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Jorge Luis Borges 
EVERYTHING AND NOTHING• 

Nie było w nim nikogo; za jego rysami (które nawet 
na złych portretach z tamtej epoki nie są podobne do 
niczyich innych), za podnieconą obfitością jego fanta
stycznych słów było tylko trochę chłodu, sen, którego 
nie prześnił nikt. Z początku uważał, że wszyscy lu
dzie są tacy jak on, ale zdumienie towarzysza, z któ
rym zaczął roztrząsać tę próżnię, wykazało mu jego 
pomyłką i raz na zawsze dało mu odczuć, że jedno
stka nie powinna niczym różnić się od gatunku. Kiedyś 
pomyślał, że w książkach znajdzie się lek na jego 
cierpienia, i wtedy nauczył się „mało łaciny i mniej 
greki", jak miał wyrazić sią ktoś z jego współczesnych; 
potem uznał, że w praktykowaniu pewnego przyro
dzonego ludziom rytuału mogło kryć się to, czego szu
kał, i pozwolił wtajemniczyć się Annie Hathaway pod
czas długiej czerwcowej sjesty. Mając dwadzieścia 
parą lat pojechał do Londynu. Instynktownie wprawił 
się już w udawanie, że jest kimś, aby nie wydało się, 
że jest nikim. Tam objawił mu się zawód, do którego 
był stworzony, zawód aktora, który na scenie udaje 
kogoś innego, wobec tlumu ludzi, którzy udają, że w to 
wierzą. Wykonywanie tego zawodu dało mu szcze
gólny rodzaj szczęścia, może pierwszego w jego ży
ciu. Lecz z ostatnim zdaniem wiersza i z ostatnim tru
pem zniesionym ze sceny powracał znienawidzony 
smak rzeczywistości, przestawał być Ferreksem czy 
Tamerlanem i znów stawał się nikim. Osaczony, za
cząlwymyślać innych bohaterów, inne tragiczne wątki. 
I tak, podczas gdy jego cialo wypelniało swe tragiczne 
przeznaczenie w lunaparach i tawernach Londynu, 
dusza, która je zamieszkiwała, była Cezarem, który 
nie slucha ostrzeżeń wróżbity, Julią nienawidzącą 
skowronka i Makbetem, który rozmawia na pustkowiu 
z czarownicami, będącymi zarazem Parkami. Nikt nie 
był tyloma ludźmi, co ten człowiek, który wzorem egip-

skiego Proteusza wyczerpal wszelkie możliwe prze
jawy istnienia. Czasem przemycał w swojej twórczo
ści jakieś wyznanie, pewny, że nigdy nie zostanie ono 
rozszyfrowane; i tak Ryszard stwierdza, że w jego 
osobie zamyka się wiele osób, Jago zaś mówi te 
dziwne słowa: „nie jestem tym, kim jestem". Głęboka 
jedność istnienia, marzeń i gry była mu natchnieniem 
do przesławnych strof. 

Dwadzieścia lat przetrwa! w tej skromnej halucyna
cji lecz pewnego dnia ogarnął go przesyt i wstręt na 
myśl, że byl tyloma królami ginącymi od szpady, ty
loma kochankami, którzy schodzą się, rozchodzą, 
melodyjnie konają. Tego samego dnia postanowi! 
sprzedać swój teatr. Nim minął tydzień, wrócił do ro
dzinnego miasteczka, gdzie odnalazł drzewa i rzeką 
dzieciństwa i nie połączy! ich z tymi, które zdobne w 
mitologiczne aluzje i łacińskie zwroty wysławiła jego 
muza. Musiał być kimś, stał się więc człowiekiem in
teresu, który wycofa! się po zrobieniu majątku i obe
cnie zajmuje sią pożyczaniem pieniędzy, procesami i 
umiarkowaną lichwą. W tym charakterze podyktował 
swój oschly testament, z którego świadomie wyklu
czył wszystko, co zatrącało o patos czy też literaturą. 
Odwiedzali go czasem londyńscy przyjaciele, dla któ
rych powracał do roli poety. 

Historia dodaje, że przed czy po śmierci, czując 
obecność Boga, powiedział: „Ja, który nadaremnie 
bylem tyloma ludźmi, chcą być jednym i sobą". Glos 
Boga odpowiedział mu z wichru: „Mnie także nie ma. 
Wyśniłem świat, tak jak ty wyśnileś twoje dziele, mój 
Szekspirze, a pośród rozlicznych ksztaltów moich 
snów byleś i ty, który, tak jak ja, jesteś wieloma i nikim". 

