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�JE¯ELI  OKOLICZNO�CI  NIE  POZWALAJ¥  POWIEDZIEÆ  PRAWDY...�

O  NIE  WYDANYM  NIEMIECKIM  PRZEK£ADZIE  �GWIAZDY  ZARANNEJ�
MARII  D¥BROWSKIEJ

W dniu 29 IV 1955 Maria D¹browska razem z Mieczys³awem Jastrunem wy-
jecha³a do NRD na zaproszenie Zwi¹zku Pisarzy Niemieckich (Deutscher Schrift-
stellerverband) na uroczysto�ci schillerowskie, odbywaj¹ce siê w Wartburgu i Wei-
marze. Przebywa³a tam trzy tygodnie; w trakcie tego pobytu osobi�cie pozna³a
Leo Lasinskiego, w tym czasie pracuj¹cego nad nowym przek³adem Nocy i dni na
jêzyk niemiecki, a tak¿e Eberharda Dieckmanna, m³odego redaktora w wydaw-
nictwie Rütten und Loening, z wykszta³cenia rusycystê. Obu panów D¹browska
zna³a z wcze�niejszej korespondencji, zwi¹zanej z t³umaczeniem Nocy i dni. W tym
czasie Dieckmann zacz¹³ pracowaæ nad przek³adami jej nowel; jako pierwsze wzi¹³
na warsztat opowiadanie Ksi¹dz Filip z tomu Znaki ¿ycia1. T³umaczenia nie kon-
sultowa³ z pisark¹, która o przek³adzie dowiedzia³a siê, gdy otrzyma³a od Anny
Milskiej numer pisma �Sinn und Form�, wydawanego przez Deutschen Akademie
der Künste w oficynie Rütten und Loening, z opublikowanym opowiadaniem za-
tytu³owanym Pfarrer Filip2. D¹browska, choæ znalaz³a w tek�cie kilkana�cie b³ê-
dów rzeczowych, zdumiona by³a Dieckmanna dobr¹ znajomo�ci¹ polszczyzny.
�Pan ma wprost fenomenalne wyczucie stylów i jêzyków� � pisa³a do niego, wspo-
minaj¹c te¿ o pewnego rodzaju �geniuszu przek³adowym� (Dn 3 I 1956)3. B³êdy
szeroko skomentowa³a � na wypadek, gdyby przek³ad mia³ siê kiedy� znale�æ w pe³-
nym wydaniu przek³adu Znaków ¿ycia.

O zbiorze tym D¹browska pisa³a do t³umacza:

Ten tom, wysoko ceniony przez znawców, nie ma takiej popularno�ci jak inne moje ksi¹¿-
ki. Ma za to specjalne miejsce w moim autorskim sercu, które na ogó³ nie lubi w³asnych utwo-
rów. Podjê³am tam trudne zadanie napisania kilku short-stories, ka¿dej wed³ug innej zasady
kompozycyjnej. S¹ to jakby etiudy na formê nowelistyczn¹. Jako robotê najwy¿ej stawiam
z tych opowiadañ Oktawiê, rzecz zrobion¹ �z niczego�. [Dn 14 XI 1955]

W przesy³ce z 14 XI 1955 D¹browska przekaza³a Dieckmannowi tom Gwiaz-

1 M. D ¹ b r o w s k a, Znaki ¿ycia. Warszawa�Kraków 1938.
2 �Sinn und Form� 1955, nr 5.
3 Skrótem Dn, po którym nastêpuje data, oznaczam listy M. D ¹ b r o w s k i e j  do E. Dieck-

manna, znajduj¹ce siê w Dziale Rêkopisów Muzeum Literatury (inw. 5409).
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da zaranna z komentarzem dotycz¹cym z³ych, jej zdaniem, ilustracji Jana M³odo-
¿eñca:

Choæ robione przez zdolnego grafika, nie odpowiadaj¹ ani charakterowi, ani tre�ci, ani
realiom utworów. Zamówiono je i wykonano w³a�nie, kiedy by³am w Niemczech, a gdy wró-
ci³am, za pó�no by³o ju¿ wycofywaæ. [Dn 14 XI 1955]

Pisarka obiecywa³a te¿ wys³aæ wkrótce U�miech dzieciñstwa, który charakte-
ryzowa³a nastêpuj¹co:

To ksi¹¿eczka bardzo m³odzieñcza; wiêkszo�æ jej opowiadañ powsta³o miêdzy 20 a 25
rokiem mego ¿ycia, choæ w ksi¹¿kowym wydaniu ukaza³y siê dopiero w roku 1923-4, kiedy
bêd¹c ju¿ po trzydziestce zdecydowa³am ostatecznie zostaæ pisark¹. Ale ludzie bardzo lubi¹ do
dzi� dnia tê ksi¹¿kê i domagaj¹ siê nowych wydañ, których od 46 roku nie by³o. Mo¿e i ma ona
jaki� czar �wie¿ego pierwszego zaznawania ¿ycia i �wiata; mo¿e jest im w³a�nie mi³a przez
swoj¹ m³odo�æ i niedojrza³o�æ. Jest ona trochê jak wiosenne preludia na tematy rozwiniête
potem w Nocach i dniach. [Dn 14 XI 1955]

Prawdopodobnie pomys³ prze³o¿enia i wydania zbioru Gwiazda zaranna po-
jawi³ siê jeszcze przed listopadem 1955, byæ mo¿e � w czasie wizyty pisarki w Ber-
linie w kwietniu tego¿ roku. Wkrótce korespondencja D¹browskiej i Dieckmanna
zaczê³a toczyæ siê g³ównie wokó³ tego przek³adu.

Pisarka polemizowa³a z proponowanym przez t³umacza tytu³em zbioru � Mor-
genglühen:

Zdajê sobie sprawê, ¿e niemieckie Morgenstern jest banalniejsze ni¿ Morgenglühen, Mor-
genstern wystêpuje te¿ i w nazwiskach. Tylko ¿e niestety Morgenglühen to chyba co innego.
Czy nie znaczy to �zorza poranna�? (dos³ownie �ranne pa³anie�). Tymczasem u mnie tytu³
ksi¹¿ki wziêty jest ze s³ów ostatniego zdania ksi¹¿ki, mówi¹cych wyra�nie o �wiec¹cej nad
cha³up¹ Jasnotów (w³a�nie �ród zorzy � �Morgenglühen�) gwie�dzie zarannej. Jest to oczywi-
�cie gwiazda Wenus, któr¹ widujemy tylko zaraz po zachodzie albo zaraz przed wschodem
s³oñca. W zale¿no�ci od tego, czy widzialna jest rano, czy wieczorem, nazywana jest gwiazd¹
wieczorn¹ lub gwiazd¹ zarann¹. Nazwa �gwiazda zaranna� zrobi³a w naszym jêzyku wiêksz¹
karierê ni¿ �gwiazda wieczorna�. U¿ywana jest jako przeno�nia dla rzeczy rozpoczynaj¹cych
siê i budz¹cych wielkie nadzieje; nadto ju¿ od wieków zaawansowa³a na zwrot modlitwy. W li-
taniach do Matki Boskiej Maria Panna nazywana jest gwiazd¹ morza i gwiazd¹ zarann¹. [Dn
19 II 1956]

D¹browska spotka³a siê ponownie z Dieckmannem 9 VI 1956, kiedy ten przyje-
cha³ do Warszawy na zjazd t³umaczy. Zanotowa³a jego relacjê ze spotkania z amba-
sadorem NRD w Warszawie, który �wezwa³ ich (Bereskê, Dieckmanna i Schayera4)
na ma³¹ lekcjê, jak maj¹ siê odnosiæ do tej krytycznej dyskusji w Polsce. ¯e mog¹
siê z niej wiele nauczyæ, ale ¿eby pamiêtali, ¿e tu niektóre rzeczy posuniêto za dale-
ko i ¿e w Niemczech to nie jest mo¿liwe�5. W czasie tej wizyty pisarka omawia³a
z t³umaczem szczegó³y przek³adu Gwiazdy zarannej. Wydaje siê, ¿e mia³a wiele
zaufania do Dieckmanna, i � jak mo¿na s¹dziæ z zachowanej korespondencji � roz-
mowy na tematy spo³eczne i polityczne, jakie prowadzili w czasie prywatnych spot-
kañ w Warszawie i w Berlinie, by³y szczere i otwarte. W listopadzie 1956 D¹brow-
ska pisa³a:

4 Chodzi³o o Henryka Bereskê, t³umacza, i Schayera, polonistê z NRD (imienia nie uda³o siê
ustaliæ).

5 M. D ¹ b r o w s k a, Dzienniki powojenne. 1945�1965. Wybór, wstêp i przypisy T. D r e w-
n o w s k i. T. 3: 1955�1959. Warszawa 1996, s. 123 (9 VI 1956).
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Pana pobyt w Polsce bardzo nas do Pana zbli¿y³, poznajê to po tym, ¿e znów mia³abym
Panu wiele do opowiedzenia � o wiele wiêcej, ni¿ mo¿na to zmie�ciæ w li�cie. [Dn 12 XI 1956]

Podczas gdy Dieckmann, najpewniej za zgod¹ wydawnictwa, pracowa³ inten-
sywnie nad przek³adem, umowa na jego wydanie nie by³a jeszcze sfinalizowana.
W maju 1956 D¹browska pisa³a do Ireny Gysi, redaktorki w oficynie Rütten und
Loening:

Je�li Wydawnictwo chce ze mn¹ bezpo�rednio zawrzeæ umowê o przek³ad i wydanie
Gwiazdy zarannej czy innych ksi¹¿ek, to proszê uprzejmie przes³aæ mi odpowiednie formula-
rze, a ja rzecz uzgodniê z �Czytelnikiem�. O ile przy obowi¹zuj¹cych dzi� konwencjach mo¿-
liwe jest zawieranie umów jedynie z Wydawnictwami � to proszê mnie tylko o tym zawiado-
miæ i postêpowaæ dalej zgodnie z tym, co dla Was jest dogodniejsze i ³atwiejsze6.

