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Laudacja dla Andersa Bodegårda, Laureata Nagrody Translatorskiej 

dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego za całokształt twórczości 

 

 

 

Kochany Anderszu/Andersie! Szanowni Państwo... 

Już na samym początku tej laudacji wpadłem na minę... niewielką, ale jednak. Otóż imię Bodegårda 

ma w Szwecji, zależnie od regionu kraju, dwie różne wymowy. Raz brzmi ono „anders” 

(tak na przykład w Växsjö, gdzie się 2. stycznia 1944. roku urodził i gdzie spędził dzieciństwo), 

a raz – „andersz” (tak na przykład w Sztokholmie, gdzie od wielu lat mieszka i pracuje). Niestety, 

w nagłówku musiałem użyć wołacza (miejscownika postaram się unikać!) a polszczyzna żąda tu 

ode mnie decyzji: „andersie” czy „anderszu”? Jak Państwo widzicie, zachowałem się biernie 

i w nagłówku użyłem obu wymów. Tłumacz na taki luksus nie może sobie pozwolić, musi wybrać! 

Myślę, że, dość przypadkowo, udało mi się wskazać na jedną z najistotniejszych funkcji tłumacza: 

to jest ktoś, kto musi wybierać, kto zawsze znajduje się pomiędzy. Jeśli wybierze źle, nazywają go 

zdrajcą, jeśli dobrze – zapominają o jego istnieniu, lub – w szczęśliwych chwilach – nagradzają go 

i składają mu hołdy. Język szwedzki określa działania tłumacza przy pomocy dwóch słów. Jedno, 

wywodzące się (i będące przekładem!) z łaciny – „translatio” – to „przekład”. Tutaj polszczyzna 

i szwedczyzna idą ramię w ramię. Natomiast drugie –  „tolkning” – znaczy tyle, co „interpretacja”. 

To pierwsze wskazuje na ruch w przestrzeni, na przesuwanie z jednego obszaru (kulturowego, 

językowego) na drugi. „Interpretacja” zaś mówi właśnie o wybieraniu. Jest tym lepsza, im mniej 

ją widać. Bodegårdowi udała się wielka sztuka: w jego interpretacjach Wisława Szymborska, 

Czesław Miłosz, Ryszard Kapuściński czy Adam Zagajewski – że ograniczę się do najczęściej 

tłumaczonych przez niego autorów – są pisarzami najoczywiściej szwedzkimi, choć ich nazwiska 

brzmią obco, a realia wskazują na Polskę. 

Kochany Laureacie! Szanowni Państwo! 

 Pod koniec 1989 roku wyszedł w Szwecji, w ramach biblioteki poetyckiej, wybór liryki 

Wisławy Szymborskiej pod tytułem Utopia, w przekładzie Andersa Bodegårda. Bodegård... Lektor 

języka szwedzkiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie stanu wojennego, trzydziestolatek 

zaangażowany po uszy w sprawy Polski, wrażliwy, gotów do poświęceń, mówiący znakomicie 

po polsku – tak go pamiętali na przykład Jan Błoński i Wisława Szymborska. Po powrocie 
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do Szwecji, jak to się kiedyś pisało: „cały talent oddał sprawie wyzwolenia Polski": oznacza to 

aktywność dziennikarską (wywiady m.in. z Jackiem Kuroniem i Adamem Michnikiem), 

publicystyczną (świetne eseje o sytuacji społeczno-politycznej w Polsce), organizacyjną (jeden 

z inicjatorów i redaktorów pisma „Hotel pod Orłem” – Hotel Örnsköld – poświęconego niezależnej 

kulturze polskiej). Ukoronowaniem tego wcielenia Bodegårda były książki przezeń przetłumaczone 

i wydane: Od czerwonego harcerstwa do „Solidarności” Seweryna Blumsztajna (z francuskiego, 

takie to były czasy, że pierwodruki ukazywały się po francusku), wybór esejów Adama Michnika: 

