słynne Dzieła 

Literackie” 2013, nr 19. 

244. Yang Deyou, Krótkie omówienie „Ono” Miłosza, „Słynne Dzieła Literackie” 2013, 

nr 22. 

245. Yang Deyou, Krótkie omówienie „Wierszy ostatnich” Miłosza, „Słynne Dzieła 

Literackie” 2013, nr 28. 



213 

 

246. Yang Deyou, Krótkie omówienie wierszy Adama Zagajewskiego, „Słynne Dzieła 

Literackie” 2013, nr 31. 

247. Yang Deyou, Krytyka „Samotnej matki” polskiego pisarza Marka Gajdzińskiego, 

„Słynne Dzieła Literackie” 1996, nr 3. 

248. Yang Deyou, Ludzkość pod wysokim napięciem – „Państwo do gazu” Borowskiego, 

„Słynne Dzieła Literackie” 1995, nr 4. 

249. Yang Deyou, O tłumaczeniu utworów Schulza, „Słynne Dzieła Literackie” 2011, nr 

16. 

250. Yang Deyou, O wierszach Szymborskiej, „Słynne Dzieła Literackie” 1997, nr 1. 

251. Yang Deyou, Pisać językiem niewolnika, „Zachód” 2012, nr 9. 

252. Yang Deyou, Poznać jednego poetę, „Nowe Pisanie” 2013, nr 6.  

253. Yang Deyou, Przekłady noblistów literackich polskich w Chinach i Taiwanie 

Chińskim, „Pamietnik Literacki” 1990, nr 15. 

254. Yang Deyou, Trzynasty tom wierszy Szymborskiej, „Słynne Dzieła Literackie” 2013, 

nr 10.  

255. Yang Deyou, Znajoma i obca ojczyzna: „W mojej ojczyźnie” Miłosza, „Słynne 

Dzieła Literackie” 2013, nr 16. 

256. Yang Fan, Szereg pytań wprowadzających uczniów do lektury tekstu – projekt 

dydaktyczny „Żelazowej Woli”, „Edukacja Jiangsu” 2013, nr 26. 

257. Yang Jie, Droga podróbka, „Park Nauki” 2009, nr 20. 

258. Yang Lei, Archetypy biblijne „Quo vadis”, „Literatura Epoki” 2011, nr 4. 

259. Yang Likun, Szukanie źródła samotności – o formułowaniu charakteru Skawińskiego, 

„Zeszyty Akademickie Akademii Jingdezhen” 2005, nr 3. 

260. Yang Qingfa, Odrodzona historia Polska w poezji – tom wierszy Liang Ping 

„Bursztynowa Polska”, „Współczesny Krąg Literacki” 2007, nr 5. 

261. Yang Xuefeng, Żelazowa Wola w czyimś sercu – rozważania o dydaktyce „Żelazowej 

Woli”, „Wiedza o Chińszczyźnie” 2014, nr 2. 

262. Yang Yanli, Prezentacja Mickiewicza przez Lu Xuna, „Miesięcznik Badania o Lu 

Xunie” 1999, nr 10. 

263. Ye Junjian, Wspomnienie o Polsce, „Literatura Ludowa” 1988, nr 2. 



214 

 

264. Ye Shuxian, Izomorfizm i interakcja dwudziestowiecznej literatury i antropologii – 

od surrealizmu do magicznego realizmu, „Samonauka Chińszczyzny” 2001, nr 4.  

265. Ye Yang, 18-letni związek między Pei Yuanying a Polską, „Dom Emigrantów” 2004, 

nr 5. 

266. Ye Yu, Profil literatury wschodnioeuropejskiej: jak pisarze małych krajów zostali 

światowymi pisarzami? „Chińskie Czasopismo Wydawnictw i Mediów”, z dn. 4.07.2014. 

267. Yi Lijun, „Pan Tadeusz” w Chinach, „Poezja” 1984, nr 11-12. 

268. Yi Lijun, „Sława i chwała” – wysokie osiągnięcie w polskiej twórczości współczesnej, 

„Gazeta Literatury i Sztuki”, z dn. 9.04.1988. 

269. Yi Lijun, Analiza i ocena „Do przyjaciół Moskali” Adama Mickiewicza, w: Słownik 

analizy i oceny liryki zagranicznej, wyd. Beijing Gaodeng Jiaoyu Chubanshe, Pekin 

1991. 