List ten, a tak¿e fotografiê autorki, nowe wydanie U�miechu dzieciñstwa oraz
Szkice z podró¿y7 zawióz³ Dieckmannowi w maju 1956 Jan Pierzcha³a8 (znany pi-
sarce z jej pobytów we Wroc³awiu), który jecha³ do Berlina jako nowo mianowa-
ny attaché kulturalny. D¹browska zachêca³a t³umacza do bli¿szej znajomo�ci z dy-
plomat¹:

My�lê, ¿e Pan siê zaprzyja�ni z p. Pierzcha³¹, który jest m³odym bardzo obiecuj¹cym
pisarzem i ciekawym cz³owiekiem. Mo¿e rozmawiaj¹c po polsku, nabra³by Pan te¿ trochê
wprawy w pos³ugiwaniu siê naszym jêzykiem. [Dn 17 V 1956]

Bliska znajomo�æ z Pierzcha³¹ umo¿liwia³a D¹browskiej korzystanie przez
blisko trzy lata z poczty dyplomatycznej MSZ i szybki, niek³opotliwy kontakt z t³u-
maczem, a zarazem redaktorem zajmuj¹cym siê sprawami przek³adu i wydania
Nocy i dni. D¹browska mia³a nadziejê, i¿ Dieckmannowi uda siê zainteresowaæ
wydawców niemieckich Szkicami z podró¿y (zob. Dn 10 I 1957).

Umowê na wydanie Gwiazdy zarannej D¹browska podpisa³a 7 IX 1956,
a w kilka miesiêcy pó�niej wys³a³a Dieckmannowi now¹ edycjê tego zbioru9 z in-
formacj¹: �przywróci³am w kilku zdaniach ich brzmienie pierwotne, wiêc to jest
tekst obowi¹zuj¹cy przy przek³adzie� (Dn 12 IX 1956). Poniewa¿ w tym czasie
Lasinski koñczy³ jeszcze t³umaczenie Nocy i dni, D¹browska sugerowa³a, by prze-
k³ad tomu opowiadañ ukaza³ siê jeszcze przed pe³nym wydaniem Nächte und Tage
(Dn 10 I 1957). Praca Dieckmanna musia³a byæ w tym czasie do�æ zaawansowa-
na, skoro pisarka w li�cie do niego z sierpnia 1957 przypomina³a, i¿ czeka na rê-
kopis t³umaczenia. Otrzyma³a go w grudniu tego¿ roku10. Miêdzy 9 a 20 I 1958
poczt¹ dyplomatyczn¹ przekaza³a Dieckmannowi trzy przesy³ki, zawieraj¹ce uwagi

  6 M. D¹browska, list do I. Gysi, z 17 V 1956. Muzeum Literatury, inw. 5409.
  7 M. D ¹ b r o w s k a, Szkice z podró¿y. Warszawa 1956. Ksi¹¿ka przedstawia wra¿enia z po-

bytu w NRD w zwi¹zku z uroczysto�ciami z okazji 100 rocznicy �mierci F. Schillera.
  8 Jan P i e r z c h a ³ a  (ur. 1921) � prozaik, poeta, autor scenariuszy filmowych. W latach 1956�

1958 przebywa³ w Berlinie Wschodnim jako attaché kulturalny (w stopniu II sekretarza) Ambasady
PRL w NRD. D¹browska pozna³a go we Wroc³awiu w roku 1947; Pierzcha³a by³ w tym czasie se-
kretarzem redakcji �Zeszytów Wroc³awskich�, redagowanych w latach 1947�1952 przez A. Kowal-
sk¹ i T. Mikulskiego.

  9 M. D ¹ b r o w s k a, Gwiazda zaranna. Opowiadania. Wyd. 2. Warszawa 1956 (w tym sa-
mym roku tak¿e wyd. 3).

10 W karcie pocztowej z 5 XII 1957 (Muzeum Literatury, inw. 4608, t. 4. W tym samym miej-
scu znajduj¹ siê wszystkie listy i karty pocztowe E. D i e c k m a n n a  do M. D¹browskiej) Dieck-
mann informowa³ o zakoñczeniu przek³adu i wys³aniu maszynopisu do autoryzacji.
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do przek³adu kolejnych opowiadañ Gwiazdy zarannej11; w tym czasie tom by³ ju¿
w druku, ale jeszcze przed pierwsz¹ korekt¹12. Zamieszczono w nim wszystkie
opowiadania tego zbioru w nieco innym � ni¿ autorski � uk³adzie: opowiadanie
Na wsi wesele mia³o znale�æ siê na koñcu tomu.

W li�cie za³¹czonym do pierwszej przesy³ki, zawieraj¹cej uwagi do t³umacze-
nia Pielgrzymki do Warszawy, D¹browska podkre�la³a, i¿ du¿a ilo�æ poprawek
wynika wy³¹cznie z faktu, ¿e opowiadanie to by³o szczególnie trudne do prze³o-
¿enia.

Dla nas to by³ w³a�ciwie dokument pewnego czasu, w którym ka¿da nazwa, ka¿de nazwi-
sko i ka¿dy szczegó³ by³y wa¿ne. Dla niemieckiego czytelnika wiêkszo�æ tych szczegó³ów nic
nie mówi, obci¹¿a tylko tekst niezrozumia³ymi s³owami. Dlatego moje uwagi s¹ w³a�ciwie
przewa¿nie propozycjami skre�leñ lub skrótów. [Dn 9 I 1958]

Pisarka zgadza³a siê na proponowan¹ zmianê kolejno�ci opowiadañ w tomie,
choæ uwa¿a³a, ¿e jako pierwsze powinno znale�æ siê Na wsi wesele. Szczególnie
zale¿a³o jej te¿ na zmianie imion z polskich na niemieckie.

To o 300 % zbli¿a tekst do czytelnika. Jak¿e czytelnik mo¿e sympatyzowaæ np. z Ma³go-
rzat¹ z Na wsi wesele, skoro nawet nie mo¿e wymówiæ ani pomy�leæ jej imienia! [...] Do�æ ju¿
jest, ¿e nazwiska musz¹ brzmieæ obco

� argumentowa³a (Dn 9 I 1958). Obowi¹zuj¹ce w Polsce i w Niemczech sztywne
normy dotycz¹ce pisowni imion i ich zdrobnieñ w przek³adach by³y ogromnym
zmartwieniem D¹browskiej. Sprawa ta zaprz¹ta³a j¹ tak¿e wtedy, gdy kontrolowa-
³a t³umaczenie Nocy i dni. Porusza³a ten temat wielokrotnie w listach do Dieck-
manna, daj¹c wyk³ad swojej koncepcji:

Mo¿e ja mam jaki� Minderwertigkeitskompleks, ¿e mi siê wydaje, ¿e obce brzmienie imion
polskich oddali czytelnika od tekstu. Ale jednak tak sztywno, jak przyjêto w naszych krajach,
traktowaæ tego nie mo¿na. My�lê, ¿e w ka¿dym indywidualnym wypadku trzeba zale¿nie od
kontekstu dawaæ formy imion mo¿liwie najlepsze. W ka¿dym razie zdrobnienia nie mog¹ tak
siê ró¿niæ od imienia w³a�ciwego jak np. �Ma³gosia� od �Ma³gorzaty�, itp. Imiona z natury
rzeczy bliskie brzmieniu niemieckiemu czy miêdzynarodowemu od razu daæ w brzmieniu nie-
mieckim; dla zachowania jednej litery, jak np. w �Wiktorii� (Viktoria) nie warto robiæ czytelni-
kowi dystrakcji. Przy obecnej zasadzie my np. maj¹c Miko³aja musimy to imiê pisaæ zale¿nie
od jêzyka, z którego t³umaczymy: Niko³aj, Nikolaus etc. Ale z drugiej strony sama t³umacz¹c
Nielsa Lyhne Jacobsena, da³am �Niels�, a nie �Miko³aj�. Ale jak jest �Leopoldine�, to zdrob-
nienie nie mo¿e byæ �Poldzia� itp. [...] To, o co mi idzie, to wiêksza swoboda i elastyczno�æ
w traktowaniu imion. [Dn 20 I 1958]

Zasady przek³adu stosowane w NRD nie przewidywa³y jednak takiego roz-
wi¹zania, jakie proponowa³a D¹browska.

W zwi¹zku z ciê¿k¹ gryp¹ i dolegliwo�ciami serca, które spowodowa³y d³u¿-
szy pobyt pisarki w szpitalu, od³o¿y³a ona na jaki� czas poprawki w przek³adzie

11 M. D ¹ b r o w s k a: Uwagi do przek³adu opowiadania �Na wsi wesele�, maszynopis; Uwa-
gi do przek³adu opowiadania �Pilgerfhart nach Warschau�, maszynopis; Uwagi do przek³adu opo-
wiadania �Trzecia jesieñ�, maszynopis; Uwagi do przek³adu opowiadañ: �Jesionka�, �Dziecko�,
�Poranek w Ogrodzie Zoologicznym�, �Nocne spotkanie�, �Pani Zosia� i �Tu zasz³a zmiana�, ma-
szynopis. Wszystkie �uwagi� powsta³y w styczniu 1958. Maszynopisy znajduj¹ siê w Muzeum Lite-
ratury (inw. 5409).

