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Dwa œwiaty Kolonii Tomasza Ró¿yckiego

– orygina³y oraz przek³ady1

Wprowadzenie

W dobie Internetu, elektronicznych wiadomoœci, ekranowego ¿ycia i „sztuki”
skandalu trudno dostrzec prawdziwe wartoœci. Rzeczywistoœæ, która nas otacza,
zdominowana jest przez wyobra¿enia, do których ludzie wci¹¿ s¹ bezwzglêdnie
popychani. Na szczêœcie to uogólnienie, nie trzeba go stosowaæ do ka¿dego
przypadku, tak¿e bowiem wspó³czeœnie mo¿na odnaleŸæ dzie³a naprawdê war-
toœciowe, takie jak na przyk³ad twórczoœæ Tomasza Ró¿yckiego. W jego wier-
szach k³êbi siê prawdziwe ¿ycie, nie to widziane poprzez szklany ekran, lecz to,
które widz¹ oczy dziecka, doros³ego cz³owieka, artysty. Szczególnie cenny jest
sposób prezentowania owych spostrze¿eñ: niewymuszony, pe³en nadzwyczajnej
prostoty zadziwiaj¹cej sw¹ wirtuozeri¹. Takie spojrzenie cenne jest nie tylko dla
wytrawnych koneserów, lecz tak¿e dla m³odych pokoleñ.

Szczególne miejsce w twórczoœci poety zajmuj¹ nie tylko wiersze oryginalne,
napisane w jêzyku polskim, lecz tak¿e przek³ady. Wiersze z cyklu Kolonie rea-
lizowane w kszta³cie sonetu w znacz¹cy sposób narzucaj¹ formê przek³adów.
Niejednokrotnie to w³aœnie forma zmusza t³umacza do podjêcia okreœlonych
wyborów. Styl utworów stanowi wyzwanie nie tylko dla t³umacza, lecz tak¿e

1 Niniejszy tekst w du¿ym stopniu jest fragmentem pracy magisterskiej o tytule: Przek³ad:
tekst miêdzy jêzykami i kulturami – o francuskich t³umaczeniach poezji Tomasza Ró¿yckiego,
obronionej w 2007 r. na Uniwersytecie Opolskim. Zosta³y do niego w³¹czone fragmenty rozmo-
wy przeprowadzonej z autorem. Wszystkie przywo³ane fragmenty wierszy Tomasza Ró¿yckiego
pochodz¹ ze zbioru: Kolonie / Les colonies (édition bilingue), traduit du polonais par J. Burko,
L’Improviste, Paris 2006.



dla czytelnika, który pragnie dotrzeæ do sedna wiersza. Pozornie prosty, pozba-
wiony wyszukanych œrodków artystycznych operuje s³ownictwem nale¿¹cym
do wysokiego rejestru, które nadaje ton wypowiedzi podmiotu lirycznego.

Przek³ady Kolonii na jêzyk francuski wydobywaj¹ z wierszy nowe aspekty.
Dzieje siê tak za spraw¹ m.in. nazw francuskich, które nabieraj¹ nowej wymo-
wy, sprawiaj¹, ¿e to, co obce, staje siê w tekstach rodzime. Owa swoista gra
w niniejszym przypadku jest szczególnie ciekawa z uwagi na fakt, ¿e autor wier-
szy jest romanist¹. Tomasz Ró¿ycki przyznaje, ¿e „fascynacje lekturami maj¹
zwi¹zek z wyborem tematów czy na przyk³ad z pomys³em na organizacjê – tak
jak to by³o z Koloniami”2. Autor zwróci³ tak¿e uwagê na to, ¿e wp³yw na wybór
cyklu powtarzaj¹cych siê w pewien sposób tematów i wierszy o podobnej for-
mie mia³y lektury francuskie, np. renesansowe sonety Joachima du Bellaya, na
którego z kolei mia³ wp³yw w³oski sonet jako forma oraz literatura antyczna,
np. Horacy. „Akurat w przypadku Kolonii to nie tylko Du Bellay – mówi Ró¿yc-
ki – bowiem w literaturze francuskiej serie sonetowe to tradycja. Jedn¹ z ostat-
nich serii by³y œwietne Sonety na koniec wieku Alaina Bosquet oraz wiersze
Jacques’a Roubaud. [...] Z drugiej strony to nie tylko Francuzi, bo te¿ serie an-
gielskich sonetów czy serie wierszy tak popularne w literaturze anglojêzycznej,
zaczynaj¹c od Szekspira czy innych w³aœnie metafizycznych poetów, a skoñ-
czywszy na Amerykanach – Lowellu, Berrymanie ostatnio”.

Nie wszystkie jednak wiersze znajduj¹ce siê w polskim wydaniu Kolonii zo-
sta³y zamieszczone w przek³adzie. Dwadzieœcia jeden wierszy nie znalaz³o siê
w Les Colonies (traduit du polonais par Jacques Burko, édition bilingue). Przy-
czyn¹ ich nieobecnoœci – jak powiedzia³ autor tomiku – jest perfekcjonizm t³uma-
cza oraz terminy, które zobowi¹zywa³y obie strony. Autor wyrazi³ nadziejê, ¿e ko-
lejne francuskie wydanie Kolonii bêdzie ju¿ zawiera³o brakuj¹ce elementy. Wier-
sze, które zosta³y zamieszczone w tomie Les Colonies, to niezwykle precyzyjne
i wnikliwie przet³umaczone utwory. Jak stwierdzi³ sam autor, spe³niaj¹ one kilka li-
nii, które by³y przez niego wymagane. „Przede wszystkim zachowuje [przek³ad –
M.D.] czêœæ rytmiki tych oryginalnych tekstów, a po drugie wydaje mi siê, ¿e jest
dosyæ swobodny w jêzyku francuskim. Ja chcia³em, ¿eby to by³o swobodne”.

Styl a przek³ad

Styl utworów jako niepowtarzalny i rozpoznawalny sposób kszta³towania
wypowiedzi, doboru œrodków artystycznych, s³ów, organizowania przestrzeni
wiersza jest niezwykle trudny do prze³o¿enia na inny jêzyk. Wp³ywa na ten fakt
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2 Wszystkie wypowiedzi Tomasza Ró¿yckiego cytowane w niniejszej pracy pochodz¹ z roz-
mowy z autorem przeprowadzonej w Opolu 24 paŸdziernika 2007 r.



nie tylko bariera odmiennych jêzyków, lecz tak¿e bariera odmiennych kultur,
które oddalaj¹ przek³ad od orygina³u. W przypadku jêzyków polskiego oraz
francuskiego ow¹ barierê jêzykow¹ stanowi np. obecnoœæ w jêzyku francuskim
rodzajników czy odmienny rodzaj rzeczowników. Pierwszy problem prowadzi
do wyd³u¿enia wersu, co jest szczególnie istotne w przypadku niniejszych wier-
szy, s¹ to bowiem sonety, tak wiêc wiersze o regularnej budowie, które wyma-
gaj¹ rygorystycznego utrzymania odpowiedniej liczby sylab w wersie3. W dru-
gim zaœ przypadku nale¿y wspomnieæ o jêzykowym obrazie œwiata, który – jak
wiadomo – jest odmienny w ka¿dym jêzyku. Inny rodzaj rzeczowników powo-
duje dalsze konsekwencje, np. zmiany czasowników, porównañ, konotacji.

To nie jedyny problem zwi¹zany z jêzykowym obrazem œwiata. Jak wspom-
niano, niektóre wyrazy w jêzykach polskim oraz francuskim maj¹ odmienne ko-
notacje, co w konsekwencji prowadzi do ró¿nej interpretacji myœli, dlatego
t³umacz w niektórych przypadkach zosta³ zmuszony do wprowadzenia zmian.
Jak przypomina Jerzy Pieñkos: „Nale¿y odnotowaæ przede wszystkim, ¿e rola
jêzyka nie koñczy siê na funkcji komunikacyjnej. Obok niej wystêpuje funkcja
kulturalna, jêzyk jest bowiem samoistnym produktem kultury, a jednoczeœnie
kultura jest g³ównym wytworem jêzyka. Poznawanie jêzyka wi¹¿e siê z pozna-
waniem kultury narodu, który siê nim pos³uguje”4. Równie¿ w gramatyce ukry-
te s¹ zwyczaje danego narodu. Analizuj¹c strukturê jêzyka poprzez sposób budo-
wania zdañ, mo¿na zauwa¿yæ, co jest dla narodu pos³uguj¹cego siê tym jêzykiem
najwa¿niejsze. Rozwa¿ania te nasuwaj¹ kolejne pytanie dotycz¹ce ekwiwalencji.
Jak zauwa¿a Bo¿ena Tokarz, mo¿liwoœæ ekwiwalencji zale¿y „od stopnia podo-
bieñstwa kategoryzacji rzeczywistoœci w dwóch jêzykach”5. Podkreœla ona rów-
nie¿, ¿e nawet istnienie analogicznych kategorii gramatycznych nie zapewnia ek-
wiwalencji, mog¹ one bowiem odnosiæ siê do odmiennych sytuacji czy elementów.

