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UWAGI WSTĘPNE

„Kiedy zapoznajemy się z obszerną literaturą o Dostojewskim, możemy od-
nieść wrażenie, że mowa tu nie o jednym autorze-artyście, który pisał nowe-
le i powieści, lecz o wielu koncepcjach fi lozofi cznych należących do różnych 
autorów-myślicieli” – tymi słowami rozpoczął swoje, kanoniczne już dzisiaj, 
studium o twórczości rosyjskiego pisarza Michaił Bachtin1. Od czasu pierwsze-
go wydania Problemów poetyki Dostojewskiego minęło ponad osiemdziesiąt lat, 
mimo to trudno sobie wyobrazić lepszy początek pracy, która próbuje zbliżyć 
się do zrozumienia fenomenu twórczości autora Biesów. I nie chodzi tu nawet 
o tysiące stron powstałych na temat pisarza i wokół jego dzieła, które swą liczbą 
wielokrotnie przewyższają liczbę kartek zapisanych przez samego autora, cho-
dzi raczej o funkcjonujące w różnych kulturach wyobrażenia na jego temat, które 
w równym stopniu składają się na „tekst-Dostojewski”. 

Pisząc o Dostojewskim w kontekście szeroko rozumianej lektury jego twór-
czości poza granicami Rosji (w innych krajach i kulturach), nie sposób uniknąć 
truizmów o geniuszu i wielkości autora. Niestety, swego rodzaju komunałem 
musi się zacząć także tekst poświęcony polskim i bułgarskim przekładom Bie-
sów. Fiodor Michajłowicz Dostojewski jest jednym z twórców, którzy wpisali się 
w dziedzictwo światowej literatury i kultury i zajmuje tam miejsce wyjątkowe. 
Czynnikiem, który na to pozwolił, a o którym wspomina się na ogół tylko na mar-
ginesie badań nad twórczością pisarza, jest przekład. Właściwie wszystko, co pi-
sał autor Zbrodni i kary, bardzo szybko trafi ało na warsztat translatorski. Dzie-
ła Dostojewskiego zostały przetłumaczone na większość języków europejskich, 
a także na japoński, mongolski i kurdyjski. 

Zamysłem niniejszej pracy jest przyjrzenie się temu, w jaki sposób dwie znaj-
dujące się na dwóch biegunach Słowiańszczyzny kultury – polska i bułgarska – 
podjęły dialog z dziełem Dostojewskiego, jaki wpływ miały na to poszczególne 
przekłady oraz sprawdzenie, czy istnieje realna różnica między tym, jak Biesy 
odczytują Polacy i Bułgarzy. 

Podstawowym założeniem metodologicznym pracy jest przekonanie, że teorie 
przekładoznawcze nie stanowią samotnych wysp, lecz wzajemnie się przenikają, 
oddziałują na siebie przez odwołania czy też zaprzeczenia. Wybór i konsekwent-
ne stosowanie tylko jednej z nich groziłoby w moim przekonaniu koniecznością 
„przycięcia” analizy do konkretnych, odizolowanych założeń. Dlatego w pracy 

1  M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 9.
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pojawiają się odwołania do kilku metodologii translatologicznych, z których naj-
ważniejsza to hermeneutyka przekładu.

Kluczowym pojęciem, które organizuje ujęcie badanego materiału, jest poli-
foniczność, rozumiana za Bachtinem jako „mnogość równorzędnych świadomo-
ści: wraz z ich światami”2. W kontekście badań nad przekładem wielogłosowość 
rozciąga się zatem od poziomu słowa w powieści Dostojewskiego aż po wielość 
możliwych odczytań zawartego w jego dziełach sensu – tak na poziomie inter-
pretacji, jaką stanowi przekład, jak i sposobów odczytania tej wykładni, rozu-
mianych jako świadectwa jego statusu i funkcji w kulturze docelowej. Wybór 
metodologiczny musiał zatem paść na sztukę rozumienia – hermeneutykę, której 
podstawy znalazły zastosowanie we współczesnej translatologii. Paul Ricoeur 
nazwał hermeneutykę odtwarzaniem mapy konfl iktów3. Stwierdzenie to wyjątko-
wo trafnie określa lekturę tekstu przekładu. Jest jeszcze inny aspekt, który skiero-
wał moją uwagę na metodologię hermeneutyczną – jej diachroniczny charakter, 
tym ważniejszy w przypadku moich badań, że w obydwu kulturach docelowych 
Biesy tworzą serie przekładowe. 