270. Yi Lijun, Analiza i ocena „Lipca” Jarosława Iwaszkiewicza, w: Słownik analizy i 

oceny liryki zagranicznej, wyd. Beijing Gaodeng Jiaoyu Chubanshe, Pekin 1991.  

271. Yi Lijun, Analiza i ocena „Sławy i chwały”, w: Analiza i ocena 50 słynnych utworów 

nowoczesnej i współczesnej literatury obcej, red. Guo Dingguo, wyd. Gaodeng Jiaoyu 

Chubanshe, Pekin 1989. 

272. Yi Lijun, Analiza i ocena „Sławy i chwały”, w: Analiza i ocena 50 słynnych utworów 

nowoczesnej i współczesnej literatury obcej, wyd. Gaodeng Jiaoyu Chubanshe, Pekin 

1989. 

273. Yi Lijun, Analiza i ocena „Sonetów krymskich” Adama Mickiewicza, w: Słownik 

analizy i oceny liryki zagranicznej, wyd. Beijing Gaodeng Jiaoyu Chubanshe, Pekin 

1991. 

274. Yi Lijun, Analiza i ocena „Trzciny” Juliusza Tuwima, w: Słownik analizy i oceny 

liryki zagranicznej, wyd. Beijing Gaodeng Jiaoyu Chubanshe, Pekin 1991. 

275. Yi Lijun, Artystyczny urok „Pana Tadeusza”, w: Badania języków i kultur 

europejskich, t. 4, red. Ding Chao, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2008. 

276. Yi Lijun, Delegacja polskich literatów odwiedziła Pekiński Uniwersytet Języków 

Obcych, „Literatura Zagraniczna” 1987, nr 8. 

277. Yi Lijun, Dziewięciu polskich poetów o poezji, „Literatura Zagraniczna” 1989, nr 5. 



215 

 

278. Yi Lijun, Harmonia moralności wielkiego humanisty ze stylem pisarskim – o polskim 

krytyku literackim Arturze Sandauerze, „Europa Wschodnia” 1990, nr 2. 

279. Yi Lijun, Jarosław Iwaszkiewicz i jego powieść „Sława i chwała”, „Europa 

Wschodnia” 1987, nr 4. 

280. Yi Lijun, Jarosław Iwaszkiewicz, „Literatura Zagraniczna” 1980, nr 4. 

281. Yi Lijun, Laureatka Nagrody Nobla 1996 – polska poetka Wisława Szymborska, 

„Literatura Zagraniczna” 1997, nr 1. 

282. Yi Lijun, Literatura polska po latach 70., „Gazeta Literatury i Sztuki” 1988, nr 14. 

283. Yi Lijun, Niezwykła dama – o starej pisarce polskiej Halinie Auderskiej, „Europa 

Wschodnia” 1989, nr 2. 

284. Yi Lijun, Niezwykła i oryginalna poetka polska – Wisława Szymborska, „Europa 

Wschodnia” 1997, nr 1. 

285. Yi Lijun, Nowa monologia badania Mickiewicza, „Krytyka Literatury Zagranicznej” 

1992, nr 1. 

286. Yi Lijun, Nowe zjawisko w studiach Adama Mickiewicza w Chinach, „Krytyka 

Literatury Zagranicznej” 1992, nr 1. 

287. Yi Lijun, O drugim zjeździe Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, „Nowe Wydarzenia 

Literatury Zagranicznej” 1986, nr 6. 

288. Yi Lijun, O dwudziestym drugim zjeździe Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, „Nowe 

Wydarzenia Literatury Obcej” 1986, nr 6. 

289. Yi Lijun, O Dziennikach Marii Dąbrowskiej, w: Badania języków i kultur 

europejskich, red. Yi Lijun, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2007. 

290. Yi Lijun, O tłumaczeniu „Dziadów” A.Mickiewicza, w: Jedna książka i jeden świat, t. 

2, red. Yang Jiang, wyd. Kunlun Chubanshe, Pekin 2008. 