„Ktoœ nam ró¿nie k³adzie przecinki”6

Kolejnym problemem, z którym musia³ siê zmierzyæ t³umacz Kolonii, to od-
mienna interpunkcja. Niezwykle czêsto mo¿na zauwa¿yæ usuwanie lub wpro-
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3 Na przyk³ad w wierszu pt. 5. Droga do Indii (5. Le chemin des Indes) wers czwarty:
„krzemu, miedzi i wêgla, |wszystko to, co tworzy|”
„de silicium, de manganèse, de carbone”, |+w kolejnym wersie|
W przytoczonym powy¿ej przypadku nie tylko rodzajniki, ale równie¿ d³ugoœæ wyrazów decydu-
je o koniecznoœci przeniesienia po³owy wersu czwartego do pi¹tego.

4 J. Pieñkos, Przek³ad i t³umacz we wspó³czesnym œwiecie. Aspekty lingwistyczne i pozaling-
wistyczne, Warszawa 1993, s. 419.

5 B. Tokarz, Wzorzec, podobieñstwo, przypominanie. (Ze studiów nad przek³adem artystycz-
nym), Katowice 1998, s. 15.

6 54. Golfstrom (54. Gulfstream), wers siódmy i ósmy.



wadzanie przez t³umacza znaków interpunkcyjnych, co jest spowodowane od-
miennymi zasadami jêzyków polskiego oraz francuskiego. T³umacz musi
dostosowaæ interpunkcjê do zasad jêzyka przek³adu – wywo³uje to jednak zmia-
ny, które prowadz¹ do podkreœlenia innych wyrazów czy fragmentów tekstu, in-
nego roz³o¿enia akcentów. W przypadku poezji zachowanie oryginalnego
rozcz³onowania jest nieco ³atwiejsze ni¿ w przypadku prozy, z zasady bowiem
autonomiczna poezja swobodnie traktuje wszelkie rygory. Nie w ka¿dym jed-
nak przypadku rozwi¹zanie jest proste. Dzieje siê tak na przyk³ad w procesie
t³umaczenia wierszy Tomasz Ró¿yckiego. Poezja niniejszego autora nie ³amie
bowiem w szczególny sposób zasad interpunkcyjnych, nie wprowadza roz-
wi¹zañ, które niepokoj¹ czytelnika orygina³u. Gdyby wiêc t³umacz wprowadzi³
do przek³adu zasady interpunkcyjne rz¹dz¹ce orygina³em, spowodowa³by dyso-
nans, który w oryginale nie wystêpuje. Autor Kolonii zwraca uwagê na to, ¿e:
„jeœli chodzi o t³umaczenie z polskiego na francuski – wydaje mi siê, ¿e mo¿li-
woœæ ¿onglowania sk³adni¹ w jêzyku polskim jest bardzo dobra, szczególnie jeœli
chodzi o poezjê, która siê pos³uguje jakimœ rymem. W jêzyku francuskim to jest
du¿o bardziej sztywne, ale z drugiej strony rymowanie po francusku jest du¿o
³atwiejsze z powodów fleksyjnych – wystarczy popatrzeæ na tak¹ sestynê. Te
same rymy za pomoc¹ tego samego s³owa, z ró¿nymi przedimkami, przyimka-
mi. S³owo bêdzie za ka¿dym razem co innego znaczy³o w danym wersie, ale tak
samo brzmia³o i tak samo wygl¹da³o, natomiast w jêzyku polskim trzeba wyra-
zy odmieniaæ przez przypadki i wtedy ca³a konstrukcja zwi¹zana z rymem siê
rozsypuje, to jest problem. Dlatego nie ma tak wielu sekstyn czy innych takich
bardzo sformalizowanych, bardzo trudnych form poetyckich”.

Ró¿nice miêdzy interpunkcjami polsk¹ oraz francusk¹ mo¿na zauwa¿yæ np.
w wierszu 33. Cyklon tropikalny (33. Un cyclone tropical):

Ze wszystkich filozofów najbardziej lubi³em
Tego | który powiedzia³ | ¿e fale powstaj¹
przez wahanie siê bogów | czy œwiat | który znamy
jest dobry czy te¿ z³y jest i nadesz³a chwila
by zala³o go morze.

Parmi les philosophes, celui que je préfère
c’est celui qui a dit que les vagues existent
parce que les dieux hésitent à savoir si le monde
est bon ou s’il est mauvais | si le moment est mûr
pour que la mer l’inonde7

Do owych niezbêdnych zabiegów, jakim poddawany jest tekst w procesie
t³umaczenia, nale¿y tak¿e skracanie zdañ. Jak pisze Gabriel Karski: „[...] skoro
przet³umaczenie utworu cudzoziemskiego dos³ownie, a zarazem kongenialnie
pod wzglêdem artystycznym jest – jak wiadomo – niemo¿liwe, t³umacz znajdu-
je siê czêsto w tym po³o¿eniu, ¿e ze wzglêdu na wymagania rytmu i rymu musi
dane sekwencje to zwê¿aæ, to znów rozszerzaæ, operuj¹c tu redukcj¹, tam ampli-
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7 Za pomoc¹ znaku „|” zaznaczone s¹ przecinki, które nie wystêpuj¹ w przek³adzie lub orygi-
nale.



fikacj¹, czyli, mówi¹c ca³kiem potocznie: jedne miejsca przycinaæ, inne «wato-
waæ»”8. W analizowanych wierszach mo¿na zauwa¿yæ, ¿e niektóre wersy
przek³adu pobawione s¹ pewnych s³ów. Na przyk³ad w wierszu 14. Kopalnie
z³ota (14. Mines d’or) pominiêto fragment „sala pe³na je¿yn”:

[...] Przy placyku napowietrza siê wino, sala pe³na je¿yn.
Kelnerka siê myli

[...] Sur la place, le vin s’aère.
La serveuse se trompe,

Element usuniêty wprowadza pozytywne konotacje, dope³nia wczeœniejsze
s³owa, pomaga budowaæ nastrój. Stanowi równie¿ metaforê, która zostaje zagu-
biona w tekœcie przek³adu. Pominiêcie owego elementu umo¿liwi³o jednak
przeniesienie do jedenastego wersu s³ów: „sur la place”, które nie zmieœci³y siê
w poprzednim wersie utworu. Obraz przedstawiony w wierszu uleg³ wiêc kon-
densacji.

Styl mo¿na kszta³towaæ równie¿ poprzez umiejscowienie s³owa w odpowied-
nim kontekœcie. To on wydobywa z wyrazów nowe, niepowtarzalne znaczenia,
wzmaga ekspresjê, wzbogaca. Aby przekazaæ ów niepowtarzalny kontekst
w przek³adzie, trzeba w niektórych przypadkach dodaæ elementy, które wy-
wo³aj¹ u czytelnika przek³adu podobne konotacje. W przypadku analizowanych
tekstów owym drogowskazem dla czytelnika s¹ zaimki osobowe dzier¿awcze.
Sytuacja ta w przypadku jêzyka francuskiego nie dziwi, s¹ one bowiem w nim
czêœciej stosowane ni¿ w jêzyku polskim. Owo dodanie zaimka ma miejsce np.
w wierszu 10. Wêgorze elektryczne (10. Anguilles électriques), gdzie w wersie
ósmym dodano s³owo: „notre”: „[...] Zawiesimy flagê” / „[...] Plantons notre
banniere”9.

Kolejnym wa¿nym elementem wp³ywaj¹cym na wymowê stylu jest sposób
dobierania wyrazów. Liczba oraz zabarwienie emocjonalne przymiotników oraz
rzeczowników mo¿e w znacznym stopniu zmieniaæ odbiór tekstu. W niniejszym
przypadku mamy do czynienia z wyborem stylu wysokiego, w którym nie wy-
stêpuj¹ wyrazy wulgarne czy nawet dosadne. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e autor z nie-
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8 G. Karski, K³opoty t³umacza, [w:] O sztuce t³umaczenia, red. M. Rusinek, Wroc³aw 1955,
s. 272.

9 Dodanie owych zaimków ma miejsce tak¿e w takich wierszach, jak: 15. Dzikie zwierzêta (15.
Les bêtes sauvages) – wers czternasty: „ton coeur”, 17. ¯ywy towar (17. Marchandise humaine) –
wers trzynasty: „Qui de sa langue norie”, 19. Maczety i karabiny (19. Les machettes et les fusils)
– wers pi¹ty: „notre enfant”, 20. Boksyty i kardamon (20. Bauxites et cardamome) – wers pi¹ty:
„de ton rêve”, 22. Wulkan (22. Le volcan) – wers szósty: „de ma zapette”, 23. Koœæ s³oniowa i he-
ban (23. Ivoire et ébène) – wersy szósty i ósmy: „leurs sentes”, „mes mains”. Tak¿e w wierszu
38. Totemy i koraliki (38. Totems et pacotille): „Tout ce quo je possède est allemand – ma wille, /
Mes forêts allemandes, allemandes mes tombes / mon logement allemande, [...]”, 39. Koralowa
zatoka (39. Un atoll corallien) – wers dziewi¹ty oraz trzynasty: „mon lit”, mes enfants, mes ani-
maux, mes terres devant moi”.



zwyk³¹ swobod¹ operuje s³ownictwem pozornie potocznym, które nie sprawia
wra¿enia s³ownictwa odleg³ego od codziennej mowy, jednak po bli¿szym przyj-
rzeniu siê owym s³owom czytelnik dostrzega oryginalny ich dobór oraz uk³ad.
S³ownictwo kreuje rzeczywistoœæ przedstawion¹ w wierszach, ma moc twórcz¹,
dziêki niemu wyobra¿enie danej sytuacji, momentu mo¿e byæ podobne u wielu
czytelników. Z jego pomoc¹ twórca niejako steruje czytelnikiem, przygoto-
wuj¹c mo¿liwe œcie¿ki odczytania tekstu.

