
Bogdan Mazan, Dominika Szajder

Polonistyka w Chinach : rozmowa z
prof. Bogdanem Mazanem -
dziekanem Wydziału Filologicznego
UŁ, wykładowcą literatury
Pozytywizmu i Młodej Polski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 8, 487-490

2006



A C T A  U N I V E R S I T A T I S  L O D Z I E N S I S
FO LIA  LITTERA RIA  POLONICA 8, 2006
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PO LO N ISTY K A  W  CHIN A CH  
Rozmowa z prof. Bogdanem Mazanem 

-  dziekanem Wydziału Filologicznego UŁ, 
wykładowcą literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

-  W  jak i sposób zaczęła się Pana przygoda z Chinami?
Pierwszy raz pojechałem do Chin w grudniu 2000 r. na sympozjum 

poświęcone Władysławowi Reymontowi, a zorganizowała je K ated ra  Języka 
Polskiego na  Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych oraz Pekińska A ka
demia N auk Społecznych. Przez kilka pierwszych dni zwiedzałem Pekin 
i jego zjawiskowe okolice, zapoznawałem się z miejscową kuchnią i obycza
jami. K olejne dni spędziłem na Uniwersytecie. W ystąpiłem z referatem 
prezentującym sylwetkę Reym onta, a  nazajutrz m iałem  wykład dotyczący 
Trylogii. D rugie wystąpienie skierowane było zwłaszcza do studentów . Aby 
dokładniej zobrazow ać niektóre przykłady, zdecydowałem się wykorzystać 
moje wcześniejsze turystyczne obserwacje i zastosować porów nania do  kultury 
i wyobrażeń chińskich. Jak  się przekonałem, zarówno R eym ont, jak  Sien
kiewicz byli zasłużonymi am basadoram i kultury polskiej w Chinach.

-  Czy to była P ana jedyna wizyta? Czy potem jeszcze współpracował Pan 
z chińskimi polonistami?

Drugi pobyt również wiązał się z cyklem wykładów na  Pekińskim U ni
wersytecie, ale m iał już nieco inny charakter. Podczas pierwszej wizyty 
poznałem tamtejszych naukowców -  profesorów, doktorantów , tłumaczy, 
zawiązały się przyjaźnie. Podjęliśmy wówczas rozmowy o wspólnym projekcie 
badawczym, którego efektem finalnym m iała być książka o roboczym tytule 
Pozytywizm i negatywizm. Rozważaliśmy, co w literaturze drugiej połowy 
XIX w. m a charakter pozytywny, a co negatywistyczny, ale przynoszący też 
efekty korzystne i wartościowe. Spojrzenie Chińczyka n a  literaturę polską 
może odsłonić pewne kontrowersje. Inaczej jest przez nich oceniana i war
tościowana. Odkryłem to już  podczas wykładu o Trylogii. Pewne kwestie się
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zbiegały, np. pozytywne odczucia w stosunku do kreacji Bohuna. Jednak 
już Jeremi Wiśniowiecki z chińskiej perspektywy to w większym stopniu 
człek indywidualny (co łączy się w języku chińskim z ujemnie zwaloryzowa
nymi określeniami: egoista, sobek). W ynika to  ze sposobu bycia Chińczyków, 
naznaczonego zbiorowością. Nawet w kaw iarniach i restauracjach przy 
stołach zasiadają duże grupy znajomych, przyjaciół.

-  Czy różnice językowe, kulturowe nie sprawiały trudności w kontaktach 
ze studentami?

N a pewno trzeba brać pod uwagę możliwości językowe słuchaczy podczas 
wykładów. W iększość z nich -  kadra dydaktyczna, doktoranci znają język 
polski bardzo dobrze, więc nie było pod tym względem problem ów  komuni
kacyjnych. Chińska młodzież z niezwykłym zainteresowaniem słuchała roz
m aitych „słów skrzydlatych” , które były dla nich kluczem do  zrozumienia 
polskiej m entalności. Po wykładzie na tem at Quo vadis podszedł do mnie 
jeden ze studentów  i zadał bardzo m ądre pytanie o scenę końcow ą powieści. 
D yskutowaliśmy przez dłuższą chwilę i muszę przyznać, że była to inte
resująca rozmowa.

-  Czy studia na wydziale polonistyki cieszą się w Chinach zaintere
sowaniem?

T rudno m i powiedzieć, ilu słuchaczy liczy W ydział Języków Wschodnio
europejskich. Podczas sesji na Wydziale Języka Polskiego w wykładach 
uczestniczyło około 20 studentów.

-  Jak wyglądają studia polonistyczne w tak egzotycznym kraju? Jaki jest 
program, wykładane przedmioty?

