
Droga Laureatko, Kochana Vero...
Alicjo, Zojko...
Wysoka Kapituło...
Szanowni Państwo...

Adocchiato un tavolino libero in uno dei bar, mi sedetti e ordinai un caffe’. Dopo qualche  
tempo mi accorsi che la gente mi sbirciava di sottecchi: indossavo un abito nuovo, con una  
candida camicia italiana e una cravatta a pois assolutamente alla moda, ma evidentemente il  
mio aspetto, i gesti, il modo di stare seduto e di muovermi bastavano da soli a tradire la  
provenienza da un altro mondo. Capii che mi consideravano un diverso e, malgrado la gioia  
di trovarmi sotto lo splendido cielo romano, mi sentii spiacevolmente a disagio. Il vestito  
nuovo non riusciva a nascondere la mia formazione e il mio marchio d’origine. Mi trovavo in  
un mondo stupendo ma, come mi faceva notare quella  gente,  li’  dentro ero un elemento  
estraneo...

Proszę wybaczyć,  że zająłem całą  minutę lekturą tekstu po włosku. Na usprawiedliwienie 
mam to, że za pracę w tym właśnie języku, między innymi za te właśnie odczytane zdania, 
wręczona dziś zostanie Nagroda Translatorska. Tekst ten w oryginale brzmi następująco:  

„W jednej z tych kawiarń wypatrzyłem pusty stolik, usiadłem i zamówiłem kawę. Po jakimś 
czasie zauważyłem, że ludzie spoglądają na mnie, mimo że miałem już nowy garnitur, białą 
jak  śnieg  koszulę  włoską  i  najmodniejszy  krawat  w groszki.  Widocznie  jednak  w moim 
wyglądzie  i  gestach,  w sposobie  siedzenia  i  poruszania  się  było  coś,  co  zdradzało,  skąd 
przybywam, z jakiego jestem odmiennego świata. Poczułem, że biorą mnie za innego, i choć 
powinienem  się  cieszyć,  że  siedzę  tutaj,  pod  cudownym  niebem  Rzymu,  zrobiło  mi  się 
nieprzyjemnie i nieswojo. Choć zmieniłem garnitur, nie mogłem ukryć pod nim tego, co mnie 
ukształtowało i naznaczyło. Byłem oto we wspaniałym świecie, który mi jednak przypominał, 
że stanowię w nim obcą cząstkę...”  

To fragment „Podróży z Herodotem”, pierwszego rozdziału,  poświęconego w dużej części 
Miastu,  w którym w drodze do Indii  i  do świata,  jaki potem obejrzy i opisze, znalazł się 
reporter „Sztandaru Młodych”. Młody dziennikarz, którego największym pragnieniem było 
„przekroczenie  granicy”.  „Sam  moment.  Sam  akt.  Najprostsza  czynność”  -  tak  pisał. 
„Przekroczyć i zaraz wrócić”. Pisarz, który na wyprawę do wnętrza Rzymu kupił sobie nowe, 
zachodnie ubranie, żeby wyglądać jak swój, i odkrył, że bez względu na garnitur, koszulę i 
krawat, jeszcze długo pozostanie kimś obcym.

Nie był Ryszard Kapuściński kimś obcym i nowym w Wiecznym Mieście kiedy,  bodaj w 
2004 roku, siedziałem z nim w barze Ruschena nad Tybrem, w zapachu kwitnących platanów, 
kiedy dziecięcymi oczami i z promienną twarzą, których nie zapomni nikt z nas, którzyśmy 
Go spotkali, patrzył na ludzi, aż nagle podeszła do nas piękna, elegancka pani, „żeby się tylko 
przywitać”, „nie przeszkadzać”, „zniknąć”, i czekać na umówione spotkanie. Nie wiedziałem, 
że piękna, elegancka pani obserwuje nas od dłuższej już chwili i robi zdjęcia, które później 
nam prześle - najpiękniejsze zdjęcia, na jakich mogę oglądać siebie z kochanym Ryszardem. 