W przypadku analizowanych przek³adów mo¿na zauwa¿yæ sytuacje, kiedy ze
wzglêdu na d³ugoœæ wersów przymiotniki b¹dŸ rzeczowniki zostaj¹ usuniête.
Dzieje siê tak np. w wierszu 65. Sekstans i planisfera (65. Le sextant et la car-
te), gdzie w trzecim wersie pominiêto przymiotnik „cichych (ogrodów)”, zosta-
wiaj¹c jedynie rzeczownik: „de jardins”. W niniejszym przypadku zmiana pro-
wadzi do pozbawienia odbiorcy tekstu jednej ze wskazówek. Pomijaj¹c przy-
miotnik t³umacz zdecydowa³ siê na zachowanie odpowiedniej d³ugoœci wersów
kosztem pozbawienia wyrazistoœci obrazu wykreowanego w wierszu. Podobn¹
sytuacjê mo¿na zaobserwowaæ w wierszach 70. Palmiers et dattiers (70. Palmy
i daktyle)10, 41. Le cinquième Empire (41. Pi¹te Imperium)11 czy 42. Terre de
Feu (42. Ziemia Ognista)12.

Analogiczne sytuacje zdarzaj¹ siê w przypadku rzeczowników, które wy³¹czo-
ne z tekstu w celu zachowania harmonii wersów pozostawiaj¹ miejsce puste,
pozbawione wskazówki interpretacyjnej. Rzeczowniki s¹ wa¿nym elementem
wierszy zamieszczonych w tomie pt. Kolonie. Pomagaj¹ one nadaæ egzotyczny
koloryt, wywo³aæ wspomnienia poprzez przywo³anie przedmiotów czy miejsc.
Ich brak znieczula czytelnika, odwraca jego uwagê od istotnych myœli wiersza.
W utworze 70. Palmiers et dattiers (70. Palmy i daktyle) w przek³adzie nie wy-
stêpuje rzeczownik: „prezentów”, który wprowadza do tekstu dodatkowe, pozy-
tywne konotacje: „[...] nim dla nas nie schowa / pod poduszk¹ prezentów:
z³otka, sadzy i mirry”; w przek³adzie jest: „[...] avant qu’il nos cache / sous
l’oreiller de l’or, de suie, de la myrrhe”. Choæ w niniejszym przypadku owe pre-
zenty zostawia zima, przed któr¹ chce uciec podmiot liryczny, mimo tego s³owo
„prezenty” wprowadza bezsprzecznie pozytywne konotacje, które stanowi¹
przeciwwagê do pozosta³ej czêœci wiersza. Dodatkowo na uwagê zas³uguje
zmiana wyrazu „z³otko” na „de l’or”, które nie wywo³uje uczucia sztucznoœci.
Owa sztucznoœæ jest ponadto spotêgowana poprzez wprowadzenie w oryginale
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10 W czwartym wersie utworu pozostawiony jest jedynie rzeczownik bez przymiotnika: „pier-
wszy œnieg” / „la naige”.

11 W pierwszym wersie wiersza czytamy: „Na proste pytanie”, natomiast w przek³adzie: „On
demande”.

12 Wersy pierwszy oraz drugi: „w powietrzu miliony / rozœwietlonych bakterii”, w przek³adzie:
„Des milions de microbes”.



w miejsce kadzid³a s³owa „sadza”, dziêki któremu podkreœlona zostaje pozorna
wspania³oœæ prezentów. Analogia do z³ota, kadzid³a i mirry zostaje wiêc zbu-
rzona, kontrast zaœ pog³êbiony, co bezpoœrednio prowadzi do spotêgowania wy-
mowy wersów13.

Koniecznoœæ uwzglêdnienia ró¿nic miêdzy gramatykami jêzyków powoduje,
¿e wiele wa¿nych leksykalnie wartoœci stylowych gubi siê w przek³adzie.
Zw³aszcza dookreœlaj¹ce przymiotniki czy nazywaj¹ce œwiat rzeczowniki za-
mienione na inne s³owa albo wyrzucone z przek³adu daj¹ te¿ zmodyfikowane
obrazy œwiata. Wyciêcia elementów – noœników informacji, rezygnacja z niepo-
wtarzalnego kolorytu, brak s³owa wymuszaj¹ u¿ycie s³owa bliskiego oryginal-
nemu, ale jednak nie oddaje w pe³ni jego znaczenia. Czasami konsekwencj¹
tego jest równie¿ dodanie do tekstu przek³adu innego s³owa, które nie wystêpu-
je w oryginale.

Problemem t³umaczeñ, który wydaje siê nie do rozwi¹zania, jest tak¿e od-
mienny rodzaj rzeczowników. Prowadzi on do k³opotów w tworzeniu konstruk-
cji konotacji oraz gier s³ownych, które opieraj¹ siê na danym rodzaju literackim.
Poniewa¿ ka¿dy jêzyk rozwija³ siê indywidualnie, spowodowa³o to stworzenie
jemu tylko w³aœciwego sposobu odczytywania œwiata. Równie¿ w przypadku
jêzyka francuskiego oraz jêzyka polskiego mo¿na zaobserwowaæ, ¿e niektóre
rzeczowniki maj¹ odmienny rodzaj, co w konsekwencji wywo³uje inne konota-
cje danego s³owa. Tym samym nawet dos³ownie przet³umaczone wyrazy w jê-
zykach polskim oraz francuskim mog¹ mieæ dla czytelników orygina³u oraz
czytelników przek³adu nieco inne znacznie.

Ju¿ w tytule pierwszego wiersza pojawiaj¹ siê rozbie¿noœci rodzaju. Kawa
w jêzyku polskim jest rodzaju ¿eñskiego, natomiast w jêzyku francuskim rodza-
ju mêskiego. W tym samym wierszu mo¿na znaleŸæ równie¿ inne przyk³ady:
brzask – r. m. / une aube – r. ¿., chwila – r. ¿. / un instant – r. m. W niektórych
przypadkach odmienny rodzaj wymusza powtórzenie przymiotnika, tak jak
w wierszu 42. Ziemia Ognista (42. Terre de Feu)14. W utworze 11. Przeciwne
wiatry (11. Les vents contraires)15 mo¿na odnotowaæ wiele ró¿nic miêdzy ro-
dzajami poszczególnych rzeczowników. Oczywiœcie analizuj¹c ca³y tomik,
mo¿na odnotowaæ takie przypadki tak¿e w innych wierszach. Owe ró¿nice
wp³ywaj¹ na sposób postrzegania œwiata, powoduj¹, ¿e poszczególne jego ele-
menty wywo³uj¹ odmienne uczucia. Przek³ad w pewnym sensie nie zmienia wi-
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zji, lecz wprowadza w jej miejsce odpowiednik wystêpuj¹cy w jêzyku prze-
k³adu. Dziêki temu to, co zostaje w utworze przedstawione, staje siê bliskie
czytelnikowi przek³adu tak samo, jak w przypadku zapoznawania siê przez czy-
telnika polskiego z orygina³em.

Nieunikniona odmiennoœæ miêdzy jêzykami wspó³gra równie¿ z technik¹,
któr¹ wybra³ t³umacz, aby przybli¿yæ czytelnikowi twórczoœæ autora tomu Ko-
lonie. Mam na myœli technikê udomowienia, która powoduje, ¿e niektóre zwro-
ty, sytuacje, zdarzenia czy miejsca przybieraj¹ w przek³adzie nieco inn¹ formê,
formê bli¿sz¹ czytelnikowi przek³adu. Tym samym wystêpowanie w wierszach
nazw francuskich, które maj¹ inny ni¿ ich polskie odpowiedniki rodzaj, nie po-
woduje dysonansu miêdzy orygina³em a przek³adem. Wszystko to umo¿liwia
swobodn¹ lekturê przek³adów, nie sprawia, ¿e czytelnik ma ca³y czas œwiado-
moœæ zapoznawania siê z tekstem obcym, lecz wrêcz przeciwnie czyta prze-
k³ady jak rodzimy tekst francuski.