Lekcja godności – Eseje z oporu w Polsce 1973-1988, Oni Teresy Torańskiej, (wydana wbrew woli 

tłumacza pod mylącym tytułem: Odpowiedzialni), Droga nadziei Lecha Wałęsy (przetłumaczona 

z języka francuskiego wraz z Janem Stolpem, ale z polskim pierwowzorem w garści, takie to były... 

itd.), Etyka solidarności Józefa Tischnera, Bronisława Geremka Litość i szubienica, szwedzki tytuł: 

Znaczenie nędzy europejskiej, co o tyle ważne, że odwołuje się do klasyki szwedzkiej, eseju 

C.J.L.Almqvista „Znaczenie nędzy szwedzkiej”... W „Hotelu pod Orłem” Bodegård drukował 

tłumaczenia wierszy, które trochę nie pasowały do obrazu tłumacza – ogarniętego pasją polityczną 

polonofila. Oto pojawiły się wiersze Ewy Lipskiej, Wisławy Szymborskiej, Bronisława Maja, 

Adama Zagajewskiego. A niedługo później tomy: esejów Zagajewskiego (Solidarność i samotność 

1988 w tłumaczeniu Bodegårda i Martina von Zweigbergka), wierszy tegoż: Oda do wielości 1987 

(tłumaczenie wraz z Larsem Klebergiem). A potem już książki Zagajewskiego Bodegård tłumaczył 

sam:  2003, 2011, 2015. 

 Hotel pod Orłem istnieje naprawdę i często zatrzymywali się tam polscy pisarze. 

Ale czasopismo, którego wyszło 5 numerów, stanowiło ewenement: łączyło polskich emigrantów, 

Maria Borowska, Jakub Święcicki, Maciej Zaremba z wybitnymi intelektualistami szwedzkimi, 

którzy znali język polski: Lars Kleberg, Agneta Pleijel, Maciej Zaremba – powtarzam symbolicznie 

jego nazwisko, bo ze względów retorycznych wyszła mi głupawa opozycja emigrant: intelektualista 

– i, oczywiście, Anders Bodegård. Fakt, że Bodegård początkowo wydawał książki z innymi 

tłumaczami, świadczy o sile tego środowiska. Powiem więcej: bez tego środowiska pozycja 

i rozpoznanie wartości Bodegårda nie byłyby możliwe. 

 Nie można mówić o Laureacie bez przypomnienia jego rodowodu: to była radykalna lewica 

z końca lat 60. w Szwecji i we Francji, to był udział w podziemnej „Solidarności” w okresie stanu 

wojennego, głównie w Krakowie. Tam zresztą zaprzyjaźnił się z Wisławą Szymborską, Kornelem 

Filipowiczem, Adamem Zagajewskim, Bronisławem Majem i Ewą Lipską. Nazwijmy to jego 

wcielenie wielkim wyczuleniem na krzywdy społeczne. Ale to jeszcze nie wszystko. Bodegård 
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przed bardzo długi czas uczył języka szwedzkiego uchodźców z różnych krajów, w tym naszych 

emigrantów z 1968, lat 70. i, rzecz jasna, „solidarnościowych”. Najbardziej poczytną jego książką 

jest podręcznik: Tänk [czyt. tenk] efter: verb + partikel = partikelverb z 1985 roku... (przełożyć się 

tego nie da, ale chodzi o typowe dla języków pozycyjnych użycie czasownika z ruchomym 

znaczeniotwórczym przyimkiem). To jego ważne wcielenie: nauczyciel. Nigdy dość podkreślania 

wielkości  Bodegårda-tłumacza, ale trzeba tu mocno podkreślić jego niezwykłą rolę jako 

nauczyciela i mentora wybitnych tłumaczy literatury polskiej: Dawida Szybka, Stefana Ingvarssona, 

Lisy Mendozy Åsberg. Ireny Grönberg i innych. Mało tego: po wydaniu  Dziennika, będąc już 

uznanym mistrzem w tłumaczeniu Witolda Gombrowicza – przekład Dziennika jest kongenialny! – 

przekazał tłumaczenie Kosmosu i Bakakaju swoim uczniom, nad ich pracą czuwał i wypromował 

ich. Chętnie też uczestniczył w antologiach przez nich układanych. 