291. Yi Lijun, O współczesnej dramaturgii polskiej (1), „Europa Wschodnia”, 1983 nr 1. 

292. Yi Lijun, O współczesnej dramaturgii polskiej (2), „Europa Wschodnia”, 1984 nr 1. 

293. Yi Lijun, O współczesnej prozie polskiej (1), „Europa Wschodnia”, 1982 nr 1. 

294. Yi Lijun, O współczesnej prozie polskiej (2), „Europa Wschodnia”, 1982 nr 2. 

295. Yi Lijun, O życiu i twórczości Juliusza Słowackiego, w: Badania języków i kultur 

europejskich, t. 5, red. Ding Chao, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2009. 



216 

 

296. Yi Lijun, Polscy literaci o polskiej literaturze współczesnej, „Europa Wschodnia” 

1987, nr 3.  

297. Yi Lijun, Polska literatura kobieca, „Europa Wschodnia” 1990, nr 1. 

298. Yi Lijun, Polska literatura powojenna (publikowana w 20 odcinkach), „Europa 

Wschodnia” 1990, nr 3 – 1995, nr 2. 

299. Yi Lijun, Polski realizm socjalistyczny przed i po „odwilży”, „Europa Wschodnia” 

1989, nr 1. 

300. Yi Lijun, Ponowne czytanie „Popiołów” Stefana Żeromskiego, w: Badania języków i 

kultur europejskich, t. 1, red. Yi Lijun, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2005. 

301. Yi Lijun, Powieść historyczna polskiego pisarza Sienkiewicza „Quo vadis”, 

„Badania i Nauczanie Języka Obcego” 1992, nr 3. 

302. Yi Lijun, Reprezentacja polskiej poezji XX wieku, „Europa Wschodnia” 1988, nr 4. 

303. Yi Lijun, Rozmowa z Marią Dębicz o twórczości Tadeusza Różewicza, „Przekrój” 

1986, nr 7. 

304. Yi Lijun, Swoista droga rozwoju literatury polskiej, „Chiński Tygodnik Czytania”, z 

dn. 10.10.2001. 

305. Yi Lijun, Walka wokół sprawy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, „Nowe Wydarzenia 

Literatury Obcej” 1983, nr 12. 

306. Yi Lijun, Wiecznie promienisty jak słońce – w 140. rocznicę śmierci Adama 

Mickiewicza, „Europa Wschodnia” 1995, nr 3. 

307. Yi Lijun, Wstępne analizy o balladach i legendach Adama Mickiewicza, „Europa 

Wschodnia” 1998, nr 4. 

308. Yi Lijun, Yuan Hanrong, Zbuntowana dusza – O „Ferdydurke” Witolda 

Gombrowicza, „Wymiana Kulturalna między Chinami a Światem” 2005, nr 3. 

309. Yi Lijun, Zbliżyć się do Czesława Miłosza, w: Badania języków i kultur europejskich, 

t. 2, red. Feng Zhichen, Wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2006. 

310. Yin Jie, Liu Peili, Dążenie do nowoczesności – komentarz i analiza przekładów z 

„Nowej Młodzieży”, „Teoria” 2005, nr 9. 

311. Yin Lingling, Jałowa kraina ojczysta, dom duszy – kulturalne i estetyczne znaczenie 

„Żelazowej Woli”, „Nowoczesna Chińszczyzna” 2013, nr 9. 



217 

 

312. You Bide, Zhang Shuguang, Zaskoczenie z pamięci – poezja współczesna, 17, 

„Zielony Wiatr” 2005, nr 3. 

313. Yu Hua, Poznać Brunona Schulza, „Ogólnokrajowy Przegląd Nowych Książek” 

2010, nr 1. 

314. Yu Jian, Poeta i jego przeznaczenie, „Mistrzowie” 1999, nr 4. 

315. Yu Yang, Preferuję absurd pisania wiersza nad absurd niepisania, „Gazeta 

Literacka”, z dn. 9.02.2012. 

316. Yu Yang, Zagajewski: próba pochwały niekompletnego świata, „Gazeta Literacka”, z 

dn. 1.05.2014. 

317. Yu Zemin, Terroryzm to zwykła radość – polska pisarka Olga Tokarczuk i jej 

twórczość, „Krąg Powieści” 2006, nr 6. 

318. Yuan Diyong, Lu Xun i literatura polska, „Miesięcznik Badań Lu Xuna” 1993, nr 8. 

319. Zeng Biao, Kapuściński: dziennikarz czekający na Nagrodę Nobla w dziedzinie 

literatury, „Raport Ekonomii XXI Wieku”, z dn. 12.02.2007. 