D użą wagę przywiązuje się do praktycznych zajęć, np. tłumaczenia 
literatury polskiej. W tym zakresie badania szybko się rozwijają i pojawi
ły się liczne przekłady (niektóre czekają jeszcze na wydanie). Poznałem 
parę m ałżonków  -  tłum aczy i zarazem  profesorów  (Yi L ijun i Yuan 
H anrong), którzy przełożyli na chiński m.in. Krzyżaków, Ogniem i mie
czem, Dziady czy Pana Tadeusza. Ukończyli również pracę nad Potopem, 
jednak nie znaleźli do tej pory wydawcy zainteresowanego opublikowa
niem tej książki.

-  Jakie są perspektywy pracy dla chińskich studentów po ukończeniu 
polonistyki?

Większość absolwentów zostaje w kraju, ale niektórzy decydują się na 
wyjazd do Polski. P racują jako  wysocy urzędnicy, w dyplomacji. Zostają też 
na uczelni, na  studiach doktorskich, kontynuują pracę translatorską.
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-  Czy planowana jest wizyta chińskich studentów w Łodzi, a może powstał 
program wymiany studenckiej?

Zorganizowanie współpracy międzyuczelnianej jest możliwe, ale wymaga 
zaangażowania obu stron. Osobiście bardzo chciałbym, aby za mojej kadencji 
dziekańskiej nasz wydział nawiązał bliższe kontakty  z pekińską polonistyką. 
Na razie są to  jednak  odległe plany. N atom iast na początku przyszłego 
roku akademickiego jest zaplanow ana wizyta chińskich doktorantów  i bada
czy. Szczegóły dotyczące ewentualnych spotkań na  naszej uczelni będą 
dopiero opracowane.

-  Jakim i studentami byli Pana słuchacze?
Wydaje mi się, że nie m a szczególnych różnic między polską a chińską 

młodzieżą, cechuje ich podobne zaangażowanie, sposób bycia. Ale o szczegó
ły należałoby zapytać wykładowców, którzy m ają z nimi zajęcia na co dzień.

-  M ial Pan okazję zwiedzać Pekin i jego okolice. Do których miejsc 
wraca Pan z sentymentem?

Pekin jest niezwykłym miejscem i posiada wiele pięknych zabytków. Ja  
zapewne widziałem jakąś reprezentacyjną cząstkę tej pekińskiej mozaiki. 
Udało mi się zobaczyć Zakazane M iasto -  rezydencję daw nych cesarzy. 
Zachwycające były lśniące rdzawo krzewy, drzewa i posągi w Ogrodzie 
Pałacowym. Potem mój przewodnik, młody tłum acz-stażysta zaprowadził 
mnie do słynnego Pałacu Niebiańskiego Spokoju i M auzoleum  М ао. Z do
byłem najwyższy odcinek Wielkiego M uru (za co otrzymałem pamiątkowy 
dyplom ze zdjęciem). W spomnieć muszę też o zjawiskowej D rodze Duchów. 
Jest to kilom etrow a aleja z posągam i ludzi i zwierząt, realnych i mitycznych. 
Dostojnicy i żołnierze przerastali mnie dw ukrotnie. D oświadczenia z tej 
wyprawy wykorzystałem później podczas wykładów.

-  Jak  Polacy są postrzegani przez typowego Chińczyka?
Kierowca taksówki, gdy dowiedział się, że jesteśm y z Polski, odrzekł: 

„Ona też kiedyś była w obozie socjalistycznym” . N atom iast przy obiedzie 
pytano mnie, czy Polacy piją mniej alkoholu niż Rosjanie. M usiałem z po
mocą tłumaczki znaleźć odpowiedź nie rozm ijającą się z praw dą, ale i nie 
stawiającą nas w złym świetle.

-  Czy Chiny są obecnie bezpiecznym krajem dla Europejczyka?
Podczas mojego pobytu nie zauważyłem żadnych szczególnych zagrożeń. 

Wydaje mi się, że tamtejsze ulice są podobne pod względem bezpieczeństwa 
do naszych. Oczywiście trzeba do wszystkiego podchodzić z odrobiną roz
sądku, np. nie wstępować w nocy do ciemnych zaułków. Z moich pobieżnych 
obserwacji wynika, że Chiny otwierają się na turystów. Goście z Europy 
witani są tam  z dużą sympatią, czego mogłem osobiście doświadczyć.
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THE POLISH PHILOLOGY STUDIES IN CHINA 
(Summary)

Interview with professor Bogdan M azan, dean o f the Faculty o f Philology on University 
o f Łódź about cultural exchange between Polish and Chinese nations. He tells about Polish 
Philology in China, translation research works and collaboration Polish scholar with teaching 
staff o f Eastern European Language Departm ent on Beijin F oreign Studies University. Professor 
describe also his observation of Chinese culture, customs during scientific conferences in Peking 
and travels around the China.