Niew¹tpliwie wybory t³umacza, wymuszone przez gramatykê jêzyka francus-
kiego, powoduj¹ pewne straty. S¹ to jednak straty w przek³adzie interlingwal-
nym nieuniknione. Odmienny jêzyk to odmienna gramatyka, tym samym ró¿na
d³ugoœæ zdañ, inne sposoby ich komponowania, dobierania s³ów. Z drugiej stro-
ny jest to tak¿e mo¿liwoœæ odkrycia i uwypuklenia tych elementów, które
w oryginale s¹ jedynie s³abo zarysowane. Jest to wiêc bilans nie tylko strat, lecz
tak¿e zysków. Obce dla jêzyka orygina³u struktury, choæ tworz¹ rozdŸwiêk miê-
dzy sposobem przekazywania niektórych fragmentów tekstu przez orygina³ oraz
przek³ad, zarazem paradoksalnie umo¿liwiaj¹ pewn¹ ich równowa¿noœæ. Prze-
kazuj¹ bowiem informacje ludziom nale¿¹cym do innej kultury, o odmiennym
sposobie patrzenia na œwiat, musz¹ wiêc dostosowaæ œrodki wyrazu, jêzyk,
sk³adniê do ich sposobu percepcji. Gramatyka pe³ni wiêc rolê pomostu, który
umo¿liwia przekazanie myœli na drug¹ stronê barykady jêzyków. O donios³ej
roli, jak¹ odgrywa umiejêtnoœæ odnalezienia ekwiwalentnych struktur w jêzyku
przek³adu, mog¹ œwiadczyæ chocia¿by te dzie³a, w których t³umacz stara³ siê
t³umaczyæ tekst dos³ownie. W wielu przypadkach doprowadzi³o to do zniechê-
cenia czytelnika przek³adu, który przyt³oczony ciê¿arem ró¿nic i niezrozu-
mia³ych dla niego struktur przerywa³ lekturê.

Ró¿nice kulturowe

Istotnym elementem stylu jest nie tylko sposób budowania zdañ, który jest
w du¿ym stopniu zdeterminowany przez gramatykê danego jêzyka. Nie jest nim
tak¿e tylko rodzaj s³ownictwa wykorzystanego w tekstach, ale przede wszyst-
kim – sposób ¿onglowania owym s³ownictwem za pomoc¹ ró¿nego rodzaju œrod-
ków artystycznych.
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W przypadku przek³adów poezji niezwykle istotnym problemem jest t³uma-
czenie metafor. Jak pisze Teresa Dobrzyñska, pomagaj¹ one wyraziæ treœci, dla
których nie ma jeszcze gotowych œrodków wyrazu w systemie jêzykowym16.
Trudnoœci, na jakie napotyka t³umacz, wynikaj¹ z jednej strony z barier, jakie
tworzy gramatyka przek³adu, z drugiej zaœ – z barier budowanych przez ró¿nice
kulturowe, a w efekcie inny jêzykowy obraz œwiata. Ted Cohen pisze, ¿e meta-
fora jest zaproszeniem do wspó³dzia³ania. Czytelnik nie jest wiêc bierny, musi
bowiem odszyfrowaæ i przetworzyæ ukryte informacje. Autor zwraca uwagê, ¿e
osi¹gniêcie poczucia wspólnoty przez czytelników komunikacji jest celem me-
tafory17. Dobrzyñska rozwija myœl Cohena, pisz¹c, ¿e owa wspólnota nie jest
celem, lecz warunkiem prawid³owego odczytania metafory. Wspólnota ta
ponadto powinna byæ rozumiana nie tylko jako poczucie zrozumienia, ale prze-
de wszystkim zbie¿noœæ doœwiadczeñ ¿yciowych oraz podobne wyposa¿enie
kulturowe nadawcy i odbiorcy komunikatu. Myœl ta jest szczególnie wa¿na
w przypadku przek³adu, wyposa¿enie kulturowe nadawcy i odbiorcy komunika-
tu jest bowiem tutaj ró¿ne. Choæ wspó³czesna technika przybli¿a w znacznym
stopniu odmienne kultury, nie mo¿na jeszcze mówiæ o ich po³¹czeniu, lecz je-
dynie o ich punktach wspólnych.

Nadawca komunikatu – choæ ma na myœli konkretne odszyfrowanie zapisa-
nych przez siebie s³ów – jednak zak³ada mo¿liwoœæ zinterpretowania ich w nie-
co inny sposób. W przypadku metafory istnieje zawsze pewna pula w³aœciwych
odpowiedzi. W celu naprowadzenia czytelnika na prawid³owe rozwi¹zanie za-
gadki interpretacyjnej w metaforze zostaje ukryty pewien element. Jak zauwa¿a
Dobrzyñska, element ten jest niespójny z reszt¹ komunikatu. Element predyka-
tywny wystêpuj¹cy w metaforze zosta³ nazwany przez Ivora Armstronga Ri-
chardsa „noœnikiem”. Noœnik jest zaledwie sugesti¹ podan¹ przez autora odbior-
com. Wskazuje on, w jakim polu nale¿y poszukiwaæ rozwi¹zañ. Pozostawia
jednoczeœnie odbiorcy szerokie mo¿liwoœci interpretacji. Sfera stereotypów po-
maga przewidzieæ reakcjê odbiorcy, daj¹c autorowi wskazówkê informuj¹c¹
o tym, na co nale¿y ukierunkowaæ sens przenoœni. Warunkiem niezbêdnym do
zauwa¿enia wskazówki jest jednak przynale¿noœæ nadawcy i odbiorcy komuni-
katu do „wspólnego œwiata”, który gwarantuje podobne zespo³y konotacji.

Istniej¹ ró¿ne sposoby t³umaczenia metafor. Mo¿e byæ ona zast¹piona przez
jej bli¿szy lub dalszy odpowiednik w danym jêzyku albo zostaæ przet³umaczona
dos³ownie z jêzyka orygina³u. Metafory konwencjonalne s¹ produktem okreœlo-
nej kultury. W œwiadomoœci u¿ytkowników jêzyka zakodowane s¹ pewne zes-
po³y skojarzeñ, które pomagaj¹ pos³ugiwaæ siê metaforami. Nadawca komuni-
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katu ma wiêc pewne przewidywania co do wiedzy odbiorcy komunikatu, jak
równie¿ co do tego, co w danej wspólnocie kulturowej stanowi dobro po-
wszechne. W przypadku przek³adu oznacza to, ¿e nadawca komunikatu nie jest
w stanie przewidzieæ odczytañ metafory. Nie jest bowiem w stanie przewidzieæ,
na jakie jêzyki zostanie przet³umaczony nadany przez niego tekst.

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o problemach zwi¹zanych z funkcjonowaniem me-
tafory w konkretnym tekœcie. „Mo¿liwoœæ adekwatnego odbioru metafory poza
jej pierwotnym krêgiem domniemanych odbiorców – podkreœla Dobrzyñska –
zale¿y od tego, czy wykorzystywany w niej kompleks konotacyjny noœnika
metaforycznego zawiera elementy w zasadniczych rysach to¿same w obu
wspólnotach jêzykowo-kulturowych, czy te¿ zwi¹zany jest tylko z kultur¹ et-
niczn¹ autora orygina³u”18. Pewne metafory s¹ zdeterminowane doœwiadczenia-
mi danego œrodowiska, narodu.

Sytuacjê tak¹ mo¿na zaobserwowaæ w t³umaczeniu wiersza pt. 61. Zag³ada
wioski (61. L’anéantissement d’un village), w którym wystêpuj¹ metafory za-
równo nie³atwe do przet³umaczenia na jêzyk francuski, jak i te uniwersalne.
Wiersz ów jest przyk³adem tekstu niezwykle trudnego do prze³o¿enia na jêzyk
obcy silnie zakorzeniony w specyficznych doœwiadczeniach, zawieraj¹cy ele-
menty, które aby by³y zrozumia³e, wymagaj¹ operowania okreœlon¹ wiedz¹ do-
tycz¹c¹ Brunona Schulza oraz jego historii. Metafora, która nie stanowi dla
t³umacza enigmatycznego zadania, to np. wersy:

wiadomoœæ idzie z wioski / do wioski, z miasteczka do miasteczka jak ogieñ.
la nouvelle circule / de village en village comme l’incendie.

Fragment ten zosta³ skondensowany, zachowa³ jednak pierwotny wydŸwiêk.
Choæ uwaga czytelnika skupia siê w przek³adzie krócej na przekazywanej wia-
domoœci, pozbawiaj¹c tym samym informacjê akcentu trwania, to jednak nie
dochodzi w tym miejscu do wprowadzenia radykalnych zmian, jak ma to z kolei
miejsce w trzecim wersie owego wiersza. Mo¿na tam zaobserwowaæ skonden-
sowanie informacji, jednak w tym wypadku prowadzi ono do pozbawienia czy-
telnika istotnych wiadomoœci: „A teraz Stryj, Sambor, ¯ydaczów i noc”. / „Le
train, la nuit”. Zastosowana w tym przypadku ekwiwalencja funkcjonalna umo-
¿liwi³a wyeliminowanie ewentualnej z³ej interpretacji wprowadzonych nazw.
Czytelnik, który nie zna nazw stacji kolejowych znajduj¹cych siê po drodze
z Drohobycza, móg³by b³êdnie zinterpretowaæ cytowany fragment. Z drugiej
jednak strony zapewne wiêkszoœæ czytelników orygina³u domyœla siê dopiero
z kontekstu wiersza, ¿e wymienione nazwy to stacje kolejowe. Mo¿na wiêc
za³o¿yæ, ¿e czytelnicy przek³adu wykonaliby tê sam¹ operacjê, jednak nazwy
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wymienione w oryginale nie by³yby dla nich nazwami mówi¹cymi. Tym sa-
mym równie¿ w przypadku pozostawienia oryginalnego fragmentu czêœæ komu-
nikatu nieuchronnie uleg³aby zatarciu.