320. Zeng Guo, Absurd to jego wszystko, „Przegląd Chińskich Książek” 2004, nr 4. 

321. Zeng Yuan, Pamiętnik mistrza ironii, „Raport Ekonomii XXI Wieku”, z dn. 

3.04.2006. 

322. Zhan Xingfeng, O teorii sztuki Lu Xuna a literatura zagraniczna – upamiętnienie 50. 

rocznicy śmierci Lu Xuna, „Zeszyty Akademickie Uniwersytetu Hainan” 1986, nr 3. 

323. Zhang Cuirong, Jak opisać męki, „Raport Ekonomii XXI Wieku”, z dn. 12.02.2007. 

324. Zhang Cuirong, Przekroczyć niebezpieczną granicę dla kariery, „Raport Ekonomii 

XXI Wieku”, z dn. 12.02.2007. 

325. Zhang Deming, „Rozmowa z kamieniem” Szymborskiej, „Słynne Dzieła Literackie” 

1999, nr 6.  

326. Zhang Dongyuan, Stracona sztuka: polska poezja i jej tłumaczenia, „Kultura 

Shanghajska” 2014, nr 5. 

327. Zhang Hao, Wstępne analizy buddyzmu C. Miłosza, „Zeszyty Akademickie Akademii 

Dydaktycznej Daqing” 2012, nr 2. 

328. Zhang Jing, Projekt dydaktyczny „Żelazowej Woli”, „Nowy Program Dydaktyczny” 

2013, nr 2. 



218 

 

329. Zhang Leilei, Wspólne uczucie – relacje między balladami Chopina i epopeją 

Mickiewicza, „Zeszyty Akademickie Nankińskiej Akademi Sztuki”, z dn. 25.02.2004. 

330. Zhang Lidan, Uczta uczucia i krajobrazu, raj duszy i ciała – interpretacja 

„Żelazowej Woli”, „Nowoczesna Chińszczyzna” 2013, nr 12. 

331. Zhang Lu, Prawdziwe kłamstwo polskiego pisarza, „Tygodnik Nowego Wieku” 2007, 

nr 5. 

332. Zhang Shuguang, Czas i ratunek w poezji Miłosza – współczesna poezja chińska i 

zagraniczna, porównanie, „Zeszyty Akademickie Uniwersytetu Jianghan” 2008, nr 5. 

333. Zhang Shuguang, Po tłumaczeniu Miłosza, „Krąg Literacki” 2007, nr 8. 

334. Zhang Tiefu, Ogromny diament dziedzictwa polskiego narodu – czytanie dramatu 

„Dziady” Mickiewicza, „Zeszyty Akademickie Uniwersytetu Jishou” 1983, nr 1.  

335. Zhang Tiefu, Przyczyna konfliktu między Puszkinem a Mickiewiczem, „Zeszyty 

Akademickie Uniwersytetu Xiangtan” 1983, nr 4. 

336. Zhang Wuji, Elegia przyrody – „Janko Muzykant”, „Słynne Dzieła Literackie” 1993, 

nr 6. 

337. Zhang Xiaozhen, Podróż oczyszczająca duszę – opis czterech pór roku w „Żelazowej 

Woli”, „Ogród Chińszczyzny Szkoły Średniej” 2009, nr 9. 

338. Zhang Yulian, Mazurek z głębokim uczuciem – czytanie „Żelazowej Woli”, „Raport 

Dydaktyki Chińszczyzny” 2011, nr 1. 

339. Zhang Zhenhui, Charakterystyka literatury twórczości Michała Boyma, w: Badania 

języków i kultur europejskich, t. 6, red. Ding Chao, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2011. 

340. Zhang Zhenhui, Encyklopedia życia społecznego drugiej połowy XIX wieku w Polsce, 

„Gazeta Chińskiej Akademi Nauk Społecznych”, z dn. 15.11.2007. 

341. Zhang Zhenhui, Humor w polskiej i chińskiej powieści klasycznej, w: Badania 

języków i kultur europejskich, t. 2, red. Feng Zhichen, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 

2006. 

342. Zhang Zhenhui, Lojalny przyjaciel Chińczyków – Edward Kajdański, „Dziennik 

Oświecenia”, z dn. 12.02.2014. 