12 W li�cie z 22 XII 1957 Dieckmann zapowiada³ oddanie tomu do druku oko³o 10 I 1958. Zob.
te¿ Dn 9 I 1958.
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Gwiazdy zarannej. Ale by³a spokojna o jego jako�æ; wspomina³a o tym w li�cie do
Pierzcha³y, prosz¹c o przekazanie t³umaczowi przeprosin za zw³okê:

Niech mu Pan jednak powie, ¿e gdy tylko zaczê³am czytaæ pierwsze opowiadanie, od razu
�pozna³am zwierzynê�. Jest to ten �wietny gatunek przek³adu, w którym na pewno tylko b³êdy
rzeczowe bêd¹ tu i ówdzie do poprawienia. Jak siê tylko do tego wezmê, prêdko siê z tym
uwinê13.

Ukontentowana przek³adem Dieckmanna, nie dostrzega³a w nim zbyt wielu
usterek jêzykowych, jedynie rzeczowe. W li�cie przekazanym dziêki uprzejmo�ci
Pierzcha³y (Dn 16 I 1958) chwali³a translatora: �Jest Pan ju¿ bardzo dobrym t³u-
maczem, a bêdzie Pan �wietnym�. A nawi¹zuj¹c do swoich poprawek i komenta-
rzy dodawa³a:

Pracowa³am z my�l¹ nie tylko o sobie, ale i o Panu. Ambicjonujê, ¿e Pan bêdzie najwiêk-
szym t³umaczem prozy polskiej (oby tylko warta by³a przek³adów) w Niemczech. To znaczy
m.in. t³umaczem, bo zapewne i naukowcem. Jêzyk Pana jest bogaty, giêtki, lekki. Instynkt
lingwistyczny � ogromny14.

Nie wiadomo, czy pisarka zdawa³a sobie sprawê, ¿e Pierzcha³a znacz¹co po-
maga³ m³odemu t³umaczowi w szlifowaniu przek³adu.

Nieraz z Dieckmannem siedzieli�my do pó�na nad przek³adami Gwiazdy zarannej, Na
wsi wesela. Szukali�my s³ów, przymierzali�my te lub owe zwroty niemieckie. Szczegó³ów tej
pracy nie zapisywa³em, gdy¿ to by³a czysta seminaryjna filologia.

� wspomina³ po latach Pierzcha³a15.
Jak wynika z zapisków D¹browskiej w Dziennikach16, oko³o 25 II 1958 Wal-

ter Levy, dyrektor wydawnictwa Rütten und Loening, przeczytawszy opowiada-
nie Na wsi wesele doszed³ do wniosku, ¿e zbiór ten w pe³nej postaci nie mo¿e
ukazaæ siê w NRD. Jak zanotowa³a autorka: �Prosi³ o namówienie mnie na skróty
i poda³ przez telefon wszystkie te nieprzyzwoite propozycje�. Pisarka nie zgodzi³a
siê, uwa¿aj¹c, ¿e �skre�lenia ¿¹dane przez Levy�ego wypaczy³yby kompletnie jego
[tj. tekstu Na wsi wesele] charakter�. Utwierdza³a j¹ w tym �wiadomo�æ, ¿e opo-
wiadanie to publikowane by³o w ZSRR trzykrotnie, bez ¿adnych zmian i skre�leñ.
Wys³a³a wiêc do Berlina na rêce Dieckmanna dwa egzemplarze rosyjskiego wyda-
nia kwestionowanego utworu17  � na dowód, ¿e nie zmieniono w nim nic w stosun-
ku do tekstu oryginalnego. Napisa³a te¿ po polsku list do dyrektora wydawnictwa
z pro�b¹, by Dieckmann przet³umaczy³ go adresatowi. T³umacza prosi³a te¿ o in-
terwencjê w tej sprawie u redaktorki Kaim-Kloock, zastrzegaj¹c jednocze�nie, ¿e
opowiadanie �nie mo¿e siê ukazaæ w zmienionej ani ska¿onej postaci� (Dn 11 III
1958). W tym czasie tak¿e Pierzcha³a próbowa³ poprzez swoje kontakty wp³yn¹æ
na decyzjê Levy�ego, nie spodziewa³ siê jednak sukcesu18.

13 M. D ¹ b r o w s k a, list do J. Pierzcha³y, z 29 XII 1957. Kopia w posiadaniu E. G.
14 M. D ¹ b r o w s k a, list do E. Dieckmanna, z 16 I 1958.
15 J. P i e r z c h a ³ a, list do E. G³êbickiej, z 21 VI 2003.
16 D ¹ b r o w s k a, Dzienniki powojenne, s. 282�283 (zapis sprzed 11 III 1958).
17 W wydaniu osobnym (150 tys. egz.) opublikowa³o je w r. 1957 pismo �Ogoniok�. Przedruk

w zb.: Rasskazy. Sbornik. Sostawitiel: T. A g a p k i n a. Riedaktor: W. Rakowskaja. Posles³owie:
J. S t a n i u k o w i c z. Moskwa 1957.

18 J. P i e r z c h a ³ a, list do M. D¹browskiej, z 21 III 1958. Muzeum Literatury, inw. 2709,
k. 37.
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Najprawdopodobniej nieco wcze�niej (przed marcem 1958) pisarka otrzyma-
³a list z Ministerstwa Kultury i Sztuki, w którym informowano j¹ o zainteresowa-
niu zachodnioniemieckiego pisma �Die Welt� drukiem tego opowiadania. Wspo-
mina³a o tym w li�cie do Pierzcha³y:

Jeszcze à propos pisma �Die Welt�. Okaza³o siê, ¿e Ministerstwo �le mnie poinformowa-
³o, pisz¹c o ofercie druku Na wsi wesela jako o fakcie dokonanym. Zasta³am w domu bardzo
uprzejmy list tego dziennika, ¿e zasz³o nieporozumienie. Z dziennikarzami polskimi by³a tylko
ogólnie mowa o drukowaniu literatury polskiej19. Opowiadania nie znaj¹, prosz¹, oczywi�cie
grzecznie, o przes³anie przek³adu, aby mogli zobaczyæ, czy siê dla nich nadaje. Wprowadzono
mnie w bardzo przykre po³o¿enie, bo wysz³o, jakbym zabiega³a o druk, czego w najmniejszym
stopniu nie by³o i byæ nie mog³o. Moj¹ win¹ by³o tylko, ¿e uwierzy³am Ministerstwu, nie
maj¹c w rêku ¿adnej oferty �Die Welt�. Oczywi�cie teraz, gdyby wiedzieli o skrupu³ach i w¹t-
pliwo�ciach pana Levy�ego, to by zaraz wydrukowali. Mniejsza z tym, piszê tylko dla Pana
informacji20.

W innym li�cie do Pierzcha³y pisa³a na ten sam temat:

Wiem, ¿e w okoliczno�ciach, jakie siê wytworzy³y, �Die Welt�, czy inne pismo, wydru-
kowa³oby to chêtnie; ale w¹tpiê, czy Rütten und Loening pozwoli³oby teraz Dieckmannowi na
udzielenie jego przek³adu21.

D¹browska zdawa³a sobie sprawê, ¿e wobec atmosfery skandalu, jaka zaczê³a
tworzyæ siê wokó³ opowiadania, Dieckmann znalaz³ siê w niezrêcznej sytuacji.

Brak wiadomo�ci od Pana ka¿e mi siê obawiaæ, czy Pan nie mia³ wiêkszych przykro�ci,
których ja sta³am siê mimowolnym i niezawinionym sprawc¹. Mo¿e kiedy� oka¿e siê, ¿e na
decyzjach pana Levy�ego �le wyjdzie wydawnictwo. Ale na razie my musimy pocierpieæ. Bar-
dzo mi Pana ¿al, bo przek³ad Gwiazdy zarannej nie by³by pierwszym lepszym debiutem, lecz
godnym wej�ciem Pana w szereg t³umaczy-artystów.

Wiedzia³a te¿ jednak, ¿e znajomo�æ jej utworów w Europie Zachodniej zale¿y
od dobrej woli wydawcy oraz rangi t³umacza. W tym¿e li�cie ¿ali³a siê Dieckman-
nowi:

po do�wiadczeniu z Gwiazd¹ zarann¹ nie patrzê w ogóle ró¿owo na przysz³o�æ moich ksi¹¿ek
w Niemczech. Lepiej poszczê�ci³o siê Jaros³awowi Iwaszkiewiczowi, którego nawet Dzie³a
wybrane wychodz¹ w Niemczech Zachodnich. Kurt Harrer okaza³ siê jednak skuteczny, z cze-
go ze wzglêdu na interesy polskiej literatury bardzo siê cieszê. [Dn 10 IV 1958]

W po³owie r. 1958, mimo problemów z wydaniem po niemiecku Gwiazdy za-
rannej i przed³u¿aniem siê prac nad niemieck¹ edycj¹ Nocy i dni22, przed D¹brow-
sk¹ otworzy³y siê pewne mo¿liwo�ci publikowania we Francji; jej twórczo�ci¹
zaczê³a interesowaæ siê paryska firma wydawnicza Calmann Lévy. Pisarka posta-
ra³a siê, by wydawnictwo Rütten und Loening przekaza³o do Francji wydane do-
tychczas dwa pierwsze tomy niemieckiego przek³adu Nocy i dni, prosi³a te¿ Le-
vy�ego o dostarczenie do Pary¿a maszynopisu niemieckiego przek³adu opowiada-
nia Na wsi wesele, które mia³by t³umaczyæ z niemieckiego Manés Sperber (zob.

19 Nie wiadomo, o jakim spotkaniu wspomina D¹browska; byæ mo¿e, odby³o siê w Ambasa-
dzie Polskiej w Berlinie.

20 M. D ¹ b r o w s k a, list do J. Pierzcha³y, z 11 III 1958. Kopia w posiadaniu E. G.
21 M. D ¹ b r o w s k a, list do J. Pierzcha³y, z 10 IV 1958. Kopia w posiadaniu E. G.
22 Zob. E. G ³ ê b i c k a, Wokó³ �Nocy i dni� Marii D¹browskiej w przek³adzie Leo Lasinskie-

go. �Pamiêtnik Literacki� 2004, z. 1.
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Dn 28 V 1958)23. Nie wiadomo, czy D¹browska, wystêpuj¹c z pro�b¹, liczy³a na
zmianê decyzji wydawnictwa Rütten und Loening w sprawie publikacji tego opo-
wiadania w Niemczech Wschodnich, w ka¿dym razie wrzawa radiowa w Berlinie
Zachodnim wokó³ tego nie pozwoli³a za¿egnaæ konfliktu. �Nawet dzisiaj � pisa³
Dieckmann 6 VI 1958 � nadali w RIAS [tj. Rundfunk in Amerikanischen Sektor]
dok³adne wiadomo�ci o niewyj�ciu Gwiazdy...! Co za nowe przyjemno�ci�24. Jest
bardzo prawdopodobne, ¿e zainteresowanie oficyn zachodnich opowiadaniem do-
datkowo usztywni³o stanowisko wydawcy wschodnioniemieckiego, Dieckmann
zosta³ za� ukarany zakazem podró¿y do Warszawy na zjazd t³umaczy.

W tym czasie zmieni³a siê sytuacja prawna zwi¹zana z publikacj¹ zbioru. Po-
niewa¿ min¹³ okres, w którym wydawnictwo zobowi¹zywa³o siê do wydania ksi¹¿-
ki, D¹browska postanowi³a skorzystaæ z prawa do przeniesienia jej do innej oficy-
ny. Swoje stanowisko wy³o¿y³a w li�cie do Dieckmanna, zapowiadaj¹c, ¿e list
napisany w tym duchu wy�le te¿ do dyrekcji Rütten und Loening.

Umowa podpisana by³a 7 wrze�nia 1956 roku, a wiêc up³ynê³o od tego czasu 22 miesi¹ce
i ja wchodzê z powrotem w moje prawa autorskie. W umowie jest nadto § 12, który mówi, ¿e
wydawca zobowi¹zuje siê opublikowaæ ksi¹¿kê bez zmian w tek�cie. Poniewa¿ ¿¹dano ode mnie
b¹d� wycofania z tomu opowiadania Na wsi wesele albo poczynienia w nim zmian, na jakie w ¿aden
sposób zgodziæ siê nie mog³am, za nieukazanie siê tomu odpowiada wydawnictwo.

Pisa³a równie¿, ¿e po ostatniej publikacji tego opowiadania w miesiêczniku
�Inostrannaja Litieratura� w pocz¹tkach r. 1958 redakcja drukowa³a te¿ g³osy czy-
telników, które by³y �bardzo ¿ywe i przyjemne� (Dn 6 VII 1958).

Wiadomo�æ o kontrowersjach wokó³ opowiadania Na wsi wesele, która ju¿ w mar-
cu 1958 przekroczy³a mur berliñski, teraz spowodowa³a, ¿e zaintrygowane sporem
zachodnioniemieckie wydawnictwo F. U. Herbig na pocz¹tku lipca 1958 zwróci³o
siê do autorki z pro�b¹ o udzielenie opcji na opublikowanie ca³ego tomu. �Mam
zamiar zgodziæ siê na to, bo nie mogê pozwoliæ, aby fantazje pana Levy�ego za-
mknê³y mi drogê na �wiat� � pisa³a D¹browska do Dieckmanna i przekonana, ¿e
wyczerpa³a wszelkie mo¿liwo�ci porozumienia z firm¹ wschodnioniemieck¹, doda-
wa³a:

Oczywi�cie, moje dalsze stosunki z domem wydawniczym Rütten und Loening musz¹ siê,
niestety, na tej przygodzie zakoñczyæ. A bardzo mi te¿ ¿al Pana, Pana zmarnowanego trudu i stra-
conej nadziei na rozpoczêcie kariery pisarskiej dobrym t³umaczeniem z polskiego. [Dn 6 VII
1958]

W roku 1958, niezale¿nie od prac nad tomem Gwiazda zaranna, Dieckmann
zacz¹³ przek³adaæ tak¿e dwa inne opowiadania D¹browskiej: Gdzie ty jeste�, Jo-
anno i Noc ponad �wiatem25. Okaza³o siê, ¿e równie¿ pierwsze z nich, przezna-
czone pocz¹tkowo dla pisma �Sinn und Form�, na razie nie mo¿e byæ w NRD
opublikowane. Autorka dr¹¿y³a ten temat w kolejnym li�cie:

23 Zob. te¿ E. D i e c k m a n n, list do M. D¹browskiej, z 6 VI 1958. Manés S p e r b e r  (1905�
1984) � austriacki pisarz, eseista, t³umacz. Z wykszta³cenia psycholog, wspó³pracownik A. Adlera.
Pochodzi³ z rodziny ¿ydowskiej, zamieszka³ej w Galicji. Od 1933 r. przebywa³ na emigracji we Francji.
Wydawa³ m.in. prace L. Ko³akowskiego, J. Czapskiego, F. Dostojewskiego.

24 E. D i e c k m a n n, list do M. D¹browskiej, z 6 VI 1958.
25 Opowiadanie Noc ponad �wiatem pochodzi z tomu Ludzie stamt¹d (Warszawa 1926), Gdzie

ty jeste�, Joanno ukaza³o siê w �Nowej Kulturze� w r. 1957 (nr 47).
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Je�li Pan t³umaczy³ mój fragment do pisma �Polen�, to znaczy, ¿e i tego fragmentu �Sinn
und Form� nie przyjê³o! Pismo �Polonia� zwraca³o siê do mnie w tej sprawie � postawi³am za
warunek, aby umieszczono to w Pana przek³adzie. [Dn 7 VIII 1958]

Na pocz¹tku sierpnia 1958 D¹browska otrzyma³a list od wydawnictwa Rütten
und Loening, rozwi¹zuj¹cy �z wielkim ¿alem� umowê na wydanie Gwiazdy za-
rannej. Podpisany pod listem Walter Berger zawiadamia³ autorkê, i¿ � zgodnie
z paragrafem umowy � wydawnictwo ma prawo przekazaæ licencjê na wydanie jej
ksi¹¿ek innej oficynie, dotyczy to jednak tylko tych utworów, które Rütten und
Loening samo wydaje, nie za� tych, od których wydania odst¹pi³o26. Pocz¹tkowo
pisarka zwleka³a z podjêciem decyzji co do nawi¹zania wspó³pracy z wydawnic-
twem zachodnioniemieckim, licz¹c zapewne na zmianê stanowiska dyrektora Le-
vy�ego, a gdy to nie nast¹pi³o, podjê³a rozmowy z oficyn¹ F. U. Herbig. Zapropo-
nowa³a zwrócenie siê do Rütten und Loening z pro�b¹ o udostêpnienie przek³adu
Dieckmanna, sama za� dokona³a rozpoznania (byæ mo¿e w �Czytelniku�), jak strona
polska widzia³aby wydanie ksi¹¿ki za murem berliñskim. �U nas nikt nie ma nic
przeciw temu, aby Gwiazda zaranna wysz³a w Niemczech Zachodnich, skoro nie
mo¿e ukazaæ siê w NRD� � pisa³a, dodaj¹c jednak sceptycznie:

Ale i tak nie wiem, czy co z tego bêdzie, bo nikomu nie idzie o literaturê, tylko o manewr
polityczny � i nie wiem czy ta zachodnia firma bêdzie chcia³a wydaæ ca³¹ ksi¹¿kê. Ale ostatecz-
nie �wybory� z Gwiazdy zarannej ukaza³y siê w krajach socjalistycznych, ³¹cznie z Moskw¹.
Tylko ¿e w³a�nie wszystkie zawiera³y przede wszystkim Na wsi wesele. [Dn 10 IX 1958]

Zablokowanie wydania Gwiazdy zarannej mia³o niespodziewany fina³. W cza-
sie Zjazdu T³umaczy w czerwcu 1958 w Warszawie D¹browska dowiedzia³a siê, ¿e
Walter Levy uciek³ do Niemiec Zachodnich. �To, co opowiada na Zachodzie, jest
ju¿ bezprzyk³adnym ³ajdactwem. To on przecie¿ przez swoje bezprzyk³adne tchó-
rzostwo storpedowa³ wydanie Gwiazdy zarannej� � komentowa³a te wydarzenia
(Dn 30 XII 1958). Tymczasem Walter Kahnert, dyrektor wydawnictwa F. U. Herbig,
który zwraca³ siê do D¹browskiej z pro�b¹ o opcjê na publikacjê zbioru, zapoznaw-
szy siê z tekstem � odst¹pi³ od propozycji. D¹browska komentowa³a ten fakt nastê-
puj¹co:

Spodziewa³ siê aktualnych sensacji politycznych � a po zapoznaniu siê z niemieckimi
przek³adami � nie znalaz³szy tego wszystkiego, zrezygnowa³ i napisa³ do mnie n i e p r z y-
z w o i t y  list, który w archiwum do mojej biografii bêdzie cudnym dokumentem. Chowam go
jak rarytas! Niewa¿ne!! [Dn 30 XII 1958]

W li�cie tym Kahnert pisa³:

Szanowna £askawa Pani!

Berliñskie Wydawnictwo Rütten & Loening by³o uprzejme udostêpniæ mi do kontroli
zarówno Pani trzytomow¹ powie�æ Noce i dnie, jak i Pani manuskrypt Gwiazdy zarannej. Oby-
dwa dzie³a zosta³y szczegó³owo przejrzane, niestety jednak z negatywnym skutkiem. Bez cie-
nia w¹tpliwo�ci chodzi tutaj o warto�ciowe ksi¹¿ki, ale nale¿y przypuszczaæ, ¿e nie osi¹gn¹
szczególnego sukcesu w Niemczech Zachodnich. Pani sposób pisania cechuje epicka rozwle-
k³o�æ, która dzisiejszemu czytelnikowi, bêd¹cemu pod tak du¿ym wp³ywem literatury amery-

26 Zob.: �Da wir bereits mit westdeutschen Verlagen wegen Lizenzvergabe Ihrer Werke verhan-
delt haben, würde es uns interessiern zu wissen, welchem westdeutschen Verlag Sie die Lizens für
den Morgenstern übertragen werde, Wir Ihnen für eine gelegentliche Aufklärung dankbar�. Cyt. za:
Dn 7 VIII 1958.
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kañskiej i angielskiej, nie odpowiada. Szybko, bez w¹tpienia, zmêczy go, jak to siê sta³o rów-
nie¿ w przypadku moich lektorów. Jestem daleki od udzielania Pani rad. Jednak chcia³bym
zwróciæ Pani uwagê na rzecz nastêpuj¹c¹: poprzez Pani metodê tak dok³adnego opisywania
postaci powie�ci, rysów twarzy, koloru oczu, w³osów, jej ubioru itd. postacie te nie o¿yj¹;
o¿ywi je ich postêpowanie i to, co mówi¹. A w³a�nie te rozmowy s¹ czêsto bardzo banalne.
Oczywi�cie, ludzie pro�ci nie mówi¹ jêzykiem literackim, wtedy jednak trzeba wypowied�
ograniczyæ tylko do tego, co jest niezbêdne dla opisu �rodowiska i dla przebiegu akcji. Oczy-
wi�cie ten tak przeze mnie krytykowany styl nie jest z gruntu z³y. Prawdopodobnie nie mia³a
Pani mo¿liwo�ci �ledzenia rozwoju literatury zachodnioeuropejskiej w ostatnich dziesiêciole-
ciach. My�lê, ¿e ¿aden dzisiejszy pisarz nie mo¿e unikn¹æ tej zmiany stylu.

Niezmiernie ¿a³ujê, ¿e muszê przekazaæ Pani tê odmown¹ wiadomo�æ. Poniewa¿ jednak
rocznie wydajê najwy¿ej dwadzie�cia ksi¹¿ek, muszê prowadziæ bardzo ostr¹ selekcjê. Trzy
tomy Nocy i dni oraz manuskrypt Gwiazdy zarannej odsy³am jednocze�nie do Wydawnictwa
Rütten & Loening.

Na odwrocie kartki D¹browska napisa³a: �17 XI 1958. List curiosum. Cenny
rarytas w moim archiwum. Powia³o czasami Goebbelsa � na wspak�27.

W tej nowej sytuacji, po ucieczce Levy�ego na Zachód i rezygnacji oficyny
F. U. Herbig z wydania zbioru, pisarka ³udzi³a siê nadziej¹, ¿e Rütten und Loening
zmieni stanowisko. W cytowanym ju¿ tu li�cie z grudnia 1958 pyta³a Dieckman-
na: �Czy teraz nie da³oby siê wznowiæ umowy o wydanie Gwiazdy zarannej?�

K³opoty z publikacj¹ opowiadania Szczê�liwa istota

Nie tylko nie uda³o siê zrobiæ niczego dla wydania Gwiazdy zarannej, ale
wkrótce dodatkowo pojawi³y siê k³opoty z publikacj¹ opowiadania Szczê�liwa isto-
ta28 w przek³adzie Dieckmanna w pi�mie �Sinn und Form�. Wzmianka o propozy-
cji druku jakiego� opowiadania D¹browskiej w tym periodyku znajduje siê w wy-
s³anej jej przez Dieckmanna kartce z 21 V 1959. Pisarka zdecydowa³a siê zapro-
ponowaæ Szczê�liw¹ istotê � opowiadanie niedawno powsta³e, wys³ane wcze�niej
tak¿e Helenie Teigovej do Pragi. T³umacz otrzyma³ maszynopis Szczê�liwej istoty
na pocz¹tku wrze�nia 1959 i odnalaz³ w nim �tylu znajomych�, ale ju¿ pod koniec
miesi¹ca wspomina³ o zastrze¿eniach redaktora pisma co do niektórych fragmen-
tów opowiadania i przypuszcza³, ¿e w najbli¿szych numerach opowiadanie �chy-
ba nie uka¿e siê�29. Wed³ug jego relacji redaktor naczelny czasopisma, Peter Hu-
chel, zakwestionowa³ wystêpuj¹ce w opowiadaniu okre�lenie �rewizjonizm nie-
miecki�. Zdziwiona D¹browska t³umaczy³a:

Obawy pana Huchela dotycz¹ce mojego opowiadania polegaj¹ chyba na jakim� zdumie-
waj¹cym nieporozumieniu. �Rewizjonizm niemiecki� oznacza d¹¿no�æ pana Adenauera do
rewizji granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie. Rewizjonizm ten krytykowany jest nawet
przez niektórych Niemców z Republiki Federalnej. Jakim wiêc sposobem ¿artobliwa wzmian-
ka, wymieniaj¹ca tak¿e i ten temat w�ród wielu rozmów (nie dyskusji) powszednich �przy
stole� rodzinnym, mog³a staæ siê niecenzuralna w Republice Demokratycznej? Przyzna Pan, ¿e
trudno to zrozumieæ i ¿e nasuwa to ró¿ne nieweso³e my�li30.

27 W. K a h n e r t, list do M. D¹browskiej, z 29 X 1958. Orygina³ w jêzyku niemieckim. Mu-
zeum Literatury, inw. 2815.

28 Opowiadanie to D¹browska napisa³a w maju 1959. W Polsce opublikowa³a je �Twórczo�æ�
w numerze pa�dziernikowym tego roku; wcze�niej ukaza³o siê w jêzyku czeskim, w przek³adzie
H. Te i g o v e j, pt. �tástna bytost (�Kvìty� 1959, nr 36).

29 E. D i e c k m a n n, listy do M. D¹browskiej, z 12 i 22 IX 1959.
30 W tek�cie opowiadania sporny fragment, dotycz¹cy psiaka Darusia, brzmia³: �Pani Gronek,
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Wyja�nia³a te¿ obszernie t³umaczowi kwestiê wspomnianego aluzyjnie w opo-
wiadaniu stosunku studentów do profesorów w Polsce w latach stalinizmu. Pisa³a:

Nie wiem, jak sprawa stosunku studentów do profesorów wygl¹da³a czy wygl¹da u Was.
W ka¿dym razie w zakwestionowanym zdaniu mia³am na my�li wy³¹cznie stosunki polskie.
U nas by³ okres, gdy studenci z ZMP pozbawiali katedry profesorów zas³u¿onych, znakomi-
tych uczonych i pedagogów tylko dlatego, ¿e wydawali im siê za ma³o aktywni w wypowie-
dziach okoliczno�ciowych, podpisach pod ró¿nymi apelami, a czêsto po prostu pod byle pozo-
rem �politycznym� mszcz¹c siê za z³e wyniki egzaminów. Okres ten min¹³ na zawsze, a zas³u-
¿eni profesorowie zostali zrehabilitowani i przywróceni na katedry. Z wyj¹tkiem tych, co umarli
z nêdzy albo z rozpaczy � zna³am osobi�cie jednego takiego [...].

Dodawa³a nie bez ukrytej ironii:

Moje zdanie o studentach z owego czasu jest bardzo ³agodn¹, lekk¹ i ¿artobliw¹ aluzj¹ do
tych spraw; zreszt¹ i sam profesor potraktowany jest z ¿artobliw¹ ironi¹, jak i ca³e opowiada-
nie pe³ne jest akcentów humorystycznych (choæ nie pozbawionych pierwiastka dramatyczne-
go), które aby zrozumieæ, trzeba oczywi�cie choæ szczypty poczucia humoru.

Informowa³a Dieckmanna � byæ mo¿e, licz¹c na to, ¿e wiadomo�ci tej nie
zatrzyma dla siebie � i¿ zakwestionowane opowiadanie zosta³o opublikowane
w Pradze, �gdzie panuj¹ rygory podobne do waszych. Nie wzbudzi³o ¿adnych za-
strze¿eñ i nic w nim nie skre�lono� (Dn 3 X 1959). D¹browska poprosi³a o zwrot
maszynopisu Szczê�liwej istoty. Jednocze�nie da³a wyraz rozgoryczeniu, pisz¹c do
Dieckmanna:

Przed czterema laty przyby³am do Was z otwartymi ramionami. Pana przyjêli�my w Pol-
sce jak brata, jak brata i przyjaciela traktowali�my Pana w czasie naszej z Jurkiem31 ostatniej
wizyty w Berlinie. Je�li to nale¿y do przesz³o�ci � to chyba nie z naszej winy. [Dn 3 X 1959]

Dieckmann t³umaczy³ powody odrzucenia projektu przek³adu przez �Sinn und
Form�:

Niech Pani najpierw wybaczy ma³y b³¹d dla czasopisma [!]. Pan Huchel by³ d³ugo za
granic¹ i tylko telefonicznie mogli�my rozmawiaæ o wspomnianym opowiadaniu: �le zrozu-
mia³em �niemiecki rewizjonizm�, bo adenauerowski stosunek do krajów wschodnich nazywa-
my �rewizjonizmem� i s³owo �rewizjonizm� dotyczy u nas pewnych fa³szywych tendencji
w partii32.

Wkrótce przek³adem Szczê�liwej istoty zainteresowa³a siê austriacka t³umacz-
ka Gerda Hagenau33. Wobec nieopublikowania opowiadania w NRD, D¹browska

wdowa po wo�nym uniwersytetu, mieszkaj¹ca w domku po drugiej stronie uliczki, pe³ni u Won-
drauszów obowi¹zki sprz¹tania, palenia w piecach i podawania obiadów, które przyrz¹dza u siebie.
Chêtnie wdaje siê w rozmowê, gdy profesorostwo jedz¹, a teraz mówi siê g³ównie o psie. Daru� sta³
siê powa¿n¹ konkurencj¹ dla wieczornych rozmów o konferencji genewskiej, rewizjonizmie nie-
mieckim, sytuacji geopolitycznej, Zwi¹zku Radzieckim i rakietach miêdzyplanetarnych tudzie¿
o stroncie 90 w atmosferze i w ludzkich ko�ciach� (M. D ¹ b r o w s k a, Opowiadania. Warszawa
1967, s. 658).

31 Jerzy S z u m s k i, bratanek M. D¹browskiej.
32 E. D i e c k m a n n, list do M. D¹browskiej, z 26 X 1959.
33 Gerda L e b e r - H a g e n a u  (1918�2004) � urodzona w £odzi austriacka profesor, poetka,

t³umaczka z literatury polskiej, redaktor. Autorka monografii Polnisches Theater und Drama (Wien�
Köln 1994). Prze³o¿y³a m.in. utwory R. Brandstaettera, I. Jurgielewicz, ksi¹¿kê L. M³odo¿eñca
o o. Maksymilianie Kolbe, wyda³a te¿ antologiê Moderne Erzähler der slavischen Völker (Olden-
burg�Hamburg 1961).
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ponowi³a pro�bê do Dieckmanna o zwrot maszynopisu oraz uwag autorskich do
niego i przes³anie ich pod wskazany adres wiedeñski.

Prosi³am o to jeszcze w zesz³ym roku i by³am pewna, ¿e pani Hagenau dawno to ju¿ ma
w rêku i ¿e to ju¿ przet³umaczy³a. Tymczasem donosi mi w³a�nie, ¿e dot¹d tego maszynopisu
nie otrzyma³a. Ja nie rozporz¹dzam ju¿ ¿adnym zbywaj¹cym egzemplarzem, nawet i rêkopisu,
a Panu to przecie niepotrzebne. Brak tego opowiadania uniemo¿liwi udzia³ mojej twórczo�ci
w projektowanej antologii w Niemczech Zachodnich. [Dn 15 II 1960]

W li�cie z 17 III 1960 Dieckmann twierdzi³, ¿e w³a�nie wys³a³ Gerdzie Hage-
nau maszynopis Szczê�liwej istoty; jednak w antologii tej, wydanej w r. 1961, zna-
laz³ siê przek³ad opowiadania Jesionka (Der Herbstmantel)34.

Tymczasem okaza³o siê, ¿e w Niemczech Wschodnich publikuje siê utwory
D¹browskiej bez jej wiedzy i zgody. Przed 15 II 1960 pisarka otrzyma³a wydan¹
w Weimarze antologiê Die Kette, w której zamieszczono przek³ady dwóch jej opo-
wiadañ w t³umaczeniu Dieckmanna35; o tym, ¿e prze³o¿y³ on Noc ponad �wia-
tem � byæ mo¿e, zapomnia³a (t³umacz zapowiada³ ten przek³ad w po³owie r. 195936,
ale nie przys³a³ go do autoryzacji). �Mam nadziejê, ¿e przek³ad jest bezb³êdny� �
napisa³a D¹browska, ale w post scriptum doda³a: �Mój tytu³ nie brzmi: Noc ponad
ziemi¹, ale Noc ponad �wiatem� (Dn 15 II 1960). Drugim opowiadaniem zamiesz-
czonym w tej antologii by³ prze³o¿ony w r. 1955 Ksi¹dz Filip (Pfarrer Filip).

Mniej wiêcej od r. 1959 lub 1960 toczy³a siê te¿ sprawa przygotowywanego
przez Dieckmanna wyboru opowiadañ D¹browskiej w jego przek³adzie pt. Der
dritte Herbst; t³umacz nie da³ odpowiedzi na pytania i uwagi pisarki, dotycz¹ce
zbioru. �Nie wiem, jak siê wydawnictwo do tego ustosunkowa³o, i rada bym to
wiedzieæ� � upomina³a siê (Dn 15 II 1960). Dopiero na pocz¹tku wrze�nia 1960
otrzyma³a maszynopis przek³adu opowiadañ Szkie³ko i Gdzie ty jeste�, Joanno;
w po³owie miesi¹ca odes³a³a go ze swoimi poprawkami. Do t³umaczenia nie mia³a
wielu uwag, dotyczy³y one zreszt¹ g³ównie odcieni semantycznych pojedynczych
wyrazów. W odniesieniu do opowiadania Szkie³ko poprawek merytorycznych by³o
zaledwie kilka. Pisarka mia³a zastrze¿enia do niemieckiej nazwy �Königreich� dla
Królestwa Kongresowego; s¹dzi³a, ¿e bêdzie ona niezrozumia³a dla czytelnika nie-
mieckiego. Przypomina³a, ¿e w jêzyku niemieckim przed pierwsz¹ wojn¹ �wiato-
w¹ u¿ywano nazwy �Kongresspolen� i proponowa³a nazwê �Königreich Polen�
lub stosowny przypis wyja�niaj¹cy. Przy okazji t³umaczy³a szczególne znaczenie
u¿ytego w Szkie³ku s³owa �robota�:

Podobnie jak wiêzienny, mamy te¿ bardzo bogaty jêzyk ¿ycia konspiracyjnego, nielegal-
nego. M.in. tajn¹ dzia³alno�æ w nielegalnej partii nazywano �robot¹� (tak jak nielegaln¹ litera-
turê �bibu³¹�). Ale czy ta �Arbeit� bêdzie co� mówi³a niemieckim czytelnikom? Niech Pan
zapyta waszych komunistów, jak okre�lali swoj¹ dzia³alno�æ konspiracyjn¹ w okresie hitlery-
zmu. [Dn 15 IX 1960]

34 Der Herbstmantel. Aus dem Polnischen E. D i e c k m a n n. W: Polen erzählt. Zweiundzwan-
zig Erzählungen. Ausgewählt und eingeleitet G. H a g e n a u. Vorworth von G. H a g e n a u. Frank-
furt am Main � Hamburg 1961 (tu w nocie od wydawcy b³êdne informacje biograficzne dotycz¹ce
M. D¹browskiej).

35 Nacht über der Erde. Autorisierte Übersetzungen E. D i e c k m a n n; Pfarrer Filip. Autori-
sierte Übersetzungen E. D i e c k m a n n. Redaktion der deutschen Übersetzung: A. H e r m a n n.
W: Die Kette. Polnische Meistererzählungen. Oprac. J. Z. J a k u b o w s k i, A. M i l s k a. Przedm.
J. Z. J a k u b o w s k i. Weimar 1959.

36 E. D i e c k m a n n, list do M. D¹browskiej, z 26 VI 1959.
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Wyja�nia³a te¿, co w jêzyku polskim oznaczaj¹ rosyjskie �doprosy�: �»Do-
prosy« to w³a�nie �ledztwo, badania, pytania zadawane w �ledztwie. ¯adne pro�-
by!� Tak¿e opowiadanie Gdzie ty jeste�, Joanno nie wymaga³o wielu poprawek,
raczej zapoznania m³odego t³umacza z niektórymi wyra¿eniami powsta³ymi w Pol-
sce w czasie okupacji, np. z zastosowanym w szczególnym znaczeniu s³owem �kro-
wa�. D¹browska opowiada³a:

�Krow¹� nazywali�my wielkie miotacze min wyrzucanych za pomoc¹ sprê¿onego powie-
trza. Takimi miotaczami obstawiono Warszawê mniej wiêcej w pocz¹tku wrze�nia. Miny te
mia¿d¿y³y ca³e domy. Ale samo sprê¿anie powietrza wydawa³o przera�liwy zgrzyt i trwa³o
chwilê, tak ¿e z góry siê wiedzia³o, kiedy uderzy �krowa�. [Dn 15 IX 1960]

Prosi³a, by maszynopisy dalszych opowiadañ dostarczyæ w listopadzie 1960,
kiedy powróci z Jugos³awii.

W po³owie stycznia 1961 Dieckmann wys³a³ pisarce do wgl¹du maszynopis
pos³owia do przygotowanego ju¿ wyboru opowiadañ Der dritte Herbst. Los tej
przesy³ki przypomina o infiltracyjnych obyczajach, stosowanych w tamtych la-
tach wobec �rodowisk twórczych tak w Polsce, jak i w NRD. Oburzona D¹brow-
ska pisa³a w marcu 1961:

Szanowny i drogi Panie Eberhardzie,

List Pana z 15 I doszed³ mnie dopiero dzisiaj! � Koperta ca³a podarta i pozaklejana szary-
mi paskami papieru, ze stemplami urzêdów celnych niemieckich i polskich, z jak¹� wsuniêt¹
pod jeden z naklejonych pasków papieru kartk¹ polskiej odprawy celnej itp. S³owem, zwyk³y
list polecony w sprawach czysto literackich, a wa¿nych i pilnych potraktowano jako podejrza-
n¹ posy³kê zagra¿aj¹c¹ interesom celnym37 naszych pañstw. Sprawa jest skandaliczna i nadaje
siê do reklamacji u niemieckich i polskich w³adz celnych i pocztowych, a nawet do opubliko-
wania w prasie. [Dn 8 III 1961]

W latach 1956�1959 D¹browska, kontaktuj¹c siê z t³umaczami niemieckimi,
dziêki grzeczno�ci Jana Pierzcha³y korzysta³a z poczty dyplomatycznej, nie odczu³a
wiêc dzia³ania systemu kontroli przesy³ek zagranicznych miêdzy Polsk¹ a NRD.
Wobec zaistnia³ej zw³oki pisarka nie by³a pewna, czy jej uwagi do pos³owia dotr¹
w porê do wydawnictwa, mimo to zestawi³a na czterech stronicach szczegó³owe
sprostowania. Mia³a jedno tylko zasadnicze zastrze¿enie, dotycz¹ce Powstania War-
szawskiego. Nie kry³a oburzenia z powodu przykrego potkniêcia t³umacza:

Nie poda³am roku Powstania Warszawskiego, bo nawet nie przysz³o mi do g³owy, ¿e Pan
mo¿e tej daty nie znaæ. [...] Jak¿e ma³e znaczenie ma Polska, skoro Pan nie wie nawet, kiedy
dzia³a siê ta katastroficzna tragedia, nale¿¹ca wszak tak¿e do historii Pana narodu! [Dn 8 III 1961]

Pos³owie oceni³a wyra�nie bez entuzjazmu, ale ze �wiadomo�ci¹ istniej¹cych
w tym czasie ograniczeñ. �Nie wchodzê zbytnio w jego tre�æ zasadnicz¹, która
jest taka, jak38 byæ musi. Wiem, ¿e Pan stara³ siê, jak Pan móg³, nadaæ cokolwiek
¿ycia i ciep³a opisowi tej, nudnej w tak schematycznym interpretowaniu, twórczo-
�ci. Na to nic nie mo¿emy poradziæ�. Przyst¹pi³a jednak energicznie i nie kryj¹c
emocji do sprostowania istotnych b³êdów rzeczowych pos³owia.

37 S³owo �podejrzan¹� nadpisane rêcznie nad przekre�lonymi s³owami �niebezpieczn¹�, �gro�-
n¹�; s³owa �interesom celnym� nadpisane nad przekre�lonym s³owem �bezpieczeñstwu�.

38 W tym miejscu wykre�lone s³owa �u was�. Maszynopis pos³owia ze znakami zapytania wpi-
sanymi o³ówkiem przy zakwestionowanych partiach znajduje siê w Muzeum Literatury (inw. 5409).
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Tekst ten nie tylko zawiera³ informacje biograficzne, ale te¿ dotyczy³ ca³o-
kszta³tu dorobku literackiego D¹browskiej, uzna³a wiêc ona za stosowne daæ kilka
istotnych komentarzy do niektórych swoich utworów. O Ludziach stamt¹d w prze-
k³adzie P. Breintkampa z r. 1937 pisa³a:

Tytu³ Landlosen jest niew³a�ciwy i zosta³ nadany niemieckiemu przek³adowi poza moj¹
wiedz¹. O wiele w³a�ciwsze wydaje mi siê Pana Leute von drüben. Dobrze by³oby to zazna-
czyæ. Przy okazji � mój tytu³ Ludzie stamt¹d nie oznacza, jak chc¹ niektórzy nasi krytycy, ludzi
z dna spo³ecznego (choæ o nich ksi¹¿ka mówi) ani mojego do nich dystansu. Przeciwnie, ozna-
cza moich bliskich mi ludzi z tamtych moich dawnych, rodzinnych stron.

Poniewa¿ Dieckmann okre�li³ opowiadania jako optymistyczne, D¹browska
prostowa³a:

Zakoñczenia nowel Dzikie ziele, £ucja z Pokucic, Noc ponad �wiatem i Najdalsza droga
nie s¹ bynajmniej tak optymistyczne, jak to wychodzi na 4 stronicy Pana tekstu. S¹ raczej
gorzko ironiczne. Oczywi�cie, ¿e £ucja nie odzyska ju¿ mê¿a, a jej s³owa s¹ tylko czepianiem
siê jeszcze jednego z³udzenia. Romans Maryjki i Janka przechodzi w ciê¿kie i twarde ¿ycie
bez widoków na co� lepszego. Droga Kaczmarków, którzy przechodz¹ w proletariat miejski
jest w³a�nie n a j d a l s z a  i nie zwiastuje prêdkiej odmiany losu. [...] Warto zaznaczyæ, ¿e
akcja Ludzi stamt¹d toczy siê przed pierwsz¹ wojn¹ �wiatow¹ (a nie w Dwudziestoleciu miê-
dzywojennym).

Przy wzmiance o Nocach i dniach pisarka zakwestionowa³a okre�lenie boha-
terki powie�ci s³owem �kleinmütig� i � podaj¹c obszern¹ i cenn¹ dla badaczy twór-
czo�ci D¹browskiej charakterystykê Niechcicowej, wyja�nia³a:

Barbara nie jest bynajmniej �kleinmütig� � przeciwnie, w trudnych okoliczno�ciach ¿ycia
nie zawodzi i okazuje siê wielkoduszn¹. Barbary nikt jeszcze z uczonych ani krytyków nie
odczyta³, choæ takiej drugiej postaci nie ma w literaturze, nie tylko polskiej. Prócz niektórych
czytelników, którzy siê na niej poznali, wszyscy bior¹ j¹ za trochê jêdzowat¹ ¿onê dobrego
Bogumi³a. Tymczasem Bogumi³ i Barbara to skojarzenie na mozoln¹ drogê ¿ycia d w u  p o-
s t a w  w o b e c  � w i a t a. Bogumi³ reprezentuje postawê otwart¹, ufn¹ trze�w¹ i afirmuj¹c¹
¿ycie mimo wszystko. Barbara � postawê kwestionuj¹c¹ ¿ycie, podejrzewaj¹c¹ jego warto�æ,
bezpieczeñstwo i sens. Barbara to element niepokoju, pierwiastek �nocy�, poraj¹cy siê na ka¿-
dym kroku z problemami istnienia. Bogumi³ to równowaga ducha, ale i jego ubóstwo, to pier-
wiastek �dni�, ale i pewien brak wyobra�ni, napastuj¹cej Barbarê �ród poczucia ciemno�ci
bytu. Je�li traktujê sama Barbarê z lekko ironicznym dystansem i nie bez humoru, to raczej
obrona przed zbytnim siê z ni¹ solidaryzowaniem. Muszê dodaæ, ¿e ró¿ne kombinacje, odmia-
ny i mieszanki tych dwu postaw powtarzaj¹ siê u mnie we wszystkich w¹tkach i postaciach
powie�ci. Na ci¹g³ym konfrontowaniu z ¿yciem i migotaniu tych ró¿nych postaw (z których
ka¿da ma swoj¹ racjê bytu, choæ nie zawsze racjê moraln¹) oparta jest ca³a kompozycja powie-
�ci, lecz nikt tego nie spostrzeg³.

Nie by³a zadowolona z porównania powie�ci do Sagi rodu Forsytów Johna
Galsworthy�ego, a tak¿e do Buddenbrooków Thomasa Manna.

Forsyte Saga jest dla mnie do�æ nudn¹ powie�ci¹, której zdo³a³am przeczytaæ zaledwie
pó³tora tomu, i to dopiero w roku 1936. Porównanie z Mannem jest dla mnie wielkim zaszczy-
tem, ale Buddenbrooks s¹ oprócz Joseph und seine Brüder jedyn¹ powie�ci¹ Manna, któr¹
muszê dopiero przeczytaæ39.

39 Pisarkê zawiod³a pamiêæ; w jej Dziennikach znajdujemy zapis z r. 1935 �wiadcz¹cy o lek-
turze równie¿ tej powie�ci: ��le siê czujê i ca³y prawie dzieñ le¿ê na tapczanie. Czytam Budden-
brooków. To znacznie lepsze od Galsworthy�ego� (M. D ¹ b r o w s k a, Dzienniki 1914�1945.
[T.] 2: 1926�1935. Warszawa 1999, s. 351 〈14 VIII 1935〉).
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Przy okazji da³a wyraz swojej fascynacji twórczo�ci¹ Manna, o której czêsto
wspomina³a w listach do Lasinskiego w latach 1955�195740.

Manna poznajê w³a�ciwe dopiero teraz i rzeczywi�cie widzê w nim co� pokrewnego ze
mn¹, tylko na o wiele potê¿niejsz¹ miarê. W roku 1937 latem przeczyta³am Czarodziejsk¹ górê,
która mi siê wtedy nie podoba³a. Od roku 1955 czytam go wci¹¿ i uwa¿am za jednego z naj-
wiêkszych pisarzy �wiata�.

Tekst pos³owia zawiera³ � przeznaczone dla szerokiego krêgu czytelników
niemieckich, a dla D¹browskiej trudne do przyjêcia � sformu³owania o niew¹tpli-
wie  dora�nej propagandowej wymowie. Autorka Nocy i dni nie kry³a oburzenia
z powodu zdania dotycz¹cego �rodowiska Marcina �niadowskiego z tej powie�ci,
na temat kolaboracji z caratem, oraz tonu wzmianki o Józefie Pi³sudskim. Pisa³a
gniewnie:

O jakiej kolaboracji polskich wojskowych z carskimi siepaczami Pan tu mówi? Nigdy takiej
nie by³o! I co tu ma do rzeczy Pi³sudski, który w³a�nie wypowiedzia³ wojnê rosyjskiemu carato-
wi, czego mu, o dziwo, nie mog¹ wybaczyæ komuni�ci! Pi³sudskiego lepiej by tu nie tykaæ �
sprawa jest zbyt skomplikowana i zbyt dzi� wypaczona. Zanim �zdradzi³ idea³y m³odo�ci�, by³
d³ugie lata zes³añcem syberyjskim, socjalist¹ i niepodleg³o�ciowcem. A choæ nie sympatyzowa-
³am z nim, jak nie sympatyzujê z wszelkimi �wodzami� i w³adczymi lud�mi, dla mego pokolenia
jest on pierwszym, co po roku 1863 porwa³ Polaków do walki narodowowyzwoleñczej. Nie trze-
ba te¿ zapominaæ, ¿e koniec koñców by³ niemieckim wiê�niem Magdeburga. Na tym koñczy siê
jego okres bohaterski. Ka¿da biografia ma swoje ró¿ne fazy. Mogê zrozumieæ, ¿e dla celów do-
ra�nej polityki wysuwa siê jedn¹, dogodn¹ fazê. Ale dzi� opluwa siê Pi³sudskiego w³a�nie za
okres jego walki z caratem. Oto paradoks. W Polsce nienawidzi³y go d³ugo sfery reakcyjne i pra-
wicowe, które nazywa³y go �bolszewikiem� i �bandyt¹�.

Z powodu nieprawdziwej informacji, dotycz¹cej spotkania z Heinrichem Koi-
tzem41 w czasie okupacji, D¹browska prostowa³a:

Nie, nigdy nie zobaczy³am mego pierwszego niemieckiego t³umacza w mundurze hitlerow-
skim. Ju¿ po wojnie dowiedzia³am siê przypadkiem, ¿e poleg³ we W³oszech. Tak¿e s³ysza³am
tylko, ¿e po kapitulacji Warszawy w 1939 podobno zg³asza³ siê do mnie42. By³am wtedy we
Lwowie pod panowaniem ZSRR. Do Warszawy wróci³am dopiero w czerwcu 1940 roku i przez
ca³y czas okupacji nigdy z ¿adnym hitlerowskim mundurem osobi�cie siê nie zetknê³am.

Na niezrêczny eufemizm, u¿yty przez autora pos³owia dla nazwania osoby
wywiezionej na przymusowe roboty, pisarka zareagowa³a ostro:

Co to znaczy �diesmal als Fremdarbaiter�? W czasie okupacji Polacy byli zabierani albo
nawet ³apani do przymusowych robót w Niemczech, jak niewolnicy.

Tak¿e poruszenie przez Dieckmanna kwestii emigracji spowodowa³o szcze-
gó³owe wyja�nienia D¹browskiej:

40 Komentuj¹c przek³ad Nocy i dni przedstawiony jej do autoryzacji przez Lasinskiego, propo-
nowa³a mu lekturê utworów Manna, co mia³o pomóc t³umaczowi w znalezieniu w³a�ciwych s³ów
czy sformu³owañ; wielokrotnie sama podsuwa³a Lasinskiemu formu³y stylistyczne lub pojedyncze
s³owa wziête z utworów Manna.

41 Heinrich K o i t z  (1901�1943) � niemiecki t³umacz literatury polskiej i ukraiñskiej, publi-
cysta polityczny. Z pochodzenia �l¹zak, jego dziadkowie brali udzia³ w powstaniu wielkopolskim
1848 roku. Ukoñczy³ slawistykê we Wroc³awiu. Opublikowa³ m.in. studia Männer um Pi³sudski
(1934), przet³umaczy³ i wyda³ fragmenty zbioru dokumentów, mów i rozkazów Marsza³ka pt. Ge-
setz und Ehre (1935). Prze³o¿y³ Noce i dnie (ukaza³y siê tylko tomy 1 i 2: Breslau 1938), t³umaczy³
te¿ prozê M. Choromañskiego, F. Goetla, J. Kurka. Zgin¹³ na froncie w³oskim w listopadzie 1943.

42 Po wybuchu wojny Koitz pisa³ do D¹browskiej z Wroc³awia. Zachowa³a siê koperta z dat¹
stempla pocztowego: 18 XII 1939, samego listu nie odnaleziono.
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O emigrantach jest u mnie jedno w¹t³e zdanie dotycz¹ce dziecka, którego brat i matka
zginêli w powstaniu, wywieziono je do ojca, który we Francji o¿eni³ siê z inn¹. Pan wyprowa-
dza z tego za daleko id¹ce, a mnie przecie¿ dotycz¹ce, wnioski. Emigranci ju¿ od kilku lat nie
s¹ a¿ tak izolowani od kraju (poza ma³¹ grupk¹ londyñsk¹). Wielu z nich, i to znakomitych, jak
pisarz Melchior Wañkowicz, powróci³o do Polski na sta³e, wielu odwiedza Polskê, a ludzie
z kraju odwiedzaj¹ ich i dyskutuj¹ z nimi w czasie podró¿y zagranicznych.

D¹browska zwraca³a te¿ uwagê Dieckmanna na nadmierne eksploatowanie
tego w¹tku:

Teksty opracowanego przez Pana mego wyboru opowiadañ nie daj¹ zreszt¹ podstaw do
tak obszernego mówienia o emigracji.

Ton pos³owia do tego stopnia nie przypad³ jej do gustu, ¿e w zakoñczeniu listu
napisa³a:

Przedwojenna Polska, choæ �le rz¹dzona, by³a dla nas mimo wszystko Polsk¹, tak jak
Polsk¹ by³a i Rzeczpospolita przedrozbiorowa, a tak¿e � Polska w niewoli.

List D¹browskiej z 8 III 1961, zawieraj¹cy wspomniane sprostowania i suge-
stie, Dieckmann otrzyma³ dopiero po up³ywie trzech tygodni. Wydawnictwo nie
czeka³o na uwagi autorki i przed 20 III 1961 ksi¹¿kê skierowa³o do druku. T³u-
macz nie robi³ pisarce du¿ych nadziei na poprawienie tekstu. W li�cie z IV 1961
D¹browska nie kry³a rozgoryczenia i rozdra¿nienia argumentami Dieckmanna:

Có¿ mi z tego, ¿e czytelnicy niemieccy dowiedz¹ siê �czego� o mnie�, skoro zarazem
dowiedz¹ siê nie tylko o mnie, ale o Polsce rzeczy nieprawdziwych. Zw³aszcza o owych �pol-
nische Militar� kolaboruj¹cych z carskimi siepaczami, co jako ¿ywo nigdy nie mia³o miejsca
i mieæ nie mog³o, gdy¿ za czasów caratu nie by³o ¿adnych polskich wojskowych, a jedyni,
którzy ukazali siê w czasie I wojny �wiatowej, walczyli w³a�nie z carsk¹ Rosj¹.

Udzieli³a te¿ t³umaczowi i zarazem autorowi pos³owia znamiennej rady:

Je¿eli okoliczno�ci nie pozwalaj¹ powiedzieæ prawdy, nale¿y dane fakty raczej omin¹æ,
zw³aszcza gdy publikowane utwory nie daj¹ dostatecznych podstaw do ich poruszenia. [Dn 4 IV
1961]

Pisarka naciska³a, by przede wszystkim sprostowaæ b³êdy pos³owia, co czê�cio-
wo uda³o siê zrobiæ. Dieckmann wycofa³ z drukarni tekst i wprowadzi³ do niego
pewne korekty; za zaistnia³e b³êdy rzeczowe wini³ Annê Milsk¹43; w ksi¹¿ce pozo-
sta³y nie poprawione b³êdy przek³adu opowiadañ. Z listów Dieckmanna wynika, ¿e
wybór ukaza³ siê drukiem najpewniej ju¿ we wrze�niu 196144 i zosta³ dobrze przyjê-
ty na Targach Lipskich, mia³ te¿ ¿yczliwe omówienie w radiu berliñskim.

Tom Gwiazda zaranna nigdy nie zosta³ wydany w jêzyku niemieckim.

43 E. D i e c k m a n n, list do M. D¹browskiej, z 3 V 1961. Anna M i l s k a  (1909�1987) �
prozaik, t³umaczka, m.in. z jêzyka niemieckiego. W latach piêædziesi¹tych by³a radc¹ do spraw lite-
rackich przy Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz konsultantem literackim w Komitecie Wspó³pracy
z Zagranic¹. W roku 1957, w zwi¹zku z wydarzeniami na Wêgrzech, wyst¹pi³a z PZPR i od tego
roku zajmowa³a siê wy³¹cznie prac¹ literack¹. Dieckmann zna³ Milsk¹ z jej pobytu w NRD w 1955
roku. Nie wiadomo, jaki by³ jej udzia³ w opracowaniu tekstu pos³owia do Der dritte Herbst. Milska
by³a wspólnie z J. Z. Jakubowskim redaktork¹ wspomnianej ju¿ antologii opowiadañ Die Kette.
Polnische Meistererzählungen.

44 M. D ¹ b r o w s k a, Der dritte Herbst. Autorisierte Übertragung aus dem Polnischen
E. D i e c k m a n n. Nachwort E. D i e c k m a n n. Wyd. 1. Berlin 1961.
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�WHEN CIRCUMSTANCES DISALLOW TO TELL THE TRUTH...�
THE UNPUBLISHED GERMAN TRANSLATION
OF MARIA D¥BROWSKA�S �MORNING STAR�

The article refers to Maria D¹browska�s problems connected with the translations of her works
into German, and especially with the collection Morning Star, in which the most important story was
Countryside Wedding. The paper evokes the political background of D¹browska�s difficult contacts
with the German publishers, being different in East and West Germany. While the publishing
problems in the German Democratic Republic resulted from fear of presenting the reader
a new formula of Polish literature called later �thaw literature�, in Western Germany, if disposed
of a special political meaning, the texts were unattractive and old-fashioned. Atmosphere of scandal
that accompanied the ban on publishing Countryside Wedding indicated more than German readers
could learn by reading it. D¹browska�s correspondence with the German publishers reveals the
absurd of censorship requirements in the German Democratic Republic in times when it was much
more lenient even in the Soviet Union and Czechoslovakia. D¹browska�s fight for the change of
afterword to the collection of Der dritte Herbst  shows the scope of hypocrisy about the newest
Polish history in German propaganda around 1960. The correspondence also suggests that the
high level of translation of the collection Morning Star and others was significantly added by Jan
Pierzcha³a, who at this time worked in Berlin as cultural attaché. Quotations from D¹browska�s
letters reveal also her views of the art of translation.