W niektórych przypadkach to przek³ad wprowadza metaforê, której nie ma
w tekœcie polskim. Dzieje siê tak w wierszu 1. Kawa i tytoñ (1. Le café et le ta-
bac). Mo¿na w nim zauwa¿yæ wprowadzenie metafory, która powoduje upoe-
tycznienie zakoñczenia utworu:

z tob¹ siê po³o¿ê / i odczekam tê chwilê, dopóki nie zaœniesz.
Le long de ton corps je m’étends / pour attendre l’instant où le sommeil te prend.

Zwrot „dopóki nie zaœniesz” jest zast¹piony metafor¹: „kiedy sen ciê zabie-
rze” (t³umaczenie filologiczne – M.D.) Choæ sens w obu przypadkach jest taki
sam, to jednak zmienia siê rejestr jêzyka. Wyra¿enie potoczne zast¹pione jest
poetyckim, które notabene mog³o byæ u¿yte równie¿ w jêzyku polskim. W wier-
szu 49. Szamani (49. Les chamanes) metafora: „wypali mi w œwiecie czarn¹
p³on¹c¹ / dziurê” zamieniona zosta³a na: „aura un trou noir flamboyant au coeur
de l’univers”. Tym samym metafora potoczna („w œwiecie”) zast¹piona jest me-
tafor¹ rzadziej u¿ywan¹ („au coeur de l’univers” / „w sercu œwiata” – t³umacze-
nie filologiczne M.D.). W niektórych przypadkach t³umacz zamiast konkretu
wprowadzi³ okreœlenie bardziej ogólne, które pozwala szerszemu gronu czytel-
ników zrozumieæ utwór. Sytuacjê tak¹ mo¿na zaobserwowaæ w wierszu: 9. Og-
nie Œwiêtego Elma (9. Les feux de Saint Elme):

Pierwszy dzieñ tych wakacji. Podskakuj¹ góry, / gra orkiestra znad Moraw.
Premier jour de vacances. Les montagnes sautillent, / l’orchestre tchèque joue.

W niniejszym przypadku orkiestra znad Moraw zosta³a zamieniona na czesk¹
orkiestrê. Dziêki owemu zabiegowi komunikat jest zrozumia³y dla szerszej gru-
py czytelników. Zastosowana ekwiwalencja dynamiczna pozbawi³a w pewnym
stopniu tekst elementu egzotyki, bowiem s³owo Morawy nale¿y do œciœle okreœ-
lonego krêgu nazw, natomiast s³owo czeska jest bardziej ogólne, a zatem rów-
nie¿ szerzej znane.

Kolejn¹ istotn¹ zmianê mo¿na zaobserwowaæ w utworze 22. Wulkan (22. Le
volcan), gdzie w miejsce przymiotnika „rysunkowych” zosta³ wprowadzony
zwrot „comme dans une BD”. Poprzez zastosowanie w tym wypadku ekwiwa-
lencji dynamicznej t³umacz uzyska³ w przek³adzie wra¿enie naturalnoœci. Cyto-
wany fragment staje siê dla czytelnika przek³adu bliski, naturalny, nie konotuje
uczucia obcoœci.

Natomiast w wierszu pod tytu³em 24. Mapy (24. Les cartes) mo¿na zauwa¿yæ
dodanie wprowadzaj¹ce przyczynê opisanego stanu:
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wraz z trzema tysi¹cami zsinia³ych uchodŸców
avec trois mille émigrés bleuis de froid

W wersie francuskim dodano s³owo z rodzajnikiem „de froid” („z zimna” –
t³umaczenie filologiczne M.D.), przez co wyt³umaczono przyczynê nietypowe-
go koloru uchodŸców. I choæ w wierszu polskim zasugerowano przyczynê z³ego
stanu podró¿uj¹cych frachtowcem („po miesi¹cu podró¿y w ³adowni”), to jed-
nak bezpoœrednio o ch³odzie w wersji oryginalnej nie wspomniano.

Istotn¹ zmianê ekspresji mo¿na zaobserwowaæ w wierszu 41. Pi¹te Imperium
(41. Le cinquième Empire), gdzie w ostatnim wersie zosta³ zatarty kontrast: „we
wnêtrzu oceanu, w kropli twardej krwi” / „dans l’océan, dans le sang dur”. Po-
miniêcie okreœlenia „w kropli” pozbawia wers kontrastu miêdzy oceanem
a kropl¹ i sprawia, ¿e wyliczenie wieñcz¹ce wiersz zlewa siê ze sob¹.

W przypadku wiersza pod tytu³em 46. Król wiatrów (46. Le roi des vents)
równie¿ do ostatniego wersu przek³adu zosta³o wprowadzone rozwi¹zanie, któ-
re powoduje pewn¹ stratê. Od pocz¹tku wiersza stopniowo narasta nastrój nie-
pokoju, który w ostatnich wersach wieñcz¹ s³owa: „jak dotyka / nam serca tu¿
przed burz¹, i budzi, i znika”. W przek³adzie pominiêto zwrot „tu¿ przed
burz¹”19, który zapowiada zjawisko nieprzyjazne cz³owiekowi. W wierszu pol-
skim natomiast „to” „dotyka nam serca tu¿ przed burz¹”, co powoduje, ¿e nie-
pokój zbudowany we wczeœniejszych partiach wiersza roœnie. Wy¿ej cytowane
francuskie okreœlenie sprawia, ¿e w wierszu pojawiaj¹ siê dodatkowe, negatywne
konotacje.

Czasami ze wzglêdu np. na inn¹ historiê pañstwa w odmiennych jêzykach nie
mo¿na znaleŸæ tak dok³adnych okreœleñ pewnych procesów. Zjawisko to mo¿na
zaobserwowaæ m.in. w wierszu pod tytu³em 48. Manewry garnizonu (48. La gar-
nison en manoeuvres), w którym zdanie: „nie by³o tych wszystkich / transpor-
tów i ³apanek” zosta³o zast¹pione przez: „jamais eu de déportations”. W jêzyku
polskim równie¿ u¿ywane jest s³owo deportacja, nie ono jednak zosta³o wpro-
wadzone do wiersza. Zastosowane s³owa s¹ czêœciej u¿ywane i mniej oficjalne.
S³owo deportacja budzi inne konotacje, które nie s¹ tak silnie nacechowane jak
u¿yte w utworze s³owa.

Czasami zmiany zwi¹zane s¹ równie¿ ze specyfik¹ samego jêzyka, a nie
z wydarzeniami, które na terenie danego obszaru jêzykowego mia³y miejsce.
W wierszu pt. 55. Pora deszczowa (55. Par temps de pluie) „szarobure chmury”
zosta³y zmienione na: „les nuages gris”. Bury (gris foncé) – choæ wystêpuje
w jêzyku francuskim – nie zosta³ wprowadzony.

62 Magdalena DrzêŸla

19 „Puis nous sentons son doigt / qui nous touche au coeur, nous éveille, disparaît”.



Forma – okowami t³umacza

Gabriel Karski przytacza s³owa Alexandra Frasera Tytlera: „przek³ad powi-
nien mieæ swobodê kompozycji oryginalnej. Nie³atwo – zauwa¿a autor – okazy-
waæ wdziêk i niewymuszonoœæ temu, kto musi iœæ w okowach”20. Owe okowy
to w niniejszym przypadku równie¿ forma, wiersze zamieszczone w tomiku pt.
Kolonie maj¹ bowiem budowê sonetu. Sk³adaj¹ siê z czternastu wersów tak jak
klasyczny sonet, jednak ka¿dy z nich jest zbudowany z trzech zwrotek czte-
rowersowych oraz jednej dwuwersowej. Budowa ta nawi¹zuje do tradycji sone-
tu francuskiego, pocz¹tkowo bowiem wersy sonetu zgrupowane by³y w dwóch
tetrastychach oraz dwóch tercetach. Mia³o to istotne znaczenie dla odczytania
utworu, poniewa¿ ka¿da czêœæ sonetu (pierwsze osiem wersów oraz kolejne
szeœæ) by³a zazwyczaj odrêbn¹ ca³ostk¹ tematyczn¹. Zwykle linia tematyczna
rozwija³a siê od opisu lub narracji w tetrastychach a¿ do wersów lirycznych lub
refleksyjno-filozoficznych w tercetach. Drugi tercet przynosi³ zazwyczaj kulmi-
nacjê i uogólnienie nadrzêdnego sensu utworu. Ze wzglêdu na trudnoœci tech-
niczne i ograniczenia, jakie stawia, sonet uwa¿any jest za sprawdzian umiejêt-
noœci poetyckich, jeden z najbardziej wymagaj¹cych gatunków lirycznych.

W przypadku analizowanych wierszy mamy do czynienia z cyklem sonetów
podejmuj¹cych tematykê filozoficzno-refleksyjn¹ ukryt¹ pod p³aszczem co-
dziennych sytuacji. Podmiot liryczny, opisuj¹c wydarzenia, które mia³y dla nie-
go znaczenie, dyskretnie przemyca ró¿nego rodzaju tematy do dyskusji. Niejed-
nokrotnie pozostawiaj¹c czytelnika na rozdro¿u, ka¿e mu samemu odpowiedzieæ
na zasugerowane pytania.

