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XU ZHIMO 

Xu Zhimo 徐志摩 (właściwie Xu Zhangxu 徐章垿, Xu Yousen 徐槱森) urodził się 
15 stycznia 1897 roku w Haining w prowincji Zhejiang. Studiował na Uniwersytecie 
Pekińskim. W 1918 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a później do Cambridge. 
W Anglii zapoznał się z poezją romantyczną Johna Keatsa, George’a G. Byrona i Percy 
Bysshe’a Shelleya, która wywarła na nim tak ogromne wrażenie, że sam zaczął pisać 
wiersze. Chociaż początkowo usiłował studiować zarządzanie, bankowość i historię, opu-
ścił Cambridge jako poeta.

W 1922 roku powrócił do Chin, gdzie trwał właśnie Ruch Nowej Kultury. Postulo-
wano upowszechnienie języka mówionego w literaturze, która wcześniej przez tysiąc-
lecia tworzona była w niedostępnym dla zwykłego, niewykształconego odbiorcy języku 
klasycznym 1. Wielu poetów zaczęło odrzucać formalne ograniczenia rymu i rytmu, ale 
Xu uważał, że poezja musi trzymać się zasad, takich jak regularność rymów i harmonia 
rytmu. Wraz z grupą autorów, którzy podzielali jego poglądy, założył w 1923 roku Sto-
warzyszenie Nowiu Księżyca 新月派, którego członkowie tworzyli nową formę chińskiej 
poezji, zachowującej melodyjność poezji klasycznej, mimo że pisanej w języku potocznym.

Burzliwe życie, romanse i rozwody zapewniły mu popularność, jak również złą sławę. 
Pozostawił po sobie cztery zbiory poezji i kilka tomów tłumaczeń, był także redakto-
rem czasopism literackich i wykładowcą na uczelniach. Zginął 19 listopada 1931 roku 
w katastrofie lotniczej.

Maria Sztuka

WIERSZE*

OSTATNI DZIEŃ (最后的那一天)

W tym roku, gdy wiosenny wiatr już nie muśnie korzeni,
W tym dniu, gdy gałązka już się nie zazieleni,
W tym czasie, gdy na niebie nie będzie już światła,
Wszystko powoli przykryje mgła ciemna,
Słonce, księżyc i gwiazdy zmarłe w tej przestrzeni.

W dniu, w którym wszystkie wzorce będą odwrócone,
W czasie, w którym wartości znów będą określone,
W sile ukazanej w czas ostatniej próby,
I marność wszystkiego wiodąca do zguby,
Przed obliczem Pana padną nagie dusze, zlęknione.

1 Lloyd Haft (red.), A Selective Guide to Chinese Literature 1900–1949, t. 3, Brill, Leiden 
1989, s. 3.

* Źródło wierszy Xu Zhimo: http://www.shigeku.org/shiku/xs/xuzhimo/ [04.08.217].
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Moja miłości, w tym czasie nie masz martwić się o mnie,
Tym bardziej głośno narzekać, ni osądzać – pochopnie,
Nasze serca są jak dwa kwiaty lotosu,
Piękne na swej łodydze, pozbawione głosu
Przed obliczem Pana, w blasku miłości osłonie.

Czas powstania nieznany.

ŻYCIE (生活)

Jak żmija wijąca się w czeluściach mroku
Jest człowiek, dążący przez życia tunele.
Gdy wskoczy, nie może już wstecz zrobić kroku
Pod dłonią błądzącą chłodna toń się ściele.

W jego wnętrzu organów i demonów walka,
Duch w opresji, silnym przytłoczony lękiem
Z czubka głowy nie widać ani dnia, ni światła,
I pragnie całkiem zgasnąć, nie pragnie nic więcej.

29.05.1928

PASJA ŚMIERCI (情死)

Różo, przytłaczająca wszystkie kwiaty czerwona różo, burza wczorajszej nocy była sygna-
łem od ciebie – naprawdę, piękność o kapryśnym charakterze!
Twoje barwy są winem dla moich oczu; chciałbym podejść bliżej, lecz nie mam odwagi.
Młodości! Kilka jasnych kropel na twoim czole, rozkwitających o świcie.
Uśmiechy na twoich policzkach pochodzą z niebios; niestety świat jest zbyt wulgarny,
nie może im zapewnić długotrwałego pobytu. Twoje piękno jest twoim przeznaczeniem!
Podszedłem bliżej, twój kolor i zapach znów obezwładniły (jedną) duszę, jestem twoim 
zakładnikiem!
Ty tam się śmiejesz, ja tutaj dygoczę.
Wspięłaś się na szczyt życia. Zmierzasz w dół w swoim kierunku – otchłań nadiru!
Ty stoisz na jego brzegu, ja za twoimi plecami, – ja, twój niewolnik.
Uśmiecham się tutaj! Ty, tam, drżysz.
Piękno jest przeznaczeniem przeznaczenia.
Już schwyciłem cię w swoją dłoń: kocham cię, różo!
Barwy, zapach, ciało, dusza, piękno, wdzięk – już w moich rękach.
Ja tutaj drżę, ty, tam – się śmiejesz.
Różo! Nie mogę zapobiec twej śmierci, kocham cię! -
Płatki, słupek, kielich, łodyga, kolce, ty, ja – tak szczęśliwy!
Szybko, skleić z powrotem! Rozlany szkarłat, ręce we krwi.
Różo! Kocham cię!

