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(II) DRAWICZ Andrzej: Anna Aohraatowa i Borys Pasternak ja
ko tłumacze liryki polskiej. W: Po obu stronach granicy. Z
powiązań kulturalnych polsko-radzieokich w dwudziestoleciu
międzywojennym pod red. B.Galstera
i K. Sierockiej przy
współudziale A.Piorunowej. Wrocław 1972. IBL i ZS PAN, s.
163-179.
Charakteryzując wnikliwie i z dużym znawstwem
przedmiotu
tłumaozenia z poezji polskiej pióra Aohmatowej(Broniewski,Jasnorzewska-Pawlikowska, Słowaoki, Szymborska, Tuwim) i Pasternaka (Broniewski, Leśmian, Słowaoki), podkreśla autor - jako rys
najbardziej znamienny tyoh przekładów - świadomie
zamierzone
przez tłumaozów odstępstwo od oryginałów. Swoboda przekładów,
uwarunkowana jest zarówno tradyoją transiatorską, zorientowaną
na przyswojenie ruszozyźnie dorobku ogólnoeuropejskiego,jak też
dążeniem wybitnyoh twóroów i do obrony
własnego języka poe
tyckiego. Tracą niekiedy na tej nieustępliwości poeoi tacy,jak
Słowaoki, Tuwim ozy Broniewski, "uklasyoznieni" przez
oboje
tłumaozów (np. wiersze Słowaoklego wydają się w przekładzie dzie
łem "romantyka drugiego rzutu", a szczęśliwym wyjątkiem jest
tylko "Maria Stuart" w wersji Pasternakowskiej).
BP/46/111
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(II) JAZUKIEWICZ-0SEŁKOWSKA Ludwika: Rosyjska poezja ra
dziecka na lamaoh "Kameny" w lataoh 1933-1939* W: Po obu
8tronaoh granioy. Z powiązań kulturalnyoh polsko-radzieokloh w XX-leoiu międzywojennym pod red. B.Galsterai K.Sierooklej przy współudziale A.Piorunowej. Wrocław 1972. IBL
i ZS PAN, s. 297-322.
Przegląd przekładów poezji rosyjskiej publikowanyoh

w la

taoh 1933-1939 w lubelskiej "Kamenie". Omawiając
na wstępie
program ąydawniozy pisma, autorka zwraca uwagę iiż działalność translatorska z literatur słowiańskich stanowiła jedno

z

głównyoh

jego założeń. V prezentaoji przekładów redakoja stosowała za
sadę świadomego eklektyzmu - na łamaoh "Kameny" ukazywały się
poezje przedstawioieli różnyoh kierunków artystycznyoh:
obok
poetów rosyjskich XIX w. - poeoi emigraoyjni i poeci rosyjscy
z okresu radzieckiego. Większośoi przekładów dokonywał redaktor
pisma, K.A.Jaworski. Tłumaczami poetów rosyjskich okresu ra
dzieckiego byli ponadto m.in. tó.Jastrun, S.Pollak,W.Słobodnik,
J.Czeohowioz. Zarówno przekłady, jak prace krytyczne inspiro
wały polskiego ozytelnika do szerszego zainteresowania współ
czesną literaturą i kulturą rosyjską.
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