·Wszystko i nic 

Tiumaczenie Zofia Chądzyńska 
Krystyna Rodowska-Wiesiolowska 

Fragment z książki J.L. Borgesa Twórca 
Czytelnik 1974, s. 40-42 



Karl Jaspers 

Zbawienie, jakie przynosi dzieło sztuki, jest niewiążącym 
pozorem. W dziele odnajdujemy tylko jego własne prawo, a 
nie prawo rzeczywistego życia. Tworzenie poezji uwalnia 
mnie jakby od egzystencjalnych rozstrzygnięć : myślenie 
możliwości - od uchwycenia rzeczywistości. Zamiast roz
strzygać samemu, wolno mi projektować, co mogloby być; 
zamiast musieć być, wolno mi zaspokajać się kontemplacją 
tworów wyobraźni. Wolno mi w konteplacyjnej rozkoszy ro
snąć w nieskończoność, pozwalać, by poruszało mnie 
wszystko, co dla czlowieka możliwe . Jestem zachwycony i 
zrozpaczony; mogę zapomnieć o sobie samym w czystej, 
bezczasowej teraźniejszości, nie mającej żadnych konse
kwencji.( ... ) 

Gdy dążę do bezczasowego spełnienia w sztuce, mimo 
to z konieczności pozostając faktycznie czasowym istnie
niem, to żyję w dwóch światach, które istnieją obok siebie
nie związane . Dzielę się na dwie istoty- jedna oddaje się 
zamętowi wypełnionego przypadkowymi, codziennymi mo
tywami istnienia, druga - rozkoszowaniu się odległą, pro
mienną jasnością. 

Tiumaczenie Dorota Lachowska 

Fragment z Filozofii egzystencji K. Jaspersa, 
PIW 1990, s. 313, 314 

Roger Caillois 

Jest rzeczą niewątpliwą, że wszystkie baśnie są do sie
bie podobne, ale różnią się od opowiadań fantastycznych; 
że te z kolei mają zawsze ze sobą coś wspólnego, coś , co 
je wyróżnia od baśni z jednej strony, a od science-fiction z 
drugiej; że te ostatnie wreszcie są zwykle bardzo do siebie 
zbliżone . W każdym wypadku mamy do czynienia z pierwia
stkiem nadprzyrodzonym i cudownym. Ale nadprzyrodzone 
wydarzenia bywają różne i cuda zgola niewymienne. Tak 
więc może się okazać, iż swoboda inwencji w tej dziedzinie 
nie jest wcale tak wielka, jak zrazu przypuszczano. ( ... ) 

Należy przede wszystkim rozgraniczyć od razu te dwa 
pokrewne i tak często mylone pojęcia. Baśniowość to świat 
cudowności, który lączy się ze światem rzeczywistym nie 
naruszając w niczym jego wewnętrznego ładu i nie niszcząc 
jego spójności; fantastyka natomiast jest manifestacją skan
dalu, rozdarcia, niezwykłym, nieznośnym wręcz wdarciem 
się w tenże świat rzeczywisty. Innymi slowy, świat baśni i 
świat rzeczywisty przenikają się nawzajem bez żadnych 
trudności czy konfliktów. Oczywiście obydwa te światy pod
legają różnym prawom. Zamieszkujące je istoty nie są by
najmniej obdarzone równymi siłami. Jedne są wszech
mocne, drugie bezbronne. Ale spotykają się prawie bez 
zdziwienia, a w każdym razie nie budzą innego strachu jak 
ten, skądinąd naturalny, jaki ogarnia slabego na widok ko
losa. Bo też człowiek odważny może nawet zwyciężyć zie
jącego ogniem smoka czy innego monstrualnego wielko
luda. Może go zabić. Ale dzielność staje się na nic nieprzy
datna, gdy stanąć mu przyjdzie oko w oko ze zjawą, choćby 
najżyczliwiej dlań usposobioną. Bo ta przychodzi z zaświa
tów, spoza śmierci. W ten sposób wraz z fantastyką pojawia 
się jakieś nowe przerażenie, jakaś nieznana przedtem pa
nika. Warto uświadomić sobie ich charakter i konsekwencje 
przeciwstawiając je uczuciom, jakie budzi świat baśniowy. 

Baśń dzieje się w świecie, w którym czary są naturalne, 
a magia regułą. Pierwiastek nadprzyrodzony nie jest w nim 
straszny, nawet nie dziwny, bo stanowi on substancję tego 
świata, jego prawo, jego klimat. Nie wylamuje się z żadnej 
normy; należy do porządku rzeczy. 

Świat baśni zamieszkują smoki, jednorożce i wróżki; 
cuda i metamrofozy zdarzają się w nim nieustannie; czaro-



dziejska różdżka jest stale w użyciu; talizmany. duchy opie
kuńcze , elfy i odwdzięczające się zwierzęta spotyka się na 
każdym kroku; dobre wróżki natychmiast wypełniają każde 
życzenie zasługujących na ich względy sierotek. Ten za
czarowny świat jest harmonijny, nie zna sprzeczności, pe
len jest jednak przygód, bo i jemu nieobca jest walka ze 
złem: istnieją zarówno złe duchy, jak i zie wróżki. Ale skoro 
raz się przyjmie szczególne założenia tego nadprzyrodzo
nego świata, wszystko w nim pozostanie w godny uwagi 
sposób stabilne i jednorodne. 

