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Zrozumieć język – przetłumaczyć świat
– zrozumieć świat

Oddajemy do druku tom poświęcony Pani Profesor Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej w momencie, kiedy w mediach toczy się debata na temat reformy szkolnictwa wyższego. Dyskutuje się o tym, jak
pobudzać innowacyjność, jak sprawić, by uczelnia nie była samotną
wyspą, by dzieliła się swoją wiedzą ze społeczeństwem, kształciła potrzebne kadry, by utrzymywała praktyczne kontakty ze społecznością
lokalną, z innymi uczelniami i z szeroko rozumianym środowiskiem
w kraju i za granicą… Powoływane są w tej sprawie specjalne zespoły eksperckie, wypowiadają się rektorzy wyższych uczelni, a w zagorzałych polemikach tradycja spiera się z nowoczesnością. Z wielkim
trudem odkrywamy Amerykę, która dawno już została odkryta. Odpowiedzi na wszystkie dręczące nas obecnie pytania znała od dawna
Pani Profesor, poufale nazywana Jadwigą, dochodząc do nich własną
drogą, czasem okrężną, czasem kontrowersyjną, czasem intuicyjną,
ale zawsze z jasno wytyczonym celem: starać się o to, by w dążeniu
do prawdy pociągnąć za sobą jak największe grono młodych ludzi,
i sprawić, by z tą prawdą i z rozbudzaną umiejętnie nieustającą chęcią
poszukiwania znaleźli sobie miejsce w środowisku, w społeczeństwie
i w świecie.
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Innowacyjność leżała w jej naturze. Z zasady nie ufała prawdom
objawionym, była wrogiem akademickiej scholastyki. Czy to w językoznawczych badaniach kontrastywnych, czy w tworzeniu teorii
przekładowych i natychmiastowym wcielaniu ich w życie, zawsze
szukała nowych, śmiałych rozwiązań, oryginalnych asocjacji, twórczych pomysłów. Zaskakiwała nie tylko młodszych, ale czasem również i starszych kolegów, często bezradnych czy skonsternowanych
wobec jej nieograniczonej kreatywności, nigdy niezaspokojonej, ciągle świeżej, spontanicznej ciekawości świata i nieokiełznanej potrzeby odkrywania nowych możliwości rozwoju.
Nie tylko kształciła potrzebne kadry, promując rekordowe ilości
magistrów, ale też niejednokrotnie z własnej inicjatywy szukała im
pracy, pośredniczyła w kontaktach zawodowych, aktywnie śledziła losy swoich wychowanków. Była dla nich wielkim autorytetem,
a czasem nawet wyrocznią, mimo że traktowała ich po partnersku i od
razu rzucała na głęboką wodę, przekonując, że tłumaczy się nie do
szuflady, ale po to, żeby publikować, a swoje nawet najskromniejsze
przemyślenia trzeba jak najszybciej poddać pod osąd szerszego grona, zabierając głos na konferencjach naukowych, które zawsze, kiedy
tylko mogła, otwierała dla studentów, godnie prezentujących swoje
komunikaty obok referatów utytułowanych starszych kolegów.
Robiła wszystko, by uczelnie, z którymi pozostawała związana,
nie były samotnymi wyspami czy wieżami z kości słoniowej. Osobiście wprowadzała swoich wychowanków wszędzie tam, gdzie się coś
działo w mieście czy w regionie, by na zasadzie naczyń połączonych
mogli brać i dawać: uczyć się i od razu weryfikować swoje umiejętności w praktyce, włączając się do żywego nurtu wydarzeń jako
pełnoprawni partnerzy-stażyści, początkujący profesjonaliści szukający własnej drogi stosownie do zmiennych wymagań rzeczywistości.
Uświadamiała im, że to, co już zdobyli i co mogą pogłębić, jak choćby dobra znajomość języków obcych, stanowi kapitał, który będzie
procentował tylko wtedy, gdy się go od razu zainwestuje. Była kopalnią informacji o wydarzeniach kulturalnych, ale też jak najlepszy
manager, mimo pozornego roztargnienia, zawsze dysponowała praktyczną wiedzą o możliwościach współpracy, publikacji czy wyjazdów
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i znakomicie orientowała się w strukturze organizacyjnej instytucji
zarządzających kulturą w Polsce i za granicą. Cierpliwie i z humorem nawiązywała kontakty ze wszystkimi możliwymi sponsorami czy
kompetentnymi urzędnikami, którzy stali na drodze do uzyskiwania
stypendiów (obecnych grantów). Nie byli oni dla niej śrubkami w mechanizmie, lecz życzliwymi ludźmi. Jeśli nie trafiały do nich argumenty, pozostawał jeszcze urok osobisty, upór, wytrwałość i żelazna
konsekwencja – wiadomo było, że Jadwiga łatwo nie ustąpi.