Wypracowana na podstawie wielowiekowej tradycji „tłumaczenia” waż-
nych tekstów kultury i poszerzona o przekonanie o otwartości dzieła na lekturę 
metoda w najważniejszych miejscach spójna jest z myślą Bachtina4, która 
stała się narzędziem analizy tekstów przekładów przeprowadzonej przeze mnie 
w rozdziale IV.

W szerszej perspektywie inspiracją dla niniejszych rozważań były z kolei usta-
lenia przedstawicieli tak zwanych Translation Studies, przede wszystkim zaś Ita-
mara Evena-Zohara oraz André Lefevere’a.

W 1978 roku izraelski badacz Itamar Even-Zohar opublikował szkic pod ty-
tułem The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem5 po-
święcony specyfi cznemu miejscu, jakie literatura tłumaczona zajmuje w systemie 
literatury docelowej. Tekst ten stał się jednym z ważniejszych źródeł teorii prze-
kładu stworzonej w ramach szkoły Tel Awiw – Leuven. Według Evena-Zohara 

2  Ibidem, s. 11.
3  P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, tłum. K. Tarnowski [w:] Egzystencja i hermeneutyka: 

rozprawy o metodzie, tłum. E. Bieńkowska, K. Tarnowski, wybór, oprac. i wprowadzenie S. Cicho-
wicz, Warszawa 1985, s. 329.

4  Zagadnieniu temu został poświęcony I rozdział tej książki, zob. s. 17. 
5  I. Even-Zohar, The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem [w:] 

Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies, eds. James S. Holmes, José Lam-
bert, Raymond van den Broeck, Leuven 1978, s. 117–127; fragment w polskim przekładzie: idem, 
Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim, tłum. M. Heydel [w:] Współczesne teorie 
przekładu. Antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009, s. 197–203. Tekst jest częścią pro-
jektu Polysystem Studies, nad którym badacz wciąż pracuje (zob. Polysystem Studies, „Poetics Today” 
1990, nr 11 (1), numer specjalny. Całość dostępna na stronie autora: http://www.tau.ac.il/~itamarez/
works/books/ez-pss1990.pdf, fragment w polskim przekładzie: idem, Teoria polisystemów, tłum. 
K. Lukas [w:] Przestrzenie teorii, 7, red. A. Krajewska, Poznań 2007, s. 347–366). Najnowsze uwagi 
na temat teorii polisystemów: idem, Papers in Culture Research, 2010 (wydanie elektroniczne, ca-
łość dostępna na: http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/books/EZ-CR-2005_2010.pdf).
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literatury narodowe tworzą swoiste polisystemy kształtujące się w wyniku dy-
namicznych zmian, jakie zachodzą w obrębie danej kultury, jak również zmian, 
jakie powstają pod wpływem kultur współistniejących. Badacz przeniósł punkt 
ciężkości z leżącego dotychczas w centrum zainteresowania przekładoznaw-
ców języka i jego struktury na skomplikowane relacje międzykulturowe6. Litera-
tura tłumaczona stanowi w ujęciu Evena-Zohara osobny system, współtworzący 
polisystem literatury narodowej. Waga systemu literatury tłumaczonej w systemie 
literackim danego kraju zależy natomiast od reszty czynników składających się 
na ów polisystem. Miejsce literatury przełożonej oscyluje między dwoma bie-
gunami – centrum i peryferiami. W zależności od „statusu” literatury przyjmu-
jącej utwory tłumaczone zajmują miejsce peryferyjne (i to, jak twierdzi izrael-
ski badacz, zdarza się znacznie częściej) bądź centralne i wówczas to one tworzą 
kanon7. 