W fantastyce zaś przeciwnie. porządek nadprzyrodzony 
zaklóca spójność wszechświata. Cud staje się w niej gro
źną, niebezpieczną agresją, podważającą stabilność świata, 
którego prawa uważane byly dotąd za nieodwracalne i nie
wzruszone„ Staje się Niemożliwością, która wkracza nagle 
w świat, z którego Niemożliwość jest ex definitione wy
rugowana. 

Dlatego o ile baśnie zazwyczaj kończą się dobrze, to 
opowiadania fantastyczne dzieją się w klimacie przeraże
nia, a kończą najczęściej katastrofą powodującą śmierć, 
zaginięcie czy też potępienie wieczne bohatera. Po czym 
świat wraca do normy i odzyskują dawną moc rządzące nim 
prawa. Dlatego też fantastyka jest chronologicznie później
sza niż baśniowość i wchodzi niejako na jej miejsce. Bo
wiem zrodzić się mogla dopiero po tym jak zatriumfowala 
naukowa koncepcja racjonalnego i koniecznego porządku 
rzeczy, jak zgodzono się z wszechwładzą ścisłego determi
nizmu w łańcuchu przyczyn i skutków. Slowem, zrodzila się 
wtedy, gdy każdy byl już w mniejszym czy większym stop
niu przekonany o niemożliwości cudu. Jeśli odtąd Niezwy
kłość budzi lęk, to dlatego właśnie, że nauka ją wyklucza, że 
wiadomo, iż jest niedopuszczalna, przerażająca i tajemni
cza; nie dość często zwracano uwagę na fakt, że baśnio
wość dlatego właśnie, że baśniowa, wykluczała zawsze ta
jemnicę . 

Trzeba bowiem dobrze zrozumieć, że w świecie cudow
ności fantastyka nie ma racji bytu. Jest ona w nim nie do po
jęcia. W świecie cudów niezwykłość traci swoją moc. 

Tlumaczenie Jerzy Lisowski 

Fragment z esejów R. Caillois w: Odpowiedzialność i styl, 
PIW 1967, s. 31 -34 

Thomas Stearns Eliot 

Poetą, który zrobil najwięcej dla języka angielskiego, jest 
Szekspir: w czasie jednego krótkiego ludzkiego żywota do
kona! zadań za dwóch poetów. Mogę tu tylko pokrótce po
wiedzieć, że rozwój szekspirowskiego wiersza da się z 
grubsza podzielić na dwa okresy: w pierwszym powoli przy
stosowywał swój styl do mowy potocznej, tak że już w chwili 
gdy ukończył Antoniusza i Kleopatrą, rozporządza! narzę

dziem, dzięki któremu każda z jego postaci scenicznych 
mogla powiedzieć wszystko, czy bylo to wzniosłe, czy pła
skie , „poetyckie" czy „prozaiczne", w sposób piękny i natu
ralny. Doszedłszy do tego punktu, począł komplikować te
ksty. W pierwszym okresie poeta, który zacząl poematem 
Wenus i Adonis, już przy Straconych zachodach miłości 
zdołał się zorientować, do czego należy dążyć i przechodzi 
od sztuczności do prostoty, od sztywności do giętkości. 
Sztuki późniejsze stanowią przejście od prostoty do wyszu
kania. 
Późnego Szekspira absorbuje to drugie zadanie poety: 
bada on, jak dalece może sobie pozwolić na wypracowanie 
i skomplikowanie muzyki słowa , aby zarazem nie zatracić 
całkowicie jego związków z mową potoczną i nie pozbawić 
swoich bohaterów charakteru żywych ludzi. Takim jest w 
Cymbelinie, Opowieści zimowej, Peryklesie i Burzy. 

Tiumaczenie Maria Niemojewska 

Fragment Szkiców klytycznych T.S. Eliota, PIW 1972, s. 30-31 



W. H. Auden 
Z poematu MORZE i ZWIERCIADLO 

PROSPERO DO ARIELA 
(fragmenty) 

Pozostań przy mnie, Arielu , gdy będę się zbieral do drogi, 
Twój pierwszy akt-wolnej woli niech oslodzi mi odjazd: dotąd 

Dostarczaleś radości - w zamian dziel więc ze mną chwilę rezygnacji . 
A potem? Przed tobą, duchu, wieki zuchwalstwa i śpiewu, 

Przede mną na krótko Mediolan, a po nim na zawsze mrok ziemi. 
Wszystko wypadlo lepiej niż myślalem , niż zaslużylem; 

Rad jestem, żem odzyska! swoje księstwo dopiero teraz, 
Kiedy przestalo mi na nim zależeć; i że Miranda 

Nie zwraca już na mnie uwagi; i że zwrócilem ci wolność, 
Tak iż nareszcie mogę naprawdę uwierzyć, że umrę . 