343. Zhang Zhenhui, Michał Boym i upowszechnienie sinologii na Zachódzie z przełomu 

dynastii Ming i Qing, „Badania o Historii Chińskiej” 2011 nr 3. 



219 

 

344. Zhang Zhenhui, O „Lalce” Bolesława Prusa, w: Badania języków i kultur 

europejskich, t. 3, red. Gong Kunyu, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2007. 

345. Zhang Zhenhui, O „Lalce” Prusa, „Badania Literatury Zagranicznej” 1979, nr 2.  

346. Zhang Zhenhui, O literaturze polskiego romantyzmu i narodowej walce 

wyzwoleńczej, w: Badania literatury zagranicznej: zbiór pracy, t. 8, red. Instytut 

Literatury Obcej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, wyd. Zhongguo Shehui Kexue 

Chubanshe, Pekin 1984.   

347. Zhang Zhenhui, O literaturze polskiego symbolizmu, w: Badania literatury 

zagranicznej: zbiór prac, t. 16, red. Instytut Literatury Obcej Chińskiej Akademii Nauk 

Społecznych, wyd. Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, Pekin 1994. 

348. Zhang Zhenhui, O powieści „Noce i dnie”, „Badania Literatury Zagranicznej” 1980, 

nr 3.  

349. Zhang Zhenhui, O nowelach i opowiadaniach Bolesława Prusa, „Europa 

Wschodnia” 1987, nr 3. 

350. Zhang Zhenhui, O twórczości Stefana Żeromskiego, w: Badania literatury 

zagranicznej: zbiór prac, t. 7, red. Instytut Literatury Obcej Chińskiej Akademii Nauk 

Społecznych, wyd. Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, Pekin 1983.   

351. Zhang Zhenhui, O twórczości Władysława Reymonta, w: Badania literatury 

zagranicznej: zbiór prac, t. 2, red. Instytut Literatury Obcej Chińskiej Akademii Nauk 

Społecznych, wyd. Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, Pekin 1980.   

352. Zhang Zhenhui, Polski marksista Henryk Markiewicz, „Gazeta Literatury i Sztuki”, z 

dn. 14.11.2014. 

353. Zhang Zhenhui, Sienkiewicz: „Listy z podróży do Ameryki” – prawdzimy obraz 

dziewiętnastowiecznych Stanów Zjednoczonych, „Gazeta Literatury i Sztuki”, z dn. 

11.12.2013.  

354. Zhang Zhenhui, Teatr absurdalny XX wieku w Polsce, w: Absurdalizm w literaturze 

XX wieku, red. Liu Mingjiu, wyd. Hunan Jiaoyu Chubanshe, Changsha 1993. 

355. Zhang Zhenhui, Powieści ostatnich lat w Polsce, „Nowe Wydarzenia Literatury 

Zagranicznej” 1993, nr 4. 



220 

 

356. Zhang Zhenhui, Walka umysłowa na scenie literatury w latach 50. w Polsce, „Gazeta 

Literatury i Sztuki”, z dn. 5.11.1988. 

357. Zhang Zhenhui, Wang Zongping, Polska literatura absurdu po wojnie, „Europa 

Wschodnia” 1989, nr 4. 

358. Zhang Zhenhui, Wielka radość z przyjazdu przyjaciela z daleka, „Gazeta Chińskiej 

Akademii Nauk Społecznych”, z dn. 16.06.2005. 

359. Zhang Zhenhui, Wisława Szymborska – odpowiada życiu poezją, „Gazeta Literatury i 

Sztuki”, z dn. 17.02.2012. 

360. Zhang Zhenhui, Wkład Michała Boyma w upowszechnienie osiągnięć chińskiej 

cywilizacji na Zachodzie, w: Badania języków i kultur europejskich, t. 4, red. Ding Chao, 

wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2008. 

361. Zhang Zhenhui, Wystąpienie na seminarium upamiętniającym 75. rocznię świerci 

Władysława Reymonta, „Nowe Wydarzenia Literatury Zagranicznej” 2001, nr 2. 

362. Zhang Zhenhui, Zmiana motywu istnienia w polskiej literaturze współczesnej, w: 

Literatura istnienia i istnienie w literaturze, red. Liu Mingjiu, wyd. Shehui Kexue 

Wenxian Chubanshe, Pekin 1997. 