06.1922
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PODAROWANE SŁOWA (献词)

Tego dnia delikatnie płynęłaś w przestrzeni,
nie chcąc się zatrzymać, powoli i z wdziękiem
w której stronie nieba albo w kącie ziemi,
znajdziesz radość, wolność niepodszyte lękiem.

W miejscu nieznaczącym nie zauważyłaś,
górskiego strumienia, jednak swym urokiem
przelatując, musnęłaś jego pustą duszę,
i objął twój obraz przebudzonym wzrokiem.

Jednak objął tylko szczegóły tęsknoty,
bo widoku piękna nie można zatrzymać;
pragnął, przeleciałaś ponad szczytem góry,
w taflach morza i jezior wielkich się odbiłaś!

Ten górski strumień ginie z wycieńczenia,
w powrotu twojego bezsilnych pragnieniach!

PRZEMIJANIE I TRWANIE (变与不变)

Liść na drzewie powiedział:
„Znów przyszła zmiana,
patrz,
są zgniłe pączki, są zeschłe, zwinięte brzegi!”
„Ależ nie,”
Odrzekło moje własne serce:
ono też w zimnym wietrze blaknie, schnie.
Wtedy dwie gwiazdy wspięły się na czubek drzewa;
„Patrz tu,” 
mówią: 
„Przeminęło, czy nie?”
„Patrz tu,”
W bezkształcie znów pojawił się dźwięk,
„Nie jest tak samo świetliste?”
– – – Tym, co przerwało, była moja dusza.

NIE WIEM, WIATR (我不知道风)

– – – Nie wiem, wiatr
W jakim kierunku wieje
– – – Jestem we śnie,
We śnie leciutko wiruję.
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– – – Nie wiem, wiatr
W jakim kierunku wieje
– – – Jestem we śnie,
Jej czułość, moje upojenie

Nie wiem, wiatr
W jakim kierunku wieje 
– – – Jestem we śnie,
Słodycz to snu tego lśnienie.

Nie wiem, wiatr
W jakim kierunku wieje 
– – – Jestem we śnie,
Jej zdrada, moje zranienie.

Nie wiem, wiatr
W jakim kierunku wieje 
– – – Jestem we śnie,
We śnie tym serca zranienie!

Nie wiem, wiatr
W jakim kierunku wieje 
– – – Jestem we śnie,
Ciemność to snu tego lśnienie.

Z j. chińskiego przełożyła 
Maria Sztuka



PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY NR 4, 2017

SHU TING 

Shu Ting 舒婷 (właściwie Gong Peiyu 龚佩瑜) urodziła się w 1952 roku w prowincji 
Fujian. Przeżyciem, które odcisnęło na niej piętno była rewolucja kulturalna. Do 1973 
roku jako córka intelektualistów przebywała na wsi, zesłana tam w celu reedukacji. Po 
powrocie do Xiamen w Fujian pracowała w fabrykach cementu, tekstyliów i żarówek. 
W 1969 roku zaczęła pisać wiersze. W 1979 roku debiutowała w czasopismach literackich 
– „Jintian” 今天 i „Shikan” 诗刊 (periodyk Chińskiego Związku Literatów). Pierwszy 
zbiór wierszy wydała w 1982 roku. Nosił on tytuł Dwumasztowa łódź 双桅船.

Jej utwory wpisują się w nurt tak zwanej poezji mglistej 1 (menglong shi 朦胧诗), 
którą charakteryzuje naśladowanie modernistycznej poezji Zachodu i subtelność utrwa-
lania ulotnej natury otaczającego świa ta2. Budową wiersze odbiegały od wcześniejszych 
kanonów. Ze względu na nagromadzenie symboli oraz sposoby konstruowania i porząd-
kowania obrazów poetyckich poezja menglong określana bywa jako „niejas na”. Kryty-
cy zarzucali poetom tworzenie wierszy, które nie odpowiadały duchowi modernizacji 
i estetyce socrealiz mu3.

Poezja Shu Ting odznacza się niezwykłą miękkością, wręcz czułością. Jej wiersze są 
bardzo osobiste. Być może dzięki niewielkiej ilości odniesień politycznych jej twórczość 
została zaakceptowana do publikacji dość szybko4. Swoją tematyką wpisuje się również 
w nurt liryki krajobrazowej – poetka wyraża swoje uczucia poprzez opisy natury, zwierząt 
i kwiatów, a także następujących w przyrodzie procesów.