Utrzymywała czynne kontakty z wieloma uczelniami, wykładając
i organizując nowe kierunki, ale przede wszystkim przerzucając mosty między różnymi dyscyplinami. Wierna przez cały okres aktywności zawodowej Polskiej Akademii Nauk, z tego matecznika hermetycznej wiedzy wyszła w świat, by działać. Od kiedy związała się
z iberystyką, robiła wszystko, by przed tym kierunkiem otworzyć jak
najszersze perspektywy rozwoju. Swobodnie poruszała się po terenie
Ameryki Łacińskiej, a Półwysep Iberyjski zawsze postrzegała jako
wielojęzyczny tygiel kulturowy, z ogromną sympatią promując znajomość mniejszościowych języków – galicyjskiego i katalońskiego.
Wreszcie jej otwarcie na świat w sposób naturalny osiągnęło etap kosmopolityczny i nadszedł moment przekroczenia iberyjskiego kręgu.
Jej ukochanym dzieckiem pozostawał regularny cykl spotkań tłumaczy Między oryginałem a przekładem, dziedzictwo, jakie pozostawiła po sobie w postaci corocznych konferencji i ciągłej publikacji.
Można powiedzieć, że ta inicjatywa, wspaniale łącząca środowisko
teoretyków i praktyków przekładu, stała się ukoronowaniem tendencji komparatystycznych, do których z wyboru czy z konieczności zawsze dążyły studia iberystyczne w Krakowie, od czasów takich światłych mistrzów, protoplastów, protektorów i współpracowników jak
Stefania Ciesielska-Borkowska, Zygmunt Czerny, Maria Strzałkowa,
Władysław Józef Dobrowolski, Jan Zych, Gabriela Makowiecka,
a także Urszula Dąmbska-Prokop, Witold Mańczak, Stanisław Widłak, Piotr Sawicki, Bogdan Piotrowski, Joanna Petry-Mroczkowska,
Katarzyna Mroczkowska-Brand, Regina Przybycień, Henryk Siewierski, Anna Kalewska czy wychowanek iberystyki, klasyk Jerzy
Styka. Nowe horyzonty wnosili również nasi zagraniczni koledzy:
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Ubaldo Cerezo Rubio czy Josep-Antoni Ysern. Równocześnie o koordynację i równowagę sił między językiem hiszpańskim i portugalskim niestrudzenie zabiegała założycielka i długoletnia kierowniczka
kierunku Pani Profesor Teresa Eminowicz-Jaśkowska, romanistka
z wykształcenia. W końcu język portugalski okrzepł na tyle, że stało się możliwe stworzenie nowego, autonomicznego kierunku, nad
którego rozwojem czuwa inny romanista, latynoamerykanista i traduktolog – Jerzy Brzozowski. Wiele z tych osób koleje losów rozproszyły po świecie lub zabrały od nas na zawsze, ale ci, którzy mogli,
z entuzjazmem zgłosili swój akces do tomu, którego myślą przewodnią jest hasło stanowiące dewizę życiową Jadwigi: Zrozumieć język
– przetłumaczyć świat – zrozumieć świat. Tom jest tak różnorodny
jak spektrum zainteresowań Pani Profesor, żywo reagującej na wszelkie nowinki, do których natychmiast szukała w swoim zawodowym
warsztacie odpowiedniego naukowego narzędzia. Umiejętnie dobierała też ludzi, z którymi tworzyła stałe lub doraźne ekipy do każdego
nowego projektu.
Jadwiga żyła przede wszystkim przyszłością i chwilą obecną;
przeszłością nie zaprzątała sobie głowy. Nie prowadziła pamiętnika
ani skrupulatnych notatek, które teraz pozwoliłyby odtworzyć precyzyjnie trajektorię jej intelektualnych przygód, niezliczonych spotkań,
słynnych tertulii, wizyt dziesiątek czy setek gości zagranicznych, których sprowadzała do Krakowa, Katowic, Częstochowy, Bielska-Białej. Jej życie było jak kolorowa mozaika zdobiąca okładkę tego tomu
– barwne, niebanalne, składające się z licznych, na pozór odległych,
a jednak misternie dopasowanych do siebie elementów, tworzących
harmonijną, optymistycznie nastrajającą całość.
Po śmierci Pani Profesor Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej uka
zało się wiele nekrologów pełnych ciepłych słów o tej wyjątkowej
osobie. Mnie trudno jest myśleć o Jadwidze jako o nieobecnej. Wpoiła w nas czujność i wyznaczyła ambitne cele, którym teraz nie potrafiłaby sprostać nawet największa ekipa ekspertów od strategii
rozwoju szkolnictwa wyższego, tonących w biurokratycznych procedurach. Jadwidze nie były potrzebne takie gwaranty obiektywności.
Wystarczyła zwykła ludzka uczciwość, nieograniczona kreatywność,
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niezmordowana pracowitość i ta szczególna dzielność, która – połączona z niespotykaną empatią i szczerą wiarą w ludzi – zadecydowała
o jej niepowtarzalności. Jadwiga była darem. Po jej odejściu wszyscy
– jej wychowankowie, przyjaciele, koledzy – musimy zadbać o to, by
go nie zaprzepaścić.