Twój wplyw bowiem śmierć czyni czymś niewyobrażalnym: 
Wyschnięte szczątki ptaka na ścieżce w zimowym lesie 

Drażnią siatkówki oczu niespodziewanym obrazem, 
Niedoslyszalny upadek przechodnia w ulicznym szumie 

Popycha myśl do nader żywych spekulacji, 
I zawsze, kiedy znika ukochane przez kogoś cialo, 

Zjawia się bardzo realny ból; dzięki twoim jednak uslugom 
Samotni nieszczęśliwcy są wciąż żywi i cieszą się życiem . 

Lecz wszystkie te ciężkie księgi nie zdadzą mi się już na nic: 
Tam, dokąd idę, slowa są pozbawione wagi: 

Najlepiej więc będzie porzucić ich sugestywne podszepty 
Na rzecz milczenia morza, w którym rozpływa się wszystko, 

Które swym dnem nie poniża, bo niczego nie stawia wysoko . 
Czlowiek odwrotnie - wszystkiemu nadaje przesadną wartość, 

A gdy się dowie, że przez to naturalnie podwyższy! cenę, 
Skarży się, że mu grozi ruina; co, ma się rozumieć, jest prawdą. 

Tak król nie potrafi pojąć, dlaczego ma milion poddanych 
A nie przeniknie myśli żadnego; tak uwodziciel 

Szczerze zdumiewa się faktem, że nie jest w stanie kochać 
Tego, co umial posiąść; i tak ja sam, dawno temu, 

W otwartej lódce, plakalem z żalu, że daję miasto, 
Jego pospólne cieple i wzruszającą konkretność, 

W zamian za dar zręcznego manewrowania cieniami. 
Jeśli starość, nie bardziej cnotliwa niż mlodość, przynajmniej 

Wygląda mądrzej, to tylko dlatego, że mlodość jeszcze wierzy 
W bezkarny sukces, natomiast starość aż nazbyt dobrze 

Wie, że nic jej nie uszlo na sucho i niczego nie osiągnęła. 



[ ......................................................................................................... ] 
Dziś jestem tym, kim jestem, Arielu: twoim bylym panem, samotnym 

I wiedzącym już, czym jest magia - jest wladzą rzucania czaru 
Zrodzoną z rozczarowania. Książki nauczą nas tylko, 

Że większość pragnień kończy swój żywot w cuchnącym bajorze. 
Lecz jeśli się nauczymy siedzieć cicho, nie wydawać rozkazów, 

Ty ofiarujesz nam zaraz swoje echo, swoje zwierciadle; 
Wystarczy uwierzyć twym siewom, a nie ośmielisz się sklamać; 

Wystarczy o nic nie prosić, a natychmiast w lustrze twych oczu, 
Których spokojna jasność podda próbie każdy lęk i chaos, 

Wszystko, czym nie jesteśmy, ukazuje się nam - istniejącym. 
[ .................•.......................... „ ................................................................. ] 

Gdy będę już w domu, gdy wrócę bezpiecznie do Mediolanu 
I raz na zawsze zrozumiem, że nigdy cię więcej nie ujrzą -

Tam, za morzami, nie będzie zapewne wcale tak straszne 
To, że się już nie jest nikim wyjątkowym, lecz tylko starcem 

Podobnym do innych starców, o oczach łzawiących łatwo 
W wietrze, o glewie, która kiwa się w blasku slońca, 

Kimś o słabej pamięci, niezdarnym, trochą niechlujnym, 
I że jest nam z tym dobrze. Gdy slużba usadowi mnie na fotelu 

W osłoniętym od wiatru zakątku ogrodu 
I poprawi mi szalik i pled - czy w takiej chwili choć raz 

Powstrzymam się i nie zdradzą lokajom, że wlaśnie teraz 
Żeglują samotnie nad tonią glęboką na siedemdziesiąt 

Tysięcy sążni? A jednak, jeśli powiem, utonę bezglośnie 
W pozbawionych sensu otchłaniach. Czy nauczą się kiedyś cierpieć 

Nie żartując z cierpienia i nie mówiąc o nim z ironią? 
Nigdy nie przypuszczałem, że droga prawdy to droga 

Milczenia, gdzie serdeczna pogawędka oznacza jedynie 
Zasadzką rozbójników i nawet dobra muzyka 

Ma w sobie coś z kiczu, a ty mnie, rzecz jasna, nie uprzedziłeś. 
Jeżeli będę zawzięcie, bez chwili przerwy pracował 

Nad tym i miał trochą szczęścia - być może, zanim śmierć spadnie 
Swym przytlaczającym pytaniem, zacznę po trochu rozumieć 

Różnicą pomiędzy światlem księżyca a światlem dziennym ... 
Widzą, że już się wiercisz. Zapomniałem. Dla ciebie przecież 

To wszystko nie ma znaczenia. A otóż i nasz Gonzalo 
Przyszedł po mnie, jak zwykle z namaszczoną miną. Och, Arielu, 

Arielu, brak mi cię będzie. Ciesz się swoim żywiołem. Żegnaj. 