Nie trzeba, oczywiście, wyjawiać, że tą piękną, elegancką, spontaniczną i skromną panią była 
Vera Verdiani - faktyczna sprawczyni fenomenu, który dokonał się w ciągu półwiecza, jakie 
minęło od tamtej pierwszej podróży: tego, że z młodego reportera obciążonego kompleksem 
prowincjusza,  Ryszard  Kapuściński  stał  się  jednym  z  najpierwszych  rzymian.  Pisarzem, 



którego Rzym wybrał na ojca chrzestnego Biblioteki Europejskiej - europejskiego instytutu 
kultury,  miejsca spotkań ludzi,  którzy w Jego właśnie myśli  i  w Jego stosunku do świata 
znaleźli wyraz własnej tożsamości. Sylwetkę intelektualną, etyczną i ludzką, którą rzymianie 
chcieliby pokazać światu jako znak europejskiej  wartości rozmowy,  bliskości,  ciekawości. 
Kimś  rozpoznawanym,  do  kogo  na  ulicy  podchodziła  młodzież,  żeby  podziękować  i 
zapewnić, że to od niego uczy się postawy wobec innych, zwłaszcza wobec Afryki, stosunek 
do której jest dla młodych Włochów sprawdzianem człowieczeństwa, moralnych powołań i 
napięć. 

Vera Verdiani, jak obliczyłem, przetłumaczyła około 70 książek czy dużych tekstów. Mówię 
wyłącznie o utworach tłumaczonych z polskiego. Bo dużo przetłumaczyła też z francuskiego. 
Tych polskich książek było może nawet i 80, zależnie od tego, czy każdy dramat liczy się 
jako książkę,  czy potrzeba do tego dopiero kilku dramatów zebranych. 70 więc,  może 80 
książek. Wśród nich - 15 Ryszarda Kapuścińskiego. 

Capii che mi consideravano un diverso e, malgrado la gioia di trovarmi sotto lo splendido  
cielo romano, mi sentii spiacevolmente a disagio. Il vestito nuovo non riusciva a nascondere  
la mia formazione e il mio marchio d’origine...

„Choć  zmieniłem  garnitur,  nie  mogłem  ukryć  pod  nim  tego,  co  mnie  ukształtowało  i 
naznaczyło. Byłem oto we wspaniałym świecie, który mi jednak przypominał, że stanowię w 
nim obcą cząstkę...”  

Jaka  strategia  stoi  za  wyborami  translatorskimi  Very  Verdiani?  Zróbmy krok  wstecz,  do 
niewyobrażalnych  dziś  czasów,  kiedy  strategie  były  domeną  wojskowych,  a  podstawą 
warsztatu tłumacza była miłość.  Miłość do autora i jego książki. Miłość albo przyjaźń: to 
właściwie  to  samo.  Ten  krok  do  tyłu  pozwoli  nam  na  adekwatną  dla  pracy  dzisiejszej 
Laureatki rezygnacji z pojęcia strategii na rzecz takich kategorii, jak „pokora” czy „postawa”. 
Jak w przytoczonej scenie ze stolikiem, gdzie to nie strategia, lecz przyjaźń, i jego oczywista 
konsekwencja - szacunek - kazała Verze zachować dystans do Ryszarda zajętego rozmową, 
ujawnić się w stosownej chwili na krótko, tylko po to, żeby powiedzieć „jestem”, a także po 
to, by nie doprowadzić do sytuacji, w której to on by ją zauważył, i może odniósł wrażenie, że 
ona się nie chce przywitać, tak w pracy tłumacza, motorem jej pracy jest postawa empatii i 
lojalności. Domyślnej, wrażliwej służby. 
Widać  tę  postawę  w  każdym  jej  zdaniu.  W  trosce  nie  o  to,  żeby  dochować  pokazowej 
wierności w słownikowej selekcji wyrazu i porządku słów, lecz o to, by - nazywając rzecz 
niemal behawioralnie - Włoch, który czyta jej przekład, czuł i rozumiał to samo, co Polak, 
który czyta oryginał. Żeby odnalazł się w jego stylu tak samo, jak my się w nim odnajdujemy.  
Żeby ludzką więź z autorem odczuwał gdzieś ponad językiem, we wspólnocie doświadczania 
świata, w braterstwie reagowania na jego piękno i ból. 