W wierszach zamieszczonych w tomie Les Colonies nie ma tak wyraŸnego
podzia³u tematycznego pomiêdzy zwrotkami. Pierwsza czêœæ utworu jest
dope³niana przez drug¹, nie rozbija siê wyraŸnie na odrêbne ca³ostki. Wiersze
zakoñczone s¹ jakby wielokropkiem, przemilczeniem21, które musi dopowie-
dzieæ sobie czytelnik. Tych jest najwiêcej, zdarzaj¹ siê równie¿ zakoñczenia
zwieñczone pytaniem retorycznym zaznaczonym wyraŸnie22 lub jedynie zasu-
gerowanym. W pewnym sensie wiersze zamieszczone w tomie Kolonie sk³adaj¹
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porzuci³o miasta, / i zostawi³o ci¹¿enie, deszcz, literatura”. / „Quelque chore quitta les villes sans
retor / resta la pesanteur, la pluie, la littérature”. 72. Pr¹d morski (72. Le courant marin): „Wyspa
jest bezludna”. / „Car l’île est déserte”. 15. Dzikie zwierzêta (15. Les bêtes sauvages): „Nagle,
pe³ne ognia / serce zerwie siê z ¿y³ki i pêknie. I pêknie”. / „Soudain, / ton coeur arrache le fil et
éclate. Et éclate”.

22 Jak na przyk³ad w wierszu 32. Lataj¹cy holender (32. Le Hollandais volant): „Kogo one po-
wioz¹, a kogo stratuj¹?” / „Qui vont-ils importer, qui vont-ils piétiner?”



siê z czêœci opisowej, która wyd³u¿a siê, zajmuj¹c miejsce refleksyjno-filozo-
ficznej, lub odwrotnie – sama zostaje zdominowana.

Cykl sonetów scalaj¹ egzotyczne nawi¹zania. Na szczególn¹ uwagê za-
s³uguj¹ tytu³y wierszy, które zgodnie z koncepcj¹ zasygnalizowan¹ przez tytu³
tomiku (Kolonie) konsekwentnie prezentuj¹ kolejne elementy odmienne, egzo-
tycznie brzmi¹ce dla polskiego, jak równie¿ francuskiego czytelnika. Nie s¹ one
jednak obecnie zupe³nie obce: 1. Kawa i tytoñ (1. Le café et le tabac), 6. Cyna-
mon i goŸdziki (6. Cannelle et clous de girofle), 13. Ostrygi i daktyle (13. Des
huîtres, des dattes), 21. Kakao i papugi (21. Cacao et perroquets), 44. Konopie
i korzenie (44. Le chanvre et les racines) czy 70. Palmy i daktyle (70. Palmiers
et dattiers). Nazwy wprowadzone w tytu³ach s¹ pretekstem do zaprezentowania
czytelnikowi kwestii, które s¹ mu bliskie. To nie opowieœæ o odleg³ych, egzotycz-
nych krajach, lecz intryguj¹ca prezentacja bliskich czytelnikowi problemów
skrywanych pod p³aszczami metafor.

Ka¿dy wiersz zachowuje niemal¿e regularn¹ liczbê sylab23. Tak rygorystycz-
na budowa potwierdza wirtuozeriê s³own¹ autora oraz trud podjêty przez t³uma-
cza, który pomimo odmiennoœci jêzyków, id¹c œladami autora, stara siê zacho-
waæ regularnoœæ wersów.

W utworach zamieszczonych w analizowanym tomie nie wystêpuj¹ rymy, co
umo¿liwi³o t³umaczowi zachowanie wiêkszej swobody w doborze adekwatnych
do treœci orygina³u s³ów. Prowadzi to do wydobycia nowych, niespodziewanych
sensów.

W niektórych wierszach wprowadzono paralelizmy, które spajaj¹ strukturê
utworu, podkreœlaj¹ dany element lub myœl. Dzieje siê tak w wierszach trak-
tuj¹cych o procesie pisania, które zaczynaj¹ siê od tych samych s³ów: „Kiedy
zacz¹³em pisaæ...”24. W niektórych z nich tylko raz pojawia siê cytowany frag-
ment, w innych powraca on dodatkowo w jednej z kolejnych zwrotek. Owa po-
wtarzalnoœæ prowokuje czytelnika do postrzegania wy¿ej wymienionych wier-
szy jako pewnej specyficznej ca³oœci. Czytelnik mo¿e komponowaæ ow¹
uk³adankê, do³¹czaj¹c do wczeœniejszych przemyœleñ podmiotu lirycznego ko-
lejne refleksje. Owe wiersze, w których powraca motyw pisania, s¹ wtopione
w ca³oœæ tomiku, co pewien czas powracaj¹ i przetwarzaj¹ ów motyw w temat,
odkrywaj¹c kolejny element warsztatu twórczego podmiotu lirycznego. Nale¿y
zatem podkreœliæ niebagateln¹ rolê formy w procesie t³umaczenia. W wielu
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23 W ka¿dym wersie znajduje siê w wiêkszoœci trzynaœcie, rzadko czternaœcie lub dwanaœcie
sylab.

24 1. Kawa i tytoñ – 1. Le café et le tabac, 11. Przeciwne wiatry – 11. Les vents contraires, 17.
¯ywy towar – 17. Marchandise humaine, 27. Woda ognista – 27. L’eau de feu, 39. Zatoka koralo-
wa – 39. Un atoll corallien, 60. Ludo¿ercy – 60. Les cannibales, 68. Opium – 68. Opium, 71. Del-
finy – 71. Les dauphins, 76. Dom gubernatora – 76. La maison du gouverneur.



przypadkach wymusza³a ona konkretne rozwi¹zania. Mo¿liwoœci, jakie ma au-
tor, nie s¹ wiêc równe tym, jakie ma t³umacz, co podkreœla wielu badaczy, m.in.
Anton Popoviè: „Musimy przy tym pamiêtaæ, ¿e istnieje zasadnicza ró¿nica
miêdzy decyzjami autora dzie³a i decyzjami t³umacza. Rozstrzygniêcia tego
ostatniego dokonuj¹ siê w znacznie wê¿szym polu mo¿liwoœci, ograniczonym
ju¿ przez utrwalone w tekœcie posuniêcia autorskie”25. W przypadku analizowa-
nego tomu wybór tak kunsztownej formy, jak¹ jest sonet – jako modelu, w ra-
mach którego zamkniêty zostaje utwór – spowodowa³o, ¿e zadania stoj¹ce
przed t³umaczem s¹ bardzo trudne.

Wizja œwiata

Jak podkreœla Stanis³aw Barañczak: „[...] przek³ad artystyczny – jeœli chce
rzeczywiœcie zachowaæ prawo do takiego miana – musi byæ swoist¹ rekon-
strukcj¹ m o d e l u œ w i a t a implikowanego w tekœcie orygina³u”26. Przek³ad
wymaga równie¿ odtworzenia wizji œwiata zawartej w utworze. „Ka¿dy jêzyk
zawiera niezliczone i na ogó³ odmienne wizje œwiata, swoje formy, struktury,
swoj¹ Weltanschauung, swoje bogactwo ekspresji, swoje specyficzne rozwi¹za-
nia, ma jednak tak¿e mankamenty. St¹d bior¹ siê – pisze Pieñkos – wszystkie
blaski i cienie, smutki i problemy t³umacza oraz jego radoœæ twórcza, w przypad-
ku sukcesu i uznania”27.

W analizowanych utworach mo¿na zauwa¿yæ kilka charakterystycznych cech
kreowanego œwiata. Jest to œwiat, w którym poszczególne sk³adniki uk³adaj¹ siê
w ci¹gi. Podmiot liryczny grupuje wymieniane przedmioty, miejsca, stany czy
zjawiska, tym samym komponuje z nich okreœlone zbiory, w których dane ele-
menty nierzadko zestawia na zasadzie przeciwieñstw. W wierszach wystêpuj¹
wiêc czêsto grupy, które dope³niaj¹ siê nawzajem, a dopiero ostatnie elementy
wprowadzaj¹ drastyczny kontrast, który tworzy wymowne zakoñczenie wiersza.

W owym modelu œwiata mo¿na doszukaæ siê podobieñstw do prozy Brunona
Schulza, który notabene zostaje w utworach wspomniany. Panuj¹cy w niektó-
rych wierszach bezw³ad, pl¹tanina przedmiotów, które nie s¹ jedynie biernym
elementem œwiata, przypominaj¹ te z kartek ksi¹¿ek napisanych przez autora
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25 A. Popoviè, Rola odbiorcy w procesie przek³adu artystycznego, [w:] Problemy socjologii li-
teratury, Wroc³aw 1971, s. 206.

26 S. Barañczak, Poetycki model œwiata a problemy przek³adu artystycznego (Na materiale pol-
skich t³umaczeñ G.M. Hopkinsa), [w: ] Wielojêzycznoœæ literatury i problemy przek³adu artystycz-
nego, red. E. Balcerzan, Wroc³aw 1984, s. 207.

27 J. Pieñkos, op. cit., s 407.



Sklepów cynamonowych. Pojawienie siê w tekstach28 postaci Schulza zdaje siê
potwierdzaæ jego szczególne znaczenie dla autora wierszy. W jednym z utwo-
rów mo¿na równie¿ odnaleŸæ echa stylu Gombrowicza29.