Przełoży! Stanislaw Barańczak 

r 

J 

i 
.1 



Stanisław Barańczak 

Maty, lecz maksymalistyczny 
Manifest transłatołogiczny 
albo: 
Tłumaczenie się z tego, 
że tłumaczy się wiersze 
również w celu wytłumaczenia 
innym tłumaczom, 
iż dla większości tłumaczeń wierszy 
nie ma wytlumaczenia 

Od ćwierć wieku jestem tłumaczem poezji - dosłownie 
- nałogowym: nie ma takiej pilnej pracy, zobowiązania czy 
terminu, o których nie potrafiłbym natychmiast zapomnieć, 
przeczytawszy w języku obcym jakiś znakomity wiersz, 
który „domaga się" ode mnie - tak mi się w mojej zarozu
mialości wydaje - przekładu na język polski. 
Możliwe są trzy sytuacje takiego „domagania się". Pozory 
altruizmu i osobistej skromności udaje mi się jeszcze zacho
wać w wypadku sytuacji pierwszej, kiedy to wiersz w ogóle 
nie był dotąd tlumaczony: mogę wtedy swoje pyszałkowate 
zapędy translatorskie skrywać pod pozorem dzialalności 
spolecznie pożytecznej, jaką jest zapełnianie luk w polskiej 
znajomości np. poezji angielskiej. W miarę przyzwoite po
zory cechują również sytuację drugą, polegającą na tym, że 
wiersz ma już jedno czy więcej wybitne tłumaczenie: swoje 
zadufanie , widoczne w decyzji podjęcia się jeszcze jednego 
przekładu, mogę wtedy wciąż maskować zamiarem wzbo
gacenia literatury o moją własną uzupełniającą albo pole
miczną interpretację translatorską, która-wyjaśniam obłu
dnie każdemu, kto chce słuchać- nie będzie może lepsza, 
ale rzuci na sensy oryginalu dodatkowe światło. Całkowicie 
jednak na jaw wychodzą brzydkie strony mojej natury w sy
tuacji trzeciej, kiedy to wszystkie istniejące przeklady wier
sza wydają mi się chybione: wtedy już nie da się ukryć, że 

tlumaczę poezję „obok paru innych celów, również , a może 
nawet przede wszystkim po to, aby udowodnić czytelnikom 
i sobie, że p o t r a f i ę I e p i e j. 
Potraf i ę Ie piej (niż inni tlumacze): w tych dwóch sło
wach kryje się jedna z możliwych i chyba najautentyczniej
sza odpowiedź na pytanie, po co się tlumaczy wiersz już 
przez kogoś przetlumaczony. Potraf i ę n ie go r ze j 
(niż autor) : to również jedna z możliwych i również zapewne 
najszczersza odpowiedź na pytanie, po co się w ogóle tłu
maczy. Chęć oddania przysługi czytelnikom nie znającym 
obcego języka, chęć wzbogacenia rodzimej kultury literac
kiej, chęć zlożenia holdu wybitnemu obcemu poecie: to 
wszystko intencje piękne i z reguły całkiem szczere, ale my
ślę, że, wzięty na męki lub potraktowany zastrzykiem sko
polaminy, każdy tłumacz poezji przyznałby się prędzej czy 
później do glęboko ukrywanej prawdy: motorem jego dzia
łań jest ambicja. Pewien arcymistrz szachowy, zapytany, 
dlaczego bierze udzial w turniejach, odpowiedział : bo nie 
ma nic przyjemniejszego niż ten moment, kiedy czuję, że ła
mię przeciwnikowi kręgoslup. Choćby to brzmialo niesmacz
nie, trzeba się przyznać : tłumaczymy sonet Szekspira po to, 
żeby podobnie zlamać kręgoslup ... nie, uchowaj Boże, nie 
Szekspirowi i nie jego poezji, ale oporowi tego, co z pozoru 
nieprzetłumaczalne - i żeby w tym momencie doznać 
podwójnego poczucia triumfu : potrafię tak samo (jak Sze
kspir), potrafię lepiej (niż inni tłumacze) . 