Maria Sztuka

WIERSZE*

JESIENNE MYŚLI (秋思)

Jesień podróżuje na liściu dzień i noc
Czas minął
Godziny płyną
Żółkną i wirują ku ziemi
Schwytani, szybko lecimy przed siebie
I bez nadziei wołamy o pomoc

1 „Mgliści” nie uważali się za grupę, podkreślali swoją indywidualną odmienność stylistyczną.
2 Izabella Łabędzka, Poezja Bei Dao: Między wyobraźnią symboliczną a surrealną, w: Bei Dao, 

Okno na urwisku, przekład i słowo wstępne: Izabella Łabędzka, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 2001.

3 Tony Barnstone (red.), Out of the Howling Storm. The New Chinese Poetry, Wesleyan, Hanower/
London 1993.

4 Zicheng Hong, A History of Contemporary Chinese Literature, Brill, Leiden–Boston 2007, s. 342.
* Źródło wierszy Shu Ting: http://www.shuku.net/novels/chinesepeom/wfkcbvypsh/sudi.html 

[04.08.2017].
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I nie chcemy się poddać
Tylko posłuchać serca
Jedno po drugim 
Chaos
Jeden wielki, wściekły rój
Otaczający
Przekwitłe drzewo głogu

Dróżka za plecami stała się zimna i niewyraźna
Wiem, że nie ma powrotu
Wzrok zwykł tam błądzić
Kwitną wilce
Korzenie, które odciąłeś
Boleśnie wspinają się po ciele
Każda ręką dotknięta minuta
W tej wielkiej dłoni
Przed niedotknięciem ciebie
Pomyśl
Wciąż nie możesz wrócić do domu

Idąc stąd
Idąc stamtąd
Na końcu zawsze się spotkamy
Jesień sprawiła, że jesteśmy pełni
Wręcz wybuchamy
Jak gotowane strąki grochu

WIOSENNA NOC (春夜)

Nie znałam tego smutku
Do chwili, gdy stanęliśmy przy bulaju w tę wiosenną noc
Księżyc jest jak niebieska mgła
Uczucia, delikatne jak woda
Nie mogą na ciebie wpłynąć
Serce zamknięte na głucho

Wzdychasz:
Życie jest gorzkie
Wyznajesz:
Dwadzieścia osiem wiosen nie rozkwitło
Czemu mimo silnego ciała
Jesteś jak wątła topola

Wiem, że jesteś pragnącym sztormu żaglem
Który nie chce wypłynąć z bezpiecznego portu
Lecz szalone fale życia cię wyciągną
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Ach, przyjacielu
Kiedy przestaniesz zamykać się w swym więzieniu
Serce będzie bogate i szerokie jak cały świat

Chciałabym, żeby ten wiatr wokół żagli
Towarzyszył ci w drodze na zachód

DWUMASZTOWA ŁÓDŹ (双桅船)

Mgła zmoczyła parę moich skrzydeł
Ale wiatr nie pozwala mi dłużej czekać
Brzegu, kochany brzegu
Dopiero wczoraj się pożegnaliśmy
Dziś znów jesteś tutaj
Jutro ponownie
Spotkamy się na innym równoleżniku

To jeden sztorm, jedno światełko
Nas z sobą połączyło
To jeden sztorm, inne światełko
Znowu nas rozdzieliło
Nie boję się krańców ziemi
Pośród słońca i cienia
Mam cię w planie podróży
Ty mnie w polu widzenia

JESIENNY WIEK (立秋华年)

Kto pierwszy poczuł zapach jesieni
Na południu, liście jeszcze nie wiedzą, nie boją się jej
Gołębie wypełniają mięsny targ i niebo
Gęsi, odlatujące w ponurym kluczu
Wyglądają jak siedmiozgłoskowiec lub jak czterowiersz 
Tylko w dawnych tekstach łkały z zimna
W kwiaciarniach jednocześnie sprzedają chryzantemy i torenie
Wszystkich znaków pór roku w szklarniach
Wystarczy, by się pomylić

Jesień przychodzi w południe może o zmierzchu może
Gdy zauważasz, że cykady umilkły
Drzewa zastygły
Nasłuchują w skupieniu
Wzdłuż głębokiej uliczki wchodzi po schodach uczesana kobieta
Cień odrobinę samotny, ponieważ
Nagłe słońce
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Jest jak ponura mgła dla oczu
Serce, które hartowano przez lato
Wciąż nosi na sobie resztki pyłu
Chociaż lśni niczym ostrze noża
Boi się zranić innych
Bez powodu krzywdzi siebie
Coś huczy w nim niczym grzmot
Twarz jak omszała świątynia

Nie trzeba sprawdzać w kalendarzu
Osiem lat temu zaczęła się dla mnie jesień

KOCHAM CIĘ (我爱你)

 Kto wzruszony, uważną dłonią
Na piasku wypisał te dwa słowa

Kto znów pełen czułej nadziei
Wyłożył muszelkami siedmiobarwną inskrypcję

To musiała być dziewczyna
Zostawiła pęk stokrotek, spiętych czerwoną chustką

Przechodzący tędy ludzie
nasiąkają tęsknotą bez nazwy

Z j. chińskiego przełożyła
Maria Sztuka