363. Zhang Zhenhui, Zmiany formy powieści XX wieku w Polsce, „Europa Wschodnia” 

1996, nr 2-3. 

364. Zhang Zhiwei, Odurzony aż do tragedii – interpretacja „Janka Muzykanta” 

Sienkiewicza, „Nauka Metoryki” 1995, nr 1. 

365. Zhang Zhixin, Wpływ literatury polskiej na „literaturę wiejską” wczesnego okresu 

nowoczesnych Chin, „Zeszyty Akademickie Zawodowej Szkoły Dydaktycznej Dali” 1989, 

nr 1. 

366. Zhao Botian, Czytać Miłosza w Polsce, „Miasto Książek” 2009, nr 9. 

367. Zhao Gang, Kochanowski i jego „Treny”, „Europa Wschodnia” 1998, nr 1. 

368. Zhao Gang, Kompleks chrześcijaństwa w literaturze polskiej, „Kultura Religijna w 

Świecie” 1999, nr 4. 

369. Zhao Gang, Literatura polska wobec postmodernizmu, w: Badania języków i kultur 

europejskich, t. 1, red. Yi Lijun, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2005. 



221 

 

370. Zhao Gang, „Sonety krymskie” Adama Mickiewicza, „Europa Wschodnia” 1998, nr 

4.  

371. Zhao Gang, Ucieczka i ulga: tematy poetyckie Młodej Polski, w: Badania języków i 

kultur europejskich, t. 1, red. Yi Lijun, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2005. 

372. Zhao Gang, Wkład chrześcijaństwa w kształtowanie polskiej kultury średniowiecznej, 

w: Badania języków i kultur europejskich, t. 3, red. Gong Kunyu, wyd. Shishi Chubanshe, 

Pekin 2007. 

373. Zhao Gang, Wpływ katolicyzmu w literaturze polskiej, „Europa Wschodnia” 1994, nr 

4. 

374. Zhao Gang, Nadano Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, „Europa Wschodnia” 

1998, nr 1. 

375. Zhao Jing, Projekt dydaktyczny „Żelazowej Woli”, „Nauka Chińszczyzny” 2006, nr 

12. 

376. Zhao Kai, Pamiętnik z Polski, „Poezja Yangcy” 2006, nr 1. 

377. Zhao Si, Pamiętnik z literackiej podróży po Polsce 2012, „Pisarze” 2013, nr 3. 

378. Zhao Si, Poetycka i historyczna podróż po Polsce 2012, „Poezja” 2013, nr 5. 

379. Zheng Jinhuai, Kontakty między Lu Xunem i Dong Qiufang oraz badania tłumaczeń i 

promocji literatury narodów niekorzystnie usytuowanych, „Zeszyty Akademickie 

Akademii Pedagogicznej Quanzhou” 2012, nr 5. 

380. Zhou Changcai, Wielki talent literacki – o Szymborskiej z punktu widzenia tła 

historycznego i kulturalnego, „Literatura Zagraniczna” 1997, nr 1. 

381. Zhou Guozhong, Wei Xiance, 10 laureatek Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, 

„Kultura w Świecie” 2006, nr 11. 

382. Zhou Jianglin, Najwybitniejszy punkt literatury środkowoeuropejskiej, „Epoka 

Finansu”, z dn. 20.03.2006. 

383. Zhou Jianglin, Pustynia duchowa Miłosza, „Epoka Chin”, z dn. 3.06.2013. 

384. Zhou Jingshu, Esej o Polsce, „Port Literacki” 2007, nr 1. 

385. Zhou Mingyan, Ślepy punkt w badaniu współczesnej literatury zagranicznej, 

„Literatura Zagraniczna” 2004, nr 6. 



222 

 

386. Zhou Yan, Chiński poloniści otrzymali medale honorowe, „Dziennik Ludowy”, z dn. 

15.11.2000. 

387. Zhu Jiang, Shen Chengying, O poezji Wisławy Szymborskiej, „Zeszyty Akademickie 

Zawodowej Szkoły Pedegogicznej Qinghai” 2004, nr 6. 

388. Zhu Kaidi, Rzucić się w obcy świat, „Raport Ekonomii XXI Wieku”, z dn. 

12.02.2007. 