Czy o coś podobnego nie chodzi w pisaniu jako takim? Czy 
nie piszemy po to, żeby poprzeć wymiernymi dowodami ro 
szczenia naszej ambicji, nasze wygórowane mniemania o 
własnym talencie? Owszem, ale t I u mac ze n ie poezji 
jest szczególnym obszarem pisania, na którym możliwe jest 
stosunkowo najbardziej obiektywne porównywanie efek
tów. Gdyby się ktoś bardzo uparl, móglby twierdzić, że 
wiersz Tadeusza Różewicza Pochwala teściowejjest utwo
rem lepszym niż sonet Sępa Szarzyńskiego Ehej, jak gwał
tem obrotne obłoki ... , ale nie bardzo byłoby wiadomo, co w 
ogóle usprawiedliwia i umożliwia porównywanie tych obu 
wierszy. Przeklad można natomiast porównać z oryginalem 



i z innymi przekladami na podstawie ontologicznej znacznie 
pewniejszej : są to przecież z zalożenia wersje jednego i 
tego samego utworu . Porównanie dla ustalenia, która we
rsja najlepsza, może być w tym wypadku w miarę obiek
tywne. 
Ale wlaśnie: „w miarę". W tym krótkim zwrocie mieści s i ę od
chlań pojęciowego zamętu i fundamentalnych różnic poglą
dów. O zupelnym obiektywizmie w porównywaniu prze
kladu z oryginalem i z innymi przekladami można by mówić 
tylko wtedy, gdybyśmy się wszyscy umówili i zgodzili co do 
dwóch rzeczy. Ponieważ wchodzi w grę kryterium wierności 
wobec sensu (sensów) oryginalnego wiersza , trzeba by by
Io najpierw ustalić , jaki to mianowicie sens czy sensy ma ten 
wlaśnie wiersz oryginalny. A tego nie daloby się ustalić bez 
roztrzygnięcia najpierw problemu drugiego, nieporównanie 
rozleglejszego : czym jest w ogóle sens w poezji , jak i gdzie 
się manifestuje, w jaki sposób decyduje o niepowtarzalnej 
tożsamości utworu. 
Otóż tu klopot, i to bardzo poważny: drugi z tych problemów 
nigdy, a pierwszy niemal nigdy nie jest widziany i rozumiany 
w identyczny sposób przez różnych ludzi. Przypomnieć 
trzeba banalną prawdę: tlumaczenie poezji jest zawsze ak
tem jej interpretacji. Język polski używa obocznie slów „tlu
maczenie" i „przeklad", jakby zakladając, że są równo
znaczne, ale sama etymologia tych slów wskazuje na róż
nicę między nimi. Analogiczna opozycja istnieje zresztą w 
lacinie. „Tlumaczę" byloby odpowiednikiem i n ter pre
t o r (co w swoim pierwszoplanowym sensie oznacza „wy
jaśniam", a także ,,rozumiem" i „rozstrzygam''); „przekla-
dam" jest kalką slowa t r a n s f e ro (w formie imieslowowej 
t r a n s I at u m, stąd translacja i translator). Różnica jest , 
jak widać, znaczna. Kryje się w niej sluszne przekonanie, że 
mechaniczne „przekladanie" wypowiedzi z języka na drugi 
język (wizja upraszczająca zresztą realny stan rzeczy, bo o 
takiej idealnej mechaniczności przekladu nie ma mowy na
wet w wypadku najprostszej prozy) nie jest tym samym, co 
jej „tlumaczenie", które czynność przeniesienia tekstu w 
inny język traktuje jako czynność jego „wyjaśniania", wyja-

śniania opartego na „rozumieniu" i „rozstrzyganiu". Tluma
czenie jest więc interpretacją w sensie tym samym, co w wy
padku interpretacji rozumianej jako eksplikacja tekstu przez 
krytyka . Jest nawet czymś więcej, jakby eksplikacją tekstu 
podniesioną do drugiej potęgi: interpretacja krytyczna jedy
nie o p i s u je wlaściwości komentowanego tekstu w 
swoim metajęzyku ; interpretacja translatorska w ostatecz
nym efekcie stwarza analogiczny-analogicznie funk
cjonujący - tekst w innym języku etnicznym. Gotowe tłu
maczenie jest jak gdyby namaclanym, wymiernym dowo
dem, że się idealnie zrozumiale oryginal. Tak idealnie , że 
jest on w stanie funkcjonować w języku B i kulturze literac
kiej B tak samo jak w języku i kulturze A. 
Co jest sprawdzianem tej identyczności funkcjonowania? 
Sprawdzian najpewniejszy- tu, niestety, od semiotyki mu
simy prz ejść do somatyki, ale nie ma innej rady, fizjologia 
przynajmniej nie klamie i nie da s ię sfalszować - to , w 
szczególnie udanych wypadkach, dreszcz, który nam prze
biega po plecach, łza, która się zakręci w oku, albo nieopa
nowany wybuch śmiechu. Ostatecznie, po co czytamy 
wiersz? Po to - że powtórz~ za Witkacym, który zresztą 
akurat poezji tego rodzaju potencjalu odmawia! - aby jego 
jedność w wielości przyprawiala nas o dreszcz. Dreszcz 
metafizyczny, ale i calkiem doslownie fizjologiczny. Tlu
macz poezji tlumaczy zatem nie tylko po to, aby dorównać 
i przewyższyć, aby oryginalnemu tekstowi zlamać kręgo
slup jego językowego i formalnego oporu, lecz również po 
to, aby poczuć dreszcz ekstazy w kręgoslupie wlasnym. 
Mówiąc ściślej: po to, aby się dowiedzieć, dlaczego ciarki 
przeszly mu po krzyżu, kiedy przeczyta! oryginal-a dowie
dzieć się tego w sposób absolutnie pewny można tylko w je
den sposób : sprawdzając, czy podobne doznanie stanie się 
naszym udzialem, kiedy odtworzymy utwór w naszym wla
snym języku . 