Barañczak zwraca uwagê na to, ¿e: „specyfik¹ poezji jest fakt, ¿e [...] jej jê-
zyk stanowi projekt i zarazem odbicie «modelu œwiata». [...] Jest rzecz¹ po-
wszechnie znan¹, ¿e t³umacz poezji, który pragnie odwzorowaæ model œwiata
tekstu oryginalnego w sposób maksymalnie wierny, staje nieraz w obliczu nie-
przezwyciê¿alnych trudnoœci. Opór stawiaj¹ mu przede wszystkim obiektywne
ró¿nice dwu systemów jêzykowych, dalej – obiektywne ró¿nice pomiêdzy dwo-
ma systemami tradycji literackiej, realizuj¹ce siê w odmiennych zasadach orga-
nizacji m.in. tak¿e jêzyka poetyckiego”30.

W przypadku niniejszych wierszy mo¿na zauwa¿yæ czêste stosowanie wspom-
nianej ju¿ techniki udomowienia. Dziêki temu teksty francuskie s¹ dla czytelni-
ka naturalne, nie konotuj¹ obcoœci. Ponadto s¹ one przyjemne w czytaniu, po-
niewa¿ odbiorca rzadko natrafia na elementy, które mog¹ byæ dla niego nie do
koñca zrozumia³e. Tym samym jednak mo¿na zauwa¿yæ, ¿e poszczególne
sk³adniki œwiata przek³adu oraz orygina³u nieznacznie siê od siebie ró¿ni¹.
W niektórych przypadkach to sam jêzyk powoduje ró¿nice, poniewa¿ w jêzyku
francuskim nie zawsze mo¿na odnaleŸæ ekwiwalent danego s³owa (nie pozwala
oddaæ identycznych emocji czy wprowadziæ tych samych przedmiotów). W ta-
kim wypadku t³umacz siêga po zasób mo¿liwoœci oferowanych mu przez jêzyk
francuski, nieuchronnie oddalaj¹c przek³ad od orygina³u.

W wierszach Tomasza Ró¿yckiego zawartych w tomiku pt. Kolonie mo¿na
zauwa¿yæ tendencjê do powtarzania pewnych s³ów, jak równie¿ do wprowadza-
nia elementów powoduj¹cych podobne konotacje, na podstawie których mo¿na
wyodrêbniæ wizjê œwiata. Nale¿y podkreœliæ, ¿e powtarzaj¹ce siê najczêœciej
wyrazy wi¹¿¹ siê w bezpoœredni sposób z nazw¹ tomiku. Przypominaj¹ czytel-
nikowi o nadmorskim krajobrazie czy przywo³uj¹ nietypowe zestawienia przed-
miotów. Wa¿nym elementem tej wizji s¹ kolory, pojawiaj¹ce siê bowiem
w wierszach barwy uporczywie siê powtarzaj¹. Nie s¹ one przywo³ane wprost,
ale pojawiaj¹ siê wywo³ane przez naturê: niebo – niebieski, bia³y, szary; ziemia
– czarny, szary, br¹zowy; morze – niebieski, zielony; fale – bia³y, niebieski, zie-
lony; ogieñ – czerwony, ¿ó³ty itp. Kolory bezpoœrednio przywo³ane w utworach
niemal¿e nie wystêpuj¹, z wyj¹tkiem koloru szarego oraz czerni31. W ich miej-
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28 57. Stara twierdza (57. La vieille forteresse) – wers szósty, 61. Zag³ada wioski (61.
L’anéantissement d’un village) – ca³y wiersz.

29 74. Dom s³u¿by (74. La maison des serviteurs).
30 S. Barañczak, op. cit., s. 208–209.
31 8. Przyl¹dek Horn (8. Le cap Horn).



sce pojawiaj¹ siê barwy wywo³ane przez przedmioty czy zjawiska atmosferycz-
ne. Tym samym wprowadza autor pewne pole mo¿liwoœci interpretacyjnej. Ka-
¿dy bowiem czytelnik – w niektórych przypadkach – mo¿e sobie wyobraziæ
w³aœnie jemu znane miejsca.

Powtarzaj¹ce siê w wierszu rzeczowniki – tak samo jak w przypadku kolo-
rów – nie zakreœlaj¹ szerokiego wachlarza, lecz konsekwentnie buduj¹ przed
czytelnikiem zamierzony obraz. Noc, popió³, woda, fale, sadza, kamieñ, ogieñ,
ziemia, morze to tylko niektóre z nich. Jednak ju¿ w przypadku tych kilku
przyk³adów mo¿na zauwa¿yæ pewn¹ prawid³owoœæ, konotuj¹ one bowiem okre-
œlone kolory: noc, sadza, ziemia – czarny; popió³, kamieñ – szary; woda, fale,
morze – niebieski; ogieñ – czerwony.

Wizja œwiata zbudowana jest wiêc z okreœlonych elementów, które uporczy-
wie powracaj¹. S¹ to nie tylko konkretne s³owa, lecz tak¿e ca³e zwroty, które
utrwalaj¹ siê w pamiêci czytelnika. W niektórych przypadkach to przek³ad sil-
niej zaznacza ow¹ powtarzalnoœæ. Dzieje siê tak np. ze s³owem: „fantôme”, któ-
ry w tekstach przek³adu pojawi³ siê piêæ razy, zastêpuj¹c s³owa: fantom, upiór,
demon czy zjawa32. W innych zaœ utworach to w oryginale wyraŸniej powracaj¹
paralelizmy nadaj¹ce okreœlony rys ca³oœci utworu. Owa powtarzalnoœæ spaja
wizjê, powoduje, ¿e czytelnik nieustannie przypomina sobie, z czego sk³ada siê
opisywany œwiat. Jednoczeœnie ma on mo¿liwoœæ stopniowego uzupe³niania so-
bie wizji wykreowanej w tekstach o kolejne elementy.

Czytelnik modelowy owych tekstów nie mo¿e byæ bierny. Pod¹¿aj¹c bowiem
œladami podmiotu lirycznego, nale¿y nieustannie kompilowaæ uzyskane infor-
macje. Nie wszystko to, co wa¿ne, jest powiedziane wprost. Mo¿na wiêc na-
zwaæ czytelnika owych tekstów czytelnikiem eksploratorem, który nieustannie
spe³nia stawiane przed nim zadania interpretacyjne. Ów model sprawia, ¿e poe-
zja zamieszczona w niniejszym tomiku nieustannie intryguje i bardzo szybko
wci¹ga czytelnika w grê, jak¹ prowadzi podmiot liryczny nie tylko z odbiorc¹,
lecz tak¿e z jêzykiem i z sob¹ samym.

Obcoœæ w odbiorze przek³adu

Obcoœæ w odbiorze przek³adu zale¿y od stanu kontaktów miêdzy kulturami,
od bikulturowoœci odbiorców przek³adu, ich znajomoœci obcego jêzyka, jak
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32 1. Kawa i tytoñ (1. Le café et le tabac), wers trzeci: „jakimœ dziwnym upiorem” – „un
étrange fantôme”, 5. Droga do Indii (5. Le chemin des Indes), wers ósmy: „wciela siê w fantomy”
– „et s’incarne dans des fantômes”, 18. Proch i ¿elazo (18. La poudre et le fer), wers dziewi¹ty:
„wykwitaj¹ miêkkie / fantomy” – „fleurissent / des fantômes”, 27. Woda ognista (27. L’eau de
feu), wers jedenasty: „zjawy” – „les fantômes”.



równie¿ œwiadomoœci przek³adowoœci tekstu. Czêsto autor nie bierze pod uwagê
mo¿liwoœci t³umaczenia tekstu. Powoduje to niejednokrotnie zamieszczanie
w utworach elementów, których nie mo¿na oddaæ w innym jêzyku.

W przypadku przek³adu mo¿liwe jest wprowadzanie elementów, których wy-
stêpowanie w tekstach rodzimych nie jest uzasadnione. Roman Lewicki zwraca
uwagê na to, ¿e: „To, co mo¿e byæ akceptowane w tekœcie przek³adu, niekoniecz-
nie by³oby akceptowane w tekœcie nie bêd¹cym przek³adem”33. Podkreœla on, ¿e
równie¿ typ tekstu mo¿e aktywizowaæ kategoriê obcoœci, jeœli nie u¿ywa siê go
w jêzyku przek³adu34. W przypadku analizowanego tomu poezji ten aspekt prob-
lemu nie wystêpuje. Forma, w której zosta³y zamkniête myœli autora, nie jest
obca francuskiemu odbiorcy.

Ponadto w przypadku poezji trudniej jest ow¹ kategoriê uaktywniæ. Ten typ
tekstów dopuszcza bowiem nietypowe rozwi¹zania, które mog¹ przywo³aæ j¹
tak¿e w oryginale, np. poprzez wprowadzenie nietypowej konstrukcji lub obcej
nazwy. Tym samym mo¿e ona byæ niejako wpisana w tekst i nie wynikaæ z jego
przek³adowego rodowodu. Zofia Szmydtowa zwraca uwagê na to, i¿: „Szczegól-
na trudnoœæ wyp³ywa z koniecznoœci oddania jakiegoœ zwrotu nietypowego czy
u¿ytego po raz pierwszy przez danego pisarza, a wiêc gdy chodzi o zjawisko za-
mykaj¹ce siê w granicach stylu indywidualnego”35.