  Nad jego następnym wcieleniem przebiegnę szybko i bez znawstwa, mam tu na myśli jego 

udział w maratonach i innych wyczynach sportowych. Na pewno wyrobiły w nim wytrzymałość 

i horyzont długodystansowca: niech bibliografia jego tłumaczeń z języka polskiego i francuskiego 

o tym zaświadczą! 

 Last but not least, nie sposób sobie wyobrazić Bodegårda bez śpiewu. Przez wiele lat 

śpiewał w chórze Filharmonii Sztokholmskiej – na przykład w wykonaniach Requiem Mozarta, IX 

Symfonii Beethovena czy Stworzenia świata Haydna, śpiewał w chórze kościelnym w Krakowie, 

zdarzało mu się też używać swojego ciepłego barytonu w różnych sytuacjach towarzyskich (nawet 

mieliśmy plany, by wykonać razem Winterreise Schuberta, ale nic z tego nie wyszło). Ilekroć 

dyskutowaliśmy jego tłumaczenia, Bodegård, wskazując na omawiany fragment wydawał z siebie 

dźwięki: „wiesz, to jest po polsku tak: bzzzzz, bzzz, blum” modulując głosem melodię frazy. 

I w jego przekładach tak jest zawsze: one brzmią, niekoniecznie małpując polską melodię. 

U Bodegårda Szymborska ma swoje rejestry brzmieniowe, Gombrowicz – swoje, a trzeba tu 

przypomnieć, że, oprócz Dziennika, Bodegård przełożył Trans-Atlantyk, Ślub i Iwonę, księżniczkę 

Burgunda, Zagajewski – swoje, Miłosz – swoje, a Kapuściński – swoje rejestry. 

 Dzięki niemu i szeroko rozumianemu środowisku „Hotelu pod Orłem” czytelnicy szwedzcy 

mogli nieomal na bieżąco uczestniczyć w debacie opozycji demokratycznej, rozpoznawać style 

myślenia i wybitne indywidualności związane z tym ruchem. Ale równocześnie Bodegård wyłonił 

się jako mistrz przekładu poetyckiego, wrażliwego na muzyczność i walory stylistyczne tekstu. 

Nie był pierwszym tłumaczem Szymborskiej czy Miłosza, ale był pierwszym, który uczynił z nich 

poetów bliskich czytelnikowi, bezbłędnie rozpoznawalnych. Dużo czasu upłynęło, zanim 
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Szymborska dostała Nagrodę Nobla, ale werdykt Akademii Szwedzkiej z 1996 roku nie był 

dla czytelników szwedzkich zaskoczeniem, a na jej rzadkie przecież spotkania z czytelnikami 

przychodziły tłumy. Podobnie było z Miłoszem. I podobnie z Kapuścińskim. Dziennik 

Gombrowicza, najpierw wydany w elitarnej i drogiej serii Wydawnictwa Bonnier, w końcu wyszedł 

w wysokonakładowym i w Szwecji nobilitującym paperbacku, i został wkrótce wykupiony. 

Dziełom Bodegårda towarzyszyły na ogół działania środowiskowe: dyskusje panelowe, wydarzenia 

teatralne (w Królewskim Teatrze Dramatycznym, na Uniwersytecie Sztokholmskim), spotkania 

z czytelnikami. Był zawsze do dyspozycji, niespożyty, aktywny, otwarty, przyjazny ludziom. 

Ze swego zawodu uczynił misję kulturalną, edukacyjną, uczynił wspólną sprawę. Nie tylko 

przekładał.  Dużo i świetnie o „swoich” autorach pisał, organizował wokół ich twórczości dyskusje, 

redagował książki. 