389. Zhu Meilin, Korzystając ze słów kluczowych, zachęcać uczniów do dialogu z tekstem 

– metoda dydaktyczna „Żelazowej Woli”, „Chińszczyzna Szkoły Średniej” 2014, nr 3. 

390. Zhu Shida, Powinniśmy kochać ludzi – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, 

1980, C. Miłosz, „Czytanie” 1981, nr 1. 

391. Zhu Ying, C. Miłosz i jego twórczość, „Materiały Dydaktyczne” 2009, nr 7. 

 



223 

 

 

 

Nazwiska tłumaczy i znawców 

 

Transkrypcja Pin Yin Chińskie znaki 

An Si 安斯 

Bei Ta 北塔 
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Gazety i czasopisma 
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Chińskie Czasopismo Wydawnictw i 
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Zhongguo Chuban 

Chuanmei Shangbao 

中国出版传媒商报 

Chińszczyzna w Szkole Średniej Zhongxue Yuwen 中学语文 

Czytanie Dushu 读书 

Dydaktyka i Badania Chińszczyzny Yuwen Jiaoxue Yu Yanjiu 语文教学与研究 

Dydaktyka i Badania Języków Obcych Waiyu Jiaoxue Yu Yanjiu 外语教学与研究 

Dziennik Ekonomii Shenzhen Shenzhen Shangbao 深圳商报 

Dziennik Liaoning Liaoning Ribao 辽宁日报 

Dziennik Ludowy Renmin Ribao 人民日报 

Dziennik Nanfang Nanfang Ribao 南方日报 

Dziennik Oświecenia Guangming Ribao 光明日报 

Dziennik Pekiński Beijing Ribao 北京日报 

Dziennik Shanxi Shanxi Ribao 山西日报 

Edukacja Jiangsu Jiangsu Jiaoyu 江苏教育 
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Edukacja Literacka Wenxue Jiaoyu 文学教育 

Epoka Chin Huaxia Shibao 华夏时报 

Epoka Finansów Caijing Shibao 财经时报 

Europa Wschodnia Dong Ou 东欧 

Fala Poezji Shichao 诗潮 

Gazeta Chińskiej Akademii Nauk 

Społecznych 

Zhongguo Shehui 

Kexueyuan Yuanbao 

中国社会科学院院

报 

Gazeta Literacka Wenxuebao 文学报 

Gazeta Literatury i Sztuki Wenyibao 文艺报 

Gazeta Pekińska Jing Bao 京报 

Krąg Literacki Wenxue Jie 文学界 

Krytyka Literatury Nowoczesnej Xiandai Wenxue Pinglun 现代文学评论 

Kultura Shanghajska Shanghai Wenhua 上海文化 

Kwiaty Wzgórza Shanhua 山花 

Literatura Chińska i Obca Zhongwai Wenxue 中外文学 

Literatura Ludowa Renmin Wenxue 人民文学 

Literatura w Świecie Shijie Wenxue 世界文学 

Literatura Zagraniczna Waiguo Wenxue 外国文学 

Materiały Dydaktyczne Wenjiao Ziliao 文教资料 

Materiały Zabytków Kaogu Ziliao 考古资料 

Miasto Książek Shucheng  书城 

Międzynarodowa Poezja Guoji Shitan 国际诗坛 
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Miesięcznik Badań Lu Xuna Luxun Yanjiu Yuekan 鲁迅研究月刊 

Miesięcznik Naukowy Kexue Daguanyuan 科学大观园 

Miesięcznik Powieści XiaoshuoYuebao 小说月报 

Młodość  Qingchun 青春 

Młodzi Literaci Qingnian Wenxuejia 青年文学家 

Nowa Młodzież Xin Qingnian 新青年 

Nowe Wydarzenia Literatury 

Zagranicznej 

Waiguo Wenxue Dongtai 外国文学动态 

Obserwacja Ekonomiczna Jingji Guanchabao 经济观察报 

Periodyk Poezji Shikan 诗刊 

Poezja Shi Ge Yue Kan 诗歌月刊 

Poezja Jangcy Yangzijiang Shikan 扬子江诗刊 

Poezja Jiangnan Shi Jiangnan 诗江南 

Poezja Międzynarodowa Guoji Shitan 国际诗坛 

Poranek Wschodu Dongfang Zaobao 东方早报 

Przegląd Chińskich Książek Bolan Qunshu 博览群书 

Słynne Dzieła Literackie Mingzuo Xinshang 名作欣赏 

Szeroki Kąt Wydawniczy  Chuban Guangjiao 出版广角 

Tłumaczenia Yi Lin 译林 

Tłumaczenia w Chinach Zhongguo Fanyi 中国翻译 

Weekend Południa Nanfang Zhoumo 南方周末 

Wiedza Świata Shijie Zhishi 世界知识 
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Wiosenny Wiatr Chunfeng Yicong 春风译丛 