W niektórych przypadkach owa obcoœæ wystêpuje w oryginale, natomiast
w przek³adzie paradoksalnie ulega zatraceniu, jak ma to miejsce m.in. w wierszu:
20. Boksyty i kardamon (20. Bauxites et cardamome). W drugim wersie niniej-
szego utworu pojawiaj¹ siê nazwy obce dla czytelnika orygina³u, rodzime zaœ
dla czytelnika przek³adu36.

Co jest niezwykle wa¿ne w przypadku omawiania analizowanego problemu,
o obcoœci decyduje nie t³umacz czy badacz, ale odbiorca. Ka¿dy wiêc czytelnik
mo¿e inaczej postrzegaæ dany utwór lub jego fragment. Obcoœæ jest kategori¹,
której nie sposób z tekstów przek³adów wyeliminowaæ. Nawet stosuj¹c siê do
zasad konkretnej gramatyki, zachowuj¹c chwyty adekwatne do tych u¿ywanych
w danym jêzyku, nieuniknione jest natkniêcie siê na barierê odmiennych do-
œwiadczeñ. W przypadku analizowanych tekstów szczególnie uwidacznia siê to
w wierszach, w których pojawiaj¹ siê elementy zwi¹zane z doœwiadczeniami
wojennymi.
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33 R. Lewicki, Obcoœæ w odbiorze przek³adu, Lublin 2000, s. 35.
34 Ibidem, s. 59.
35 Z. Szmydtowa, Czynniki rodzime i obce w przek³adzie literackim, [w:] O sztuce t³umacze-

nia..., s. 117.
36 Place d’Italie, Gobelins, Cluny.



W analizowanym przypadku elementami, które mog¹ wywo³aæ wra¿anie ob-
coœci, s¹ zapewne nazwy w³asne pojawiaj¹ce siê w tekstach. Imiê: „Kuba” /
„Kuba”37, nazwy miejscowoœci: „Wroc³aw” / „Wroclaw”38, „Warszawy” / „Var-
sovie”; „Drohobycza” / „Drohobycz”39. Wystêpuj¹ jednak równie¿ nazwy obce
dla czytelnika orygina³u, rodzime natomiast dla czytelnika przek³adu: „Pary¿, rue
Monge” / „Paris, rue Monge”40, „Place d’Italie, Gobelins, Cluny” / „Cluny, Gobe-
lins, Place d’Italie”41. Mo¿na równie¿ zaobserwowaæ te obce dla czytelnika za-
równo orygina³u, jak i przek³adu przywo³uj¹ce np. miejsca znajduj¹ce siê w Por-
tugalii: „Cascais, droga do Sintry” / „Cascais, lec hemin de Cintra”42, czy imiona
demonów: „Mistral i sirocco, tramontane, bora” / „Mistral et sirocco, bora”43.

Obcoœæ jest niejako wpisana nawet w teksty oryginalne zamieszczone w ana-
lizowanym tomiku, traktuje ona bowiem o koloniach, a wiêc dos³ownie i w prze-
noœni czymœ obcym, nowym. Dzieciñstwo, które uporczywie powraca w wier-
szach, mo¿e narzucaæ skojarzenia z dzieciêcymi fantazjami dotycz¹cymi podró-
¿owania, odkrywania nowych miejsc, natomiast wyszukane tytu³y sugeruj¹
podboje kolonialne. Równoczeœnie pomiêdzy tymi egzotycznymi elementami
pojawia siê subtelnie wpleciona polska rzeczywistoœæ z ca³ym jej baga¿em do-
œwiadczeñ (pozytywnych oraz negatywnych), z odciœniêtym piêtnem, które pro-
wokuje powstanie w wierszach nastroju niepokoju, miejscami nawet grozy, za-
gêszcza rzeczywistoœæ, kumuluje odczucia. Elementy owej rodzimej dla czytelni-
ka przek³adu rzeczywistoœci zapewne w znacz¹cym stopniu wp³ywaj¹ na uaktyw-
nienie kategorii obcoœci w przek³adach. S¹ one g³êboko wpisane w tekst. Nie
mo¿na ich wiêc z niego wyeliminowaæ.

Czasami mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e Kolonie przemycaj¹ to, co rodzime,
ukryte pod p³aszczem tego, co obce. Obcoœæ jest pretekstem do opowiadania
o tym, co dzieje siê lub dzia³o w rodzimych stronach. Przek³ad w tym wypadku
musi przenieœæ ów „p³aszcz” dodatkowo do swojego kraju, aby sta³ siê on czy-
telny. W ten sposób tworzy siê piêtrowa konstrukcja, która okala utwory i budu-
je w nich z³o¿ony sens. Ka¿da kolejna obcoœæ wynika z poprzedniej. Powoduje
to uniwersalizacjê prawd zawartych w wierszach, przek³adane z jednej rzeczy-
wistoœci na kolejn¹ staj¹ siê obowi¹zuj¹ce „we wszystkich koloniach” niezale¿-
nie od dziel¹cych je odleg³oœci i doœwiadczeñ.
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37 Wiersz 10. Wêgorze elektryczne (10. Anguilles électriques).
38 Wiersz 55. Pora deszczowa (55. Par temps de pluie).
39 Wiersz 61. Zag³ada wioski (61. L’anéantissement d’un village).
40 Wiersz 32. Lataj¹cy holender (32. Le Hollandais volant).
41 Wiersz 20. Boksyty i kardamon (20. Bauxites et cardamome).
42 Wiersz 41. Pi¹te Imperium (41. Le cinquième Empire).
43 Wiersz 49. Szamani (49. Les chamanes).



* * *

Przek³ad to tekst zawieszony miêdzy jêzykami oraz kulturami. Jego wielo-
znacznoœæ zostaje wiêc spotêgowana, sens rozbudowany, tekst zaczyna ¿yæ no-
wym ¿yciem. Analiza wierszy pozwala wyci¹gn¹æ wnioski, które potwierdzaj¹
te, spotykane w teoretycznych opracowaniach dotycz¹cych przek³adu. Wybory
uwarunkowane odmiennoœci¹ jêzyków powoduj¹ – w niektórych przypadkach –
zmiany nie tylko na poziomie konstrukcji wersów, lecz tak¿e – co wa¿niejsze –
zmieniaj¹ w pewnym stopniu wymowê ca³ych fragmentów. Owe nieuchronne
procesy nie odnosz¹ siê do konkretnego jêzyka, lecz dotycz¹ ka¿dego przek³adu
interlingwalnego. Nie s¹ to jedyne zmiany, które zachodz¹ w tekœcie poddanym
przek³adowi. Niezwykle wa¿ne s¹ równie¿ te, które wynikaj¹ z odmiennoœci
kultury orygina³u oraz przek³adu. Odmiennoœci kulturowe powoduj¹ bowiem
nie – jak to mia³o miejsce w przypadku jêzyka – os³abienie lub obni¿enie si³y
ekspresji czy zanik chwytu, ale przede wszystkim pozbawiaj¹ tekst jednej
z istotnych wiadomoœci, która by³a czêœci¹ obrazu wykreowanego w utworze.
Zdarza siê, ¿e niemo¿liwy do przeniesienia na grunt obcego jêzyka jest jeden
z najwa¿niejszych elementów wiersza. Wtedy tekst zaczyna przekszta³caæ siê
w indywidualn¹ i niemal¿e odmienn¹ od orygina³u strukturê semantyczn¹.

W analizowanych tekstach mo¿na dostrzec elementy, które nie s¹ ³atwe do
przeniesienia na grunt obcego jêzyka, np. metafory odnosz¹ce siê do doœwiad-
czeñ danej spo³ecznoœci. Interesuj¹ce s¹ równie¿ konstrukcje spiêtrzaj¹ce sensy,
kompozycje ³añcuchowe czy odniesienia do realiów danej rzeczywistoœci.
W przypadku niniejszych przek³adów wyraŸnie jednak widaæ kunszt t³umacza,
który potrafi³ przenieœæ na grunt jêzyka francuskiego te cechy tekstów, które
wydaj¹ siê nierozerwalnie zwi¹zane z jêzykiem oraz kultur¹ orygina³u.

DEUX MONDES DANS „LES COLONIES” DE TOMASZ RÓ¯YCKI
– LES TEXTES ORIGINAUX ET SES TRADUCTIONS

R é s u m é

L’article présente les problèmes de traduction d’un texte « Les Colonies ». L’auteur révèle les

problèmes tels que le style de traduction, l’intraduisibilité au niveau du champ linguistique, les

différences culturelles. Il touche aussi les problèmes qui traitent de la forme d’œuvres, la vision

du monde et l’étrangeté de récepteur dans une lecture du texte traduit. Ce travail se concentre

uniquement sur des questions le plus important dans l’analyse des vers de Tomasz Ró¿ycki.
Chaque probleme a été illustré par des exemples provenant du texte original. Également l’article

contient des fragments de la conversation avec l’auteur de « Les Colonies ».
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