Janusz Szuber

Zygmunt Wawrzyniec Wojski (ur. w 1941),
doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, wykładał na tej
uczelni przekłady z polskiego na francuski, gramatykę francuską i hiszpańską,
historię języka hiszpańskiego, historię
i kulturę Ameryki Łacińskiej i Portugalii
oraz wprowadził naukę języka portugalskiego z elementami kultury portugalskiej
i brazylijskiej. Przez szereg lat prowadził
badania językowe i wygłaszał wykłady
w wielu krajach Europy i Ameryki Łacińskiej. Zajmował się także przekładami
z hiszpańskiego, portugalskiego i rumuńskiego, a także z polskiego na
hiszpański i portugalski.

Próba dębu / Teste do carvalho

Zygmunt Wawrzyniec Wojski (nasceu em 1941), doutor de Humanidades pela Universidade de Wroclaw (Polônia), ensinou traduções do
polonês para o francês, gramática francesa e espanhola, história da língua espanhola, história e cultura da América Latina e Portugal e introduziu o ensino da língua portuguesa com elementos da cultura portuguesa e brasileira. Durante muitos anos realizou pesquisas lingüísticas
e proferiu palestras em vários países da Europa e da América Latina.
Fez também traduções do espanhol, português e romeno e também do
polonês para espanhol e português.
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Janusz Szuber (ur. 1947) autor parunastu
tomików wierszy, drukowanych również
w przekładach na dwadzieścia języków,
zadebiutował późno (1994), przez ćwierć
wieku pisząc wyłącznie do szuflady. Od lat
porusza się na wózku inwalidzkim. Oprócz
licznych omówieni w periodykach, o twórczości Szubera powstało kilka krytycznoliterackich książek. 5 z zawartych w tym
wyborze tekstów ukazało się już wcześniej
w czasopiśmie „Artiletra” 2005 nr 68 na
Wyspach Zielonego Przylądka.
Janusz Szuber (nasceu em 1947), autor de diversos volumes de poemas, impressos também nas traduções para vinte línguas, debutou tarde
(1994), escrevendo exclusivamente para a gaveta durante um quarto do
século. Desde há muitos anos move-se numa cadeira de rodas. Além das
numerosas coberturas jornalísticas, apareceram vários livros críticos
acerca da obra de Szuber. 5 poemas que aparecem nesta seleção foram
publicados já antes na revista ”Artiletra” 2005 no. 68 nas Ilhas de Cabo
Verde.