Przedmiotem niniejszych rozważań jest konkretny utwór i jego funkcjono-
wanie w dwu kulturach docelowych, nie zaś cała literatura, którą reprezentu-
je, i jej miejsce w badanych literaturach, jednak wiele ustaleń izraelskiego ba-
dacza ma znacznie szersze zastosowanie. Mam tu na myśli przede wszystkim 
uwagi na temat kanonu i kanoniczności oraz związane z nimi pojęcia repertua-
ru i repertuaremu. Są one niezwykle ważne w kontekście tłumaczenia i sposo-
bów lektury danego tekstu w danej kulturze, ponieważ poszerzają perspektywę 
badań nad przekładem o uwarunkowania społeczne, gospodarcze, polityczne 
i ideologiczne. „Przekłady nie powstają w próżni” („Translations are not made in 
vacuum”) – brzmi jedno z pierwszych zdań książki innego przedstawiciela Trans-
lation Studies André Lefevere’a pt. Translation/ History/ Culture8. W tym jednym 
zdaniu właściwie zawiera się zwrot kulturowy (cultural approach, cultural turn), 
jaki przyniosły badania spod znaku szkoły Tel Awiw – Leuven. Najważniejszą 
zmianą w obrębie translatologii było spojrzenie na przekład jako na fenomen kul-
tury docelowej, przyjmującej. Usytuowanie danego utworu w kanonie literatury 
rodzimej nie gwarantuje mu więc pozycji równorzędnej czy też w ogóle nie za-
pewnia mu miejsca w kanonie literatury, na której język dzieło zostało przełożo-
ne. Zgodnie z Teorią polisystemów na owo miejsce ma wpływ stosunek syste-
mu literatury (kultury) wyjściowej wobec docelowej. W przypadku moich badań 
nie bez znaczenia okazały się także stosunki literatur (kultur) docelowych z inny-
mi kulturami/literaturami sytuującymi się wobec niej (nich) centralnie w polisy-
stemie europejskim czy światowym9. 

6  Co ciekawe jednak, autor Polysystem Studies wzorował się na pracach czeskich strukturali-
stów i rosyjskich formalistów – w tym względzie przede wszystkim Jurija Tynianowa; zob. I. Even-
Zohar, The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem, s. 11.

7  I. Even-Zohar, Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim, s. 202.
8  A. Lefevere, Translation/ History/ Culture: A Sourcebook, London 1992, s. 14.
9  Zob. rozdział Jak Polacy i Bułgarzy czytają „Biesy”, s. 33.
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Zaczerpnięty z prac Wiktora Szkłowskiego podział na skanonizowane 
i nieskanonizowane normy, modele i teksty10 zakłada, iż kanon nie jest stały, 
lecz zmienia się w zależności od wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań 
systemu literackiego. Even-Zohar odróżnia jednak kanoniczność tekstów od ka-
noniczności modeli.

Czym innym bowiem jest wcielenie tekstu do kanonu literackiego, a czym innym – wpro-
wadzenie go do pewnego repertuaru za pośrednictwem modelu, jaki reprezentuje. W pierw-
szym przypadku, który można nazwać kanonicznością statyczną, określony tekst zyskuje 
akceptację jako skończony produkt i zostaje włączony do zespołu usankcjonowanych teks-
tów, które literatura (kultura) pragnie zachować. W drugiej sytuacji, którą określimy mia-
nem kanoniczności dynamicznej, pewien model literacki zostaje ugruntowany jako zasada, 
która okazuje się produktywna w systemie poprzez jego repertuar11. 