Lojalność przekładu i lojalność tłumacza są lepsze niż ich wierność czy piękno. 
Tłumacz lojalny szuka wierności i piękna na tyle, na ile pozwala mu na to... No właśnie: na 
ile pozwala mu na to lojalność.
Bo lojalność to nie jest chwilowe zawieszenie broni z własną ambicją, pokusą, strategią. To 
stan permanentny. Rys charakteru. Fundamentalna przyzwoitość i miłość.
Tłumacz lojalny -  taki  jak Vera Verdiani  -  nie zasiada do pracy z tomami podręczników 
translatologii.  Wystarczy  mu przyjaźń,  którą nosi  w sobie,  żeby dokonywać  wyborów na 
rzecz tych, których kocha: autora i jego dzieła. 
Tłumacz lojalny niczego nie musi. Chce, żeby było najlepiej, i robi wszystko, co może.  



 
 Mi trovavo in un mondo stupendo ma, come mi faceva notare quella gente, li’ dentro ero un  
elemento estraneo...

„Byłem oto we wspaniałym świecie, który mi jednak przypominał, że stanowię w nim obcą 
cząstkę...”

Decydując - jakże trafnie - o przyznaniu nagrody dla tłumacza, w jej pierwszej edycji, właśnie 
Verze Verdiani, jury wyróżnia język, który uczcił Ryszarda Kapuścińskiego bardziej niż inne 
języki. To nie jest tylko moje wrażenie. Powiem więcej: to nie jest wyłącznie „wrażenie” - że 
właśnie we Włoszech autor „Cesarza” jest najbardziej ceniony, czytany. To fakt, o którym 
świadczy choćby włoska nagroda im.  Ryszarda  Kapuścińskiego,  która na stałe  weszła  do 
kalendarza  Rzymu.  Świadczy  gruntowna  znajomość  jego  reportaży  i  wierszy.  Są  na  to 
dowodem debaty na uniwersytetach i w szkołach, wyprawy jego szlakami. Jest tego znakiem 
tom „Kapuściński” wydawnictwa Mondadori, jedyny tom polskiego autora w serii Meridiani, 
będącej  odpowiedniczką  francuskiej  Plejady  (opracowany,  dodajmy,  przez  innego 
wspaniałego tłumacza Silvana De Fanti). 

Nagradzając Verę Verdiani, jury wyróżnia też na swój sposób włoską polonistykę, wyjątkową 
w pejzażu polonistyk światowych. Nie tylko uniwersytecką, w której życiu Vera uczestniczy, 
oględnie mówiąc, dyskretnie. 

Ale uwaga: nie wyciągajmy stąd wniosku, że przez niezwykłą aktywność badaczy literatury 
polskiej  i  innych  tłumaczy z polskiego,  wysiłek  Very Verdiani  był  jakoś  mniej  samotny, 
bardziej komfortowy. Nie wyciągajmy też wniosku, że jej praca była łatwiejsza dzięki temu, 
że jest Vera córką wielkiego Carla Verdianiego, arcypolonisty z Florencji, profesora i mistrza 
dzisiejszych profesorów i mistrzów. Jeżeli pomyślimy, że w pewnych okolicznościach to, co 
w  teorii  powinno  być  wsparciem,  może  się  okazać  obciążeniem  i  gwarancją  wyjątkowo 
dokuczliwej samotności, do motywów tej nagrody łatwo dopiszemy heroizm. 

Dzięki  nagrodzie dla  Very Verdiani,  tłumaczki  lojalnej,  translatorska  lojalność ma szansę 
utorować sobie drogę i u nas. I również za to, Droga Vero, dziękuję Ci najgoręcej.  

Jarosław Mikołajewski

Warszawa, 4 marca 2015