 Pisarze, których wielokrotnie tłumaczył i wydawał, to Wisława Szymborska: najpierw 

„Utopia”, „Wszelki wypadek” – obszerne wybory jej poezji, potem – najszerszy wybór liryki 

Noblistki (wiersze z lat 1945-2002) i kolejne tomiki w całości: „Dwukropek”, „Tutaj” 

i „Wystarczy”. Czesław Miłosz: „Uczciwe opisanie” wybór liryki (wraz ze mną) i całe tomiki: 

„Orfeusz i Eurydyka”, „Na brzegu rzeki”, „To”. Ryszard Kapuściński: „Imperium”, 

„Wojna futbolowa”, „Heban”, „Podróże z Herodotem”. Adam Zagajewski: „W cudzym pięknie”, 

„Dwa miasta”, „Anteny w deszczu”, „Elegia elektryczna i inne wiersze”, „Pragnienie” 

„Solidarność i samotność” i  „Oda do wielości” (z Larsem Klebergiem). 

 24. listopada 1992 roku Wisława Szymborska wysłała do Bodegårda wyklejankę, 

a na jej rewersie napisała: 

„Kochany Andrzejku! 

Sto lat zabierałam się, żeby do Ciebie słówko napisać. A teraz w dodatku z podziękowaniem, 

że znalazłeś czas, żeby przetłumaczyć „Nienawiść” i w dodatku zamieścić w piśmie, które płaci! 

Tylko czy TY też coś z tego masz?” (…) 

Na awersie wyklejanki kościotrup z profilu trzymający przed sobą na tacy napis: DZIŚ GRZYBY. 

 26 lat później możemy z całą odpowiedzialnością i dumą odpowiedzieć Szymborskiej:  

Anders Bodegård jest jednym z najbardziej uznanych, docenianych, odznaczanych i nagradzanych 

tłumaczy literatury polskiej. Andrzejku kochany, spełniłeś się pod każdym względem, w dodatku 

sprawiedliwości stało się zadość! Kapituła Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego i my wszyscy 

chylimy przed Tobą czoła! 

 Natomiast tysiącom tłumaczy życzę, żeby mogli publikować swoje przekłady w „piśmie, 



 

5/5 

 

które płaci”. Niestety, nadal główną jednostką naszego menu jest: DZIŚ GRZYBY, a kelner 

się zasadniczo nie zmienił... Przykład Andersa  Bodegårda świadczy jednak o jednym: 

że nie zawsze te grzyby są trujące! 

 Lista pisarzy polskich przez niego tłumaczonych jest długa. Dotąd wskazałem na jego 

„ulubieńców”. Ale przełożył też wspaniale „Płaskorzeźbę” Tadeusza Różewicza, „Madame” 

Antoniego Libery, przekładał też wiersze Ewy Lipskiej, Marzanny Bogumiły Kielar, Tomasza 

Jastruna, Tomasza Różyckiego, Jana Polkowskiego, Jarosława Klejnockiego, Wojciecha Wencla, 

Stanisława Barańczaka i Papuszę. Przełożył brawurowo „Lokomotywę” Juliana Tuwima, „Żabę” 

Jana Brzechwy i „Małego Chopina” Michała Rusinka. Przełożył „Myśli nieuczesane” Stanisława 

Jerzego Leca, „Memorbuch” Henryka Grynberga i „Weisera Dawidka” Pawła Huellego. Do pisarzy 

przez niego tłumaczonych należą też Bruno Schulz („Republika marzeń”), Kornel Filipowicz, 

Hanna Krall, Zbigniew Kruszyński, Urszula Kozioł, Jerzy Jarniewicz, Stanisław Misakowski, 

Krzysztof Piechowicz, Piotr Müldner-Nieckowski i Jerzy Przeździecki. 

 Zacząłem tę Laudację od określenia tłumacza jako tego, który dokonuje wyborów. 

Nie dotyczy to tylko języka, na który tłumaczy. Zasadniczy wybór dotyczy tłumaczonej literatury. 

Anders Bodegård trafił, umiał trafić w literaturze polskiej na pisarzy wybitnych, wybitnych 

reporterów, na epokę rozpoczętą przez pierwszą „Solidarność”, która przebijała się przez stan 

wojenny i która kształtowała kulturę Polski Niepodległej. Jest nie tylko arcytłumaczem, jest także 

częścią tej kultury. Twarzą tej kultury! 

 

Leonard Neuger 


