
115

NOTAS SOBRE LIVROS  
NOTES ON BOOKS

Paulo Leminski, Powróciło moje polskie serce 
/ Meu coração de polaco voltou, Katowice: 
Editora da Universidade da Silésia, 2014.

Publicada com a chancela da Editora da Uni-
versidade da Silésia e da Casa da Cultura 
Polônia Brasil, a edição bilíngue Powróciło 
moje polskie serce / Meu coração de polaco 
voltou é uma coleção de poesias do poeta 
curitibano Paulo Leminski. A seleção contém 

as versões originais em português e traduções polonesas de poemas 
em que Leminski homenageia a Polônia, a terra de suas origens. 
O volume inclui também recordações de Piotr Kilanowski, cujas 
traduções aparecem no livro, e de Henryk Siewierski, um dos muitos 
tradutores da poesia de Leminski.

Stanisław Barańczak, Nawet język umie 
układać się w ustach / Even the Tongue 
Knows How to Curl in Your Mouth, Katowice: 
Gnome, 2014. 

Stanisław Barańczak foi professor da Uni-
versidade Harvard, crítico literário e poeta, 
mas, além dessas atividades, foi um tradu-
tor prolífico de poesias inglesa, americana 
e polonesa. A coleção Nawet język umie 
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Depois de muito ex-voto e toda 
sorte de tributo, posto ao abrigo de 

um sem-fim de relicários, o 
Leminski de hoje está bem mais 

para santo padroeiro do que para 
aquele cachorro louco dos anos de 

1970. E se não constitui novidade a 
história do maldito que entrou pelo 

cânon, nem por isso ela deixa de 
ter suas consequências no plano da 

crítica: como ler, o que é ler um 
Paulo Leminski assim alojado no 

establishment, autor de obra 
integrada às rotinas do trabalho 

acadêmico e, mais recentemente, 
guindada aos píncaros das listas de 

mais vendidos e ao rebuliço 
midiático dos fenômenos pop?

powróciło moje 
polskie serce
meu coração de polaco voltou

Przy tylu oznakach uwielbienia i 
rozmaitych hołdach, wznoszony w 
bezmiarze relikwiarzy, dzisiejszy 
Leminski bardziej przypomina 
świętego patrona niż wściekłego 
psa z lat siedemdziesiątych. I jeśli 
nie jest niczym nowym przypadek 
poety wyklętego, który na stałe 
wprowadził do kanonu zamęt, nie 
bez znaczenia dla krytyki 
literackiej jest, jak czytać, czym 
jest lektura Paula Leminskiego tak 
usadowionego w establishmencie, 
autora dzieł ujętych w rytm pracy 
akademickiej i, w ostatnim czasie, 
trafiających na szczyty list 
bestsellerów, i niemogących 
uniknąć zamieszania medialnego 
wokół zjawisk popkultury. 
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13 grudnia 1994 r. 
Rada Wydziału Filologicznego  
podjęła uchwałę o wystąpieniu 

do Senatu Uniwersytetu Śląskiego 
z wnioskiem o wszczęcie przewodu o nadanie tytułu 

doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego 
profesorowi Stanisławowi Barańczakowi. 

Rada Wydziału Filologicznego 
podjęła uchwałę w sprawie wniosku 

o powołanie przez Senat Uniwersytetu 
na promotora prof. dr. hab. Ireneusza Opackiego 

oraz na recenzentów: 
prof. dr. hab. Edwarda Balcerzana 

z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
prof. dr. Leonarda Neugera 

z Uniwersytetu w Sztokholmie, 
prof. dr. hab. Tadeusza Sławka 

z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
 
 
 
  
 
 
 
 

W styczniu 1995 r. 
Senat Uniwersytetu Śląskiego 

powołał na promotora  
prof. dr. hab. Ireneusza Opackiego 

oraz recenzentów: 
prof. dr. hab. Edwarda Balcerzana, 

prof. dr. Leonarda Neugera, 
prof. dr. hab. Tadeusza Sławka. 

  

11 kwietnia 1995 r. 
Senat Uniwersytetu Śląskiego 

po zapoznaniu się z recenzjami 
podjął uchwałę o nadaniu tytułu 

doktora honoris causa  
Stanisławowi Barańczakowi. 

 

5 czerwca 1995 r. 
odbyła się uroczystość  

nadania godności 
doktora honoris causa  

Uniwersytetu Śląskiego 
Stanisławowi Barańczakowi. 

Fotografie Stanisława Barańczaka  
z archiwum  
Szkoły Języka i Kultury Polskiej 
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układać się w ustach (Até mesmo a língua sabe se formar em boca) 
contém poesias polonesas do período comunista da história 
da Polônia, traduzidas por Stanisław Barańczak e Claire Cava-
nagh para o inglês, como ilustração do bem conhecido aforismo 
de Barańczak ‘Não há poemas intraduzíveis; só há tradutores pregui-
çosos’. (‘Nie ma wierszy nieprzekładalnych; są tylko leniwi tłumacze’). 
A coleção é fruto de colaboração entre a Escola da Língua e Cultura 
Polonesas da Universidade da Silésia e a Northwestern University 
Press e foi publicada em 2015, no 20. aniversário do doutorado 
honoris causa conferido a Barańczak pela Universidade da Silésia.

[Konrad Szcześniak, University of Silesia in Katowice, Poland]

Helena Bonito Pereira (Organizadora), Novas 
leituras da ficção brasileira do século XXI, 
São Paulo: Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, 2011

‘Em Novas leituras da ficção brasileira 
no século XXI, reúnem-se textos críti-
cos sobre produções contemporâneas 
de uma seleção de escritores brasileiros 
que receberam indicações ou premiações 

em importantes concursos literários no Brasil e no exterior, 
como é o caso do Prêmio Jabuti e do Prêmio Portugal Telecom, 
para citar dois deles.

As leituras críticas desenvolvidas nesta obra dirigem-se 
não somente aos estudiosos da literatura, mas também a todos 
os leitores interessados em compreender o contraditório mundo 
em que vivemos. Todos os ensaios apresentam uma mesma 
perspectiva – a de que a ficção literária, verdadeira interpretação 
metafórica da vida, existe para reinventar o mundo. Ao projetar 
realidades imaginárias, a narrativa ficcional suscita incontáveis 
reflexões, como as que se encontram neste livro. Dessa forma, pre-
tendemos que os interessados pela reflexão acerca das inquietações 
de nosso tempo encontrem nesta obra um ponto de ancoragem’. 

[Publicado na contra-capa do livro}