Jednocześnie badacz podkreśla, że każdy tekst może zostać wcielony do re-
pertuaru i tym samym stać się skanonizowanym modelem. Wówczas przecho-
dzi z poziomu bycia skończonym produktem na poziom bycia wzorcem12. 
Repertuar jest zatem zespołem zasad, które rządzą produkcją tekstów13. Jego pod-
stawową jednostką jest repertuarem. Stojące w centrum polisystemu literackie-
go skanonizowane repertuary mają pozycję dominującą, dzięki czemu kontrolują 
to, co dzieje się poza nimi; walcząc o własną pozycję, spychają pozostałe repertu-
ary na peryferie. Co ciekawe jednak, to właśnie dzięki tej ciągłej walce zachowują 
swoją wartość (choć jednocześnie mogą stracić pozycję) – w przeciwnym razie 
dochodzi do stagnacji, której wynikiem jest epigonizm14. Relacje te funkcjonują 
w równym stopniu na poziomie literatur narodowych, co literatur tłumaczonych. 
Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literatury danego kraju zależy od 
stanu, w jakim ta ostatnia w danym momencie się znajduje. Niekoniecznie jest 
to pozycja sekundarna. Badacz wymienia trzy możliwości układu, w którym to
przekłady tworzą centrum. Są to przypadki, kiedy: 

a) polisystem jeszcze się nie skrystalizował, to znaczy kiedy literatura jest młoda, trwa pro-
ces jej powstawania; 
b) literatura jest albo peryferyjna (w obrębie grupy skorelowanych kultur), albo słaba, 
albo też przejawia obie te cechy; 
c) w dziejach literatury następują punkty zwrotne, momenty kryzysowe lub kiedy tworzy 
się w niej pewnego rodzaju próżnia literacka15. 

Uwagi te okazały się ważną wskazówką dla niniejszych badań nie tylko ze 
względu na różne „statusy” literatur polskiej i bułgarskiej w momencie pojawie-

10  I. Even-Zohar, Polysystem Theory [w:] Polysystem Studies, s. 15. 
11  I. Even-Zohar, Teoria polisystemów, s. 358.
12  I. Even-Zohar, Polysystem Theory, s. 19.
13  Ibidem, s. 17.
14  Ibidem, s. 15–17.
15  I. Even-Zohar, Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim, s. 199. 
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nia się pierwszych przekładów Biesów, ale także ze względu na to, że w oby-
dwu językach tłumaczenia tworzą serie, a więc ich statusy ulegały zmianie.

Even-Zohar podkreśla również istnienie „megapolisystemów”, porządku-
jących jednocześnie wiele społeczności oraz sprawujących nad nimi kontrolę. 
Jako przykład badacz podaje Europę Zachodnią i Środkową, które od okresu śred-
niowiecza do połowy XVII wieku należały do jednego polisystemu16. W jego cen-
trum stała literatura pisana po łacinie, na peryferiach zaś teksty (częściej mówione 
niż pisane) w językach narodowych. W kontekście niniejszych rozważań war-
to przypomnieć także istnienie innego megapolisystemu – piśmiennictwa w języ-
ku staro-cerkiewno-słowiańskim, którego główne ośrodki znajdowały się na Bał-
kanach (tereny dzisiejszej Bułgarii, Serbii i Macedonii). 

Kanon repertuarowy obejmuje zatem obszary o różnej wielkości. Oczywiście 
w miarę wyodrębniania się narodów obszary te stawały się coraz mniejsze, a ich 
granice bardziej widoczne. Język i literatura zaczęły spełniać wówczas funkcję 
jednego z ważniejszych budulców tożsamości, tym ważniejsze stały się więc stra-
tegie ich „modelowania”. Zależnie od przyjętej strategii te narodowe modele były 
w mniejszym lub większym stopniu wtórne bądź oryginalne. