
 

1/4 

 

 

 

Hanna Karpińska 

 

 

Laudacja dla Błagowesty Lingorskiej, Laureatki Nagrody Translatorskiej 

dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego za całokształt twórczości 

 

 

Szanowni Państwo, Szanowna Kapituło, 

  

chciałabym do tych słów dodać: „droga Błago” – niestety choroba uniemożliwiła 

jej przyjazd… Dlatego tylko w ten sposób, z daleka, możemy do niej skierować nasze 

najserdeczniejsze słowa, myśli i uczucia.   

Dlaczego powiedziałam: „droga Błago”? Pełne imię Laureatki brzmi przecież 

Błagowesta czyli ‘niosąca dobrą wieść’. Piękne imię. A jednak w Polsce – chyba się nie mylę 

– znana jest przede wszystkim jako Błaga. Błag to po bułgarsku znaczy: dobry, łagodny, miły. 

Źródłosłów ten sam, co polskie błogi, ale w Bułgarii przymiotnik ten używany jest przede 

wszystkim w odniesieniu do ludzi. A samo imię nie występuje tak często. 

Czy jest przypadkiem, że nosiła je podobnie zauroczona literaturą polską legendarna już dziś 

tłumaczka „Pana Tadeusza” Błaga Dimitrowa?  

Z ogromną radością i wzruszeniem witamy Błagę Lingorską w gronie laureatów 

Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego. Wspaniale, 

że jej wieloletnia praca nad udostępnieniem bułgarskim czytelnikom twórczości tego pisarza 

znalazła uznanie ze strony Szanownej Kapituły.  

A droga do ogromnych osiągnięć Błagowesty, o których za chwilę, nie była łatwa 

ani prosta. Wystarczy uważniej popatrzeć na bibliografię bułgarskich edycji Kapuścińskiego. 

Pierwsze książki ukazały się w latach dziewięćdziesiątych, a więc po bułgarskim przełomie 

1989 roku. Wydawać by się mogło: może on i nie był zbyt wygodny dla totalitarnego reżymu, 

ale proszę, jaki wysyp zaraz po jego obaleniu. Zgoda, ale… fragmenty „Wojny futbolowej”, 

„Szachinszacha” i „Cesarza” zamieszczane były na łamach czasopism już od wczesnych lat 

osiemdziesiątych. Tak długo trwało tłumaczenie całości? Nie. Kto zna najnowszą historię 

Bułgarii, ten się domyśli i zrozumie, a fakty to potwierdzą: tyle lat trwało kołatanie do bram 

wydawnictw, niekończące się czekanie na recenzje i opinie, przesuwanie lub anulowanie 

już ustalonych terminów – słowem sytuacja niemal beznadziejna, w której opublikowanie 
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jakiejś cząstki już wykonanej pracy, jakiegoś fragmentu tej czy innej książki w czasopiśmie 

było prawdziwym uśmiechem losu, wręcz zakrawało na cud. Dodajmy, że czasem 

cud ten wynikał ze szczęśliwego zbiegu okoliczności, czasem był następstwem znalezienia się 

w odpowiednim czasie w siedzibie odpowiedniej redakcji, czasem wreszcie doprowadzał do 

niego niepozbawiony ryzyka przyjacielski gest.  

Znajomość Błagowesty Lingorskiej z twórczością Ryszarda Kapuścińskiego zaczęła 

się już w 1978 roku w Ośrodku Kultury Polskiej w Sofii. U jej źródeł stał nie kto inny, 

tylko Wojciech Żukrowski. Zapytany podczas spotkania z czytelnikami o najnowsze 

osiągnięcia polskiej literatury na pierwszym miejscu wymienił „Wojnę futbolową” 

i „Cesarza”. Błaga wspominała po latach: „mówił ze szczerym zachwytem o talencie 

i niepowtarzalnym stylu autora i o wyjątkowych walorach artystycznych jego prozy. 

Istne peany! Żeby wielki pisarz mówił w ten sposób o swoim młodszym koledze! 

Coś w tym musiało być…”

. 

Od tego momentu zaczęła się blisko czterdziestoletnia droga Błagi Lingorskiej 

do Ryszarda Kapuścińskiego, a właściwie jej walka o teksty, o dostęp do książek, wreszcie 

o ich wydanie. Sama barwnie opisała to w relacji  „Nigdy niespisane tarapaty bułgarskiego 

tłumacza”, zamieszczonej w pierwszej części „Podróży z Ryszardem Kapuścińskim”. 

Jak ciekawostka może zabrzmieć fakt, że pierwszym tekstem Kapuścińskiego, który 

przetłumaczyła, nie była żadna książka czy reportaż, tylko tekst wywiadu opublikowanego 

przez Teresę Krzemień w „Kulturze” jesienią tego samego 1978 roku. Wywiad ten 

zafascynował Błagę tak bardzo, że od ręki go przetłumaczyła, co więcej – kopie porozdawała 

przyjaciołom. Samizdat? W ówczesnej Bułgarii nie był to najlepszy pomysł.  

Przyjrzyjmy się sytuacji. Błagowesta, absolwentka polonistyki, była wtedy asystentką 

i doktorantką na Uniwersytecie Sofijskim. Chociaż miała za sobą – i przed sobą, 

jak się później okazało – sukcesy w praktyce dydaktycznej i  doświadczenia pracy nie tylko 

z bułgarskimi, lecz także polskimi studentami, to marzyła nie o karierze uniwersyteckiej, 

tylko o tłumaczeniach literackich. Wydawnictwa publikujące literaturę przekładową były 

nieliczne i bardzo upartyjnione. Każdy tytuł musiał uzyskać akceptację z instancji – nazwijmy 

to – zdecydowanie pozaliterackich. Nawiasowo wspomnę, że w ramach współpracy 

kulturalnej strona bułgarska przekazywała wtedy polskim władzom tzw. listy rekomendacyjne 

                                                 

 Błagowesta Lingorska, Nigdy niespisane tarapaty bułgarskiego tłumacza, w: Podróże z Ryszardem 

Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy, pod red. Bożeny Dudko, wyd. Znak,. Kraków, 2007. 
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zalecanych do przetłumaczenia tytułów; faktem jest, że były one traktowane z umiarkowanym 

nabożeństwem i dzięki temu w Polsce wyszło w tamtych latach sporo wartościowych 

i niekoniecznie wybitnie prawomyślnych książek bułgarskich. Podobnych rekomendacji 

oczekiwano zapewne od nas, a już zupełnie pewne jest to, że każdy polski tytuł (i jego autor) 

był tam najsumienniej badany i prześwietlany. Na dodatek grono bułgarskich tłumaczy 

literatury polskiej nie było zbyt szeroko otwarte na nowych adeptów.  

Szczęśliwy przypadek sprawił, że przełożony przez siebie niewielki fragment 

„Wojny futbolowej” udało się Bładze opublikować w biuletynie informacyjno-kulturalnym 

Bułgarskiej Agencji Prasowej. Było to w roku 1981. Kolejny przypadek i łut szczęścia 

sprawił, że w latach 1982-83 większe fragmenty tejże samej „Wojny futbolowej” zamieścił 

tygodnik sportowy „Start”. Ktoś uwierzył tytułowi? Późniejsza próba opublikowania całości 

w Wydawnictwie Wojskowym (w końcu w tytule była wojna!) nie powiodła się: książce 

zarzucano, że choć została przetłumaczona w wielu krajach, to w Związku Radzieckim nie… 

Po podpisaniu porozumień sierpniowych rezerwa oficjalnych władz bułgarskich 

wobec Polski jeszcze bardziej wzrasta. Na szczęście dzięki swojej działalności naukowej 

Błaga ma możność odwiedzać Polskę. I tak jesienią 1981 roku dochodzi do pierwszego 

spotkania Ryszarda Kapuścińskiego z jego bułgarską tłumaczką;  kolejne następują wiosną 

i jesienią 1982 i wiosną 1984 roku. Do rąk Błagi trafiają nowo wydawane książki pisarza, 

po niedługim czasie do rąk jej przyjaciół – kolejne drugoobiegowe bułgarskie przekłady 

tych książek… 

Mamy więc do czynienia z działalnością nie tylko translatorską, lecz i  

popularyzatorską – trudną, pracochłonną, a na dodatek w tamtych latach i w tej postaci 

zdecydowanie ryzykowną.  

Po latach jej kolejnym przejawem stanie się to, że właśnie  Błaga Lingorska 

przyczyniła się do przyznania Ryszardowi Kapuścińskiemu pierwszego zagranicznego 

honorowego doktoratu, a mianowicie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Sofijskiego. 

To jednak jest już rok 2002. 

Przez cały czas poprzedzający zmiany transformacyjne Błaga intensywnie tłumaczy 

i to dzięki temu w latach dziewięćdziesiątych odnotowujemy w Bułgarii prawdziwy boom 

twórczości Kapuścińskiego. Już w roku 1990 ukazują się w jednym tomie „Cesarz” 

i „Szachinszach”, w parę lat później – „Lapidarium”, „Imperium” i po kolejnych 

„Lapidariach”, już u progu XXI wieku, znów wydanie zbiorowe: „Wojna futbolowa”, 
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„Jeszcze jeden dzień życia” i „Heban”. I wreszcie ostatnie dziesięciolecie: „Podróże 

z Herodotem”, tom zawierający utwory: „Autoportret reportera”, „Rwący nurt historii” 

i „Ten Inny” i trzy ostatnie części „Lapidariów” (we współpracy z Mileną Milewą).  

Jak wysoko twórczość Ryszarda Kapuścińskiego jest ceniona w Bułgarii, niech 

świadczy to, że w 1994 roku znalazła się ona w programie nauczania na Wydziale 

Dziennikarstwa Uniwersytetu Sofijskiego. 

Gdyby ogłosić konkurs: gdzie się tłumaczy najwięcej Kapuścińskiego, to pierwsze 

miejsce ex aequo zajęłyby dwa kraje –  Bułgaria i Włochy. I tu, i tam wydano po piętnaście 

tytułów, choć same tytuły się nie pokrywają. Mimo że akurat literatura faktu nie jest 

w Bułgarii gatunkiem szczególnie popularnym, fakty potwierdzają, że pisarstwo Ryszarda 

Kapuścińskiego trafiło tam na podatny grunt. A może właśnie dlatego? Trudno tu przecenić 

zasługi Błagi i jako popularyzatorki, o czym była przed chwilą mowa, i jako osoby bojowej, 

wytrwałej i odważnej, i przede wszystkim jako wspaniałej i utalentowanej tłumaczki.  

Dziękujemy Ci, Błago, z daleka, i z całego serca gratulujemy. 

 

       Hanna Karpińska 