Wschód Dongfang Congkan 东方丛刊 

Zachód Xibu 西部 

Zwiastun Biznesu XXI Wieku  Ershiyi Shiji Jingji Baodao 21 世纪经济报道 
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Antologie, zbiory prac naukowych 

 

Tłumaczone nazwy Transkrypcja Pin Yin Chińskie znaki 

Analiza i ocena 50 słynnych utworów 

nowoczesnej i współczesnej literatury 

zagranicznej 

Waiguo Wenxue 

Mingzhu Wushipian 

外国文学名著 50 篇 

Antologia wybranych opowiadań 

literatury światowej 

Shijie Duanpian 

Xiaoshuo Jingpin 

Wenku  

世界短篇小说精品文

库 

Antologia wybranych opowiadań 

literatury światowej 

Shijie Dangdai 

Zhongduanpian 

Xiaoshuo 

世界当代中短篇小说 

Antologia klasycznej prozy literatury 

światowej, tom Europa Wschodnia 

Shijie Jingdian Sanwen 

– Dongou Juan 

世界经典散文-东欧卷 

Antyfaszystowska literatura w świecie Shijie Fanfaxisi 

Wenxue Shuxi 

世界反法西斯文学书

系 

Badania języków i kultur europejskich Ouzhou Yuyan Wenhua 

Yanjiu 

欧洲语言文化研究 

Dusza w kajdanach. Zbiór utworów 

laureatów słynnych nagród literackich 

w świecie  

Linghun De Jiasuo：

Shijie Zhuming 

Wenxuejiang Huodezhe 

Wenku 

灵魂的枷锁：世界著名

文学奖获得者文库 

Estetyczne czytanie doskonałych 

esejów zagranicznych 

Waiguo Sanwen Jingpin 

Shangxi 

外国散文精品赏析 

Jedna książka, jeden świat Yibenshu Yige Shijie 一本书和一个世界 

Najdoskonalsza proza i eseje literatury 

światowej. Tom wschodnioeuropejski 

Shijie Sanwen Suibi 

Jingpin Wenku – 

Dongou Juan 

世界散文随笔精品文

库-东欧卷 
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Wybór 100 zagranicznych wierszy 

klasycznych 

Waiguo Jingdian Shige 

Yibanpian 

外国经典诗歌 100 篇 

Wybór opowiadań z Europy 

Wschodniej dla dzieci  

Dongou Ertong 

Gushixuan 

东欧儿童故事选 

Zbiór dzieł laureatów Nagrody Nobla, 

tom poezji 

Nuobeier Wenxuejiang 

Zuopinji – Shige Juan 

诺贝尔文学奖作品集-

诗歌卷 

Zbiór klasycznych dramatów 

światowych 

Shijie Jingdian Xiju 

Quanji 

世界经典戏剧全集 

Zbiór klasycznych esejów Europy 

Wschodniej 

Dongou Guojia 

Jingdian Sanwen 

东欧国家经典散文 

Zbiór klasycznych nowel świata, tom 

Europy Wschodniej 

Shijie Jingdian 

Duanpian Xiaoshuoji – 

Dongou Juan 

世界经典短篇小说集-

东欧卷 

Zbiór opowiadań z Europy 

Wschodniej 

Dongou Duanpian 

Xiaoshuoxuan  

东欧短篇小说选 

Zbiór opowiadań z zagranicy Yuwai Xiaoshuoji 域外小说集 

Zbiór prac o literaturze i sztuce Wenyi Luncong 文艺论丛 

Zbiór przekładów powieści 

nowoczesnych 

Xiandai Xiaoshuo 

Yicong 

现代小说译丛 

Znane utwory literatury dziecięcej na 

świecie 

Shijie Ertong Xiaoshuo 

Mingzhu Wenku 

世界儿童小说名著文

库 
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