Fragment Manifestu trans/atologicznego St. Barańcząka 
w: Teksty drugie, 1990 r„ nr 3, s. 8-11 



1475 

SZEKSPIR i ŚWIAT 

Świat 

1492 Krzysztof Kolumb do
pływa do Kuby. 

1493 Papież dzieli Nowy 
Świat miądzy Hiszpa 
nią i Portugalią. Traktat 
o malarstwie Leonarda 
da Vinci . 

1497 Vasro de Gama opły
wa Przylądek Dobrej 
Nadziei. 

1499 Celestyna Rojasa. 

Anglia 

1483 Koronacja Ryszarda Ili. 
1485 Koronacja Henryka VI I 

Tudora. Koniec wojny 
Białej i Czerwonej 
Róży. 

1500 ok. 1500 Kuszenie św. An
toniego i Barka 
obłąkanych Hieronima 
Boscha. 

1504 Listy Amerigo Vespuci. 
1508 Pochwala głupoty Eraz-

ma z Rotterdamu. 1509 Koronacja Henryka VIII. 
1513 Pierwsza drukowana 

książka polska. 1516 Utopia Tomasza Mo-
1519 Podróż Magellana do- rusa. 

okola świata. Podbój 
Meksyku przez Corte-
za. Śmierć Leonarda 
da Vinci. 

1522 Przekład Nowego Tes
tamentu przez Lutra. 



1525 

1532 Podbój Peru przez Pi
zarra. Książą Machia
vella. Gargantua i Pan
tagruel Rabelais'go. 

1534 Ignacy Loyola zaklada 
zakon jezuitów. 

1536 Dialogi kurtyzan Are
tina. 

1543 De ravolutionibus or
bium coelestium Ko
pernika. De humani 
corporis fabrica Ver
saliusa. 

1546 Rymy Michala Aniola. 

1525-1535 Angielski przeklad 
Biblii Tyndale'a i Cover
dale'a. 

1531 Henryk VIII oglasza się 
glową Kościola. 

1546 Bunt Szkocji. 

1550 1551 De republica emenda
nda Frycza Modrzew
skiego. 

1552 Historia powszechna In
dii Las Casasa. 

1553 Żywot łazika z Tormesu. 
1558 Wizerunek własny ży

wota człowieka poczc
iwego Reja. 

1564 Umiera Micha! Aniol. 

1572 Noc św. Bartlomieja w 
Paryżu (rzeź hugo
notów). 

1559 Koronacja Elżbiety I. 

1564 23 kwietnia urodził się 
William Szekspir. 

1570 Pius V ekskomunikuje 
Elżbietę. Burmistrz 
Londynu wydaje zakaz 
przedstawień teatral
nych w City. 



1575 

1578 Wystawienie w Jazdo
wie pod Warszawą Od
prawy posłów greckich 
Kochanowskiego. 

1580 Próby (ks. I i li) Mon
taigne'a. Jerozolima 
wyzwolona Tassa . 
Hiszpania opanowuje 
Brazylię . 

1588 Wstąp do nowej astro
nomii Tyche Brahego. 

1599 Biblia Wujka. 

1576 Burbage buduje pier
wszy teatr w Londynie. 

1577 Podróż dookoła świata 
Drake'a i złupienie po 
drodze osad hiszpań
skich w Chile i w Peru. 

1579 Przekład Northa Żywo
tów Plutarcha. 

1580 Arkadia Sidneya. 
1586 Wystawienie Tragedii 

hiszpańskiej Kyde'a. 
1587 ścięcie Marii Stuart. 
1588 Zagłada Niezwyciężonej 

Armady. Faust Marło-
we'a. 

1589 Essex ląduje w Portuga
lii na czele armii angiel
skiej. 

1592 Król Ryszard Ili. 
1593 Śmierć Marlowe'a. 
1594 Romeo I Julia. 
1595 Bunt Irlandii. 
1596Sen nocy letniej . Essex 

i Drake atakują Kadyks . 
1597 Eseje Bacona. Zam

knięcie teatrów londyń
skich i uwięzienie Ben 
Jon sona. 

1598 Wybudowanie i otwar
cie teatru • The Globe". 

1600 1600 Giordano Bruno spalo
ny na stosie w Rzymie 
z wyroku inkwizycji. 

1605 Don Kichot Cervantesa 
(cz. I) 

1606 Urodził się Corneille . 
1610 Sidereus nuntius Gali

leusza. 
1611 Komedianci angielscy 

w Warszawie. W reper
tuarze ich byly praw
do podobnie sztuki 
Szekspira. 

1616 Umiera Cervantes. 
1618 Potępienie systemu Ko

pernika przez Kościól. 
Początek wojny trzy
dziestoletniej . Owcze 
źródło Lope de Vegi. 

1622 Urodzi! się Molier. 

1600 De magnete Gilberta 
(opis ziemi jako mag
nesu). 

1601 SpisekEssexa. ?lutego 
teatr .The Globe" wy
stawia Ryszarda li. 25 
lutego ścięcie Essexa . 
Krwawe stlumienie 
powstania w Holandii . 
Hamlet. 

1603 Śmierć Elżbiety, koro
nacja Jakuba I. Próby 
Montaigne'a w przekla
dzie Floria. 

1604 Uczciwa ladacznica Oe
kkera. 

1605 Król Lear i Makbet . Spi
sek prochowy. Volpone 
Ben Jansona. 

1608 Korioian. Prawdziwa re
lacja z Wirginii Smitha. 

1611 .Autoryzowany" prze
klad Biblii. 

1612 Burza. Szekspir po· 
wraca do Stratfordu . 

1613 Pożar teatru • The Glo
be". 

1616 23 kwietnia umiera 
William Szekspir. 

1623 „Pierwsze folio" (pier
wsze wydanie zbioro
we) Szekspira. 

Jan Kott, szkice o Szekspirze, 
PIW 1962 s. 328-331 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

Ze -
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w 
ZGZA 

Dzieci mniejszego Boga - Mark Medoff, tłumaczenie - Kazimierz 
Piotrowski, reżyseria - Waldemar Matuszewski, scenografia -
Małgorzata Treutler 
Mała Apokallpsa - Tadeusz Konwicki, adaptacja i reżyseria- Krzysztof 
Zaleski, kostiumy - Jerzy Rudzki, muzyka - Jerzy Satanowski 
Małżeństwo pana·Mlsslsslppl - Friedrich DOrrenmatt, tłumaczenie -
Jacek St. Buras, reżyseria - Janusz Warmiński, kostiumy - Irena 
Biegańska, dekoracje - Marcin Stajewski 
Zemsta-Aleksander Fredro, reżyseria-Gustaw Holoubek, scenografia 
- Marcin Stajewski 

SCENA 61 

Brel- tłumaczenie Wojciech Młynarski, scenariusz - Emilian Kamiński, 
Wojciech Młynarski, opracowanie muzyczne -Janusz Stokłosa, choreo
grafia - Janusz Józelowicz, scenografia - Marcin Stajewski 
Wysocki - tłumaczenie - Michał B. Jagiełło, Wojciech Młynarski oraz 
Andrzej Bianusz, Andrzej Jarecki, scenariusz - Irena Lewandowska, 
Wojciech Młynarski, dekoracje - Marcin Stajewski, kostiumy - Krystyna 
Zachwatowicz, opracowanie muzyczne - Janusz Stok/osa, Tadeusz 
Suchocki, choreografia - Janusz Józefowicz 
Burzllwe życie Lejzorka - Ilia Erenburg, tłumaczenie- Maria Popow
ska adaptacja - Katarzyna Sobol, Maciej Wojtyszko, teksty piosenek -
Maciej Wojtyszko, reżyseria- Maciej Wojtyszko, Waldemar$migasiewicz, 
scenografia - Antoni Poroś, muzyka - Jerzy Derfel, choreografia -
Tadeusz Wiśniewski 
Pornografia - Witold Gombrowicz, adaptacja i reżyseria - Andrzej 
Pawlowski, scenografia - Marcin Stajewski, opracowanie muzyczne -
Tomasz Bajerski 
Firma - Marian Hemar, tłumaczenie - Aleksander Bardini, reżyseria -
Edward Dziewoński, scenografia - Marcin Stajewski 

SCENA NA DOLE 

Hemar - scenariusz Wojciech Młynarski, Rudolf Gołębiowski, reżyseria 
- Wojciech Mlynarski, choreografia - Janusz Józefowicz, kierownictwo 
muzyczne - Janusz Stokłosa, scenografia - Marcin Stajewski, kosti
umy - Małgorzata Blikle 
Apetyt na czereśnie-Agnieszka Osiecka, reżyseria- Marek Grzesiński, 
scenografia - Ewa Sowińska, muzyka - Maciej Małecki, ruch sceniczny 
- Emil Wesolowski (przedstawienie gościnne) 
Recital Wojciecha Mlynarsklego, przy fortepianie Jerzy Derfel 
Tuwim - Kabaret, scenariusz i reżyseria - Jan Kamieński, scenografia 
- Jan Maria Nowak, kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski, 
choreografia - Emil Wesołowski, aranżacja - Piotr Hertel, Wojciech 
Borkowski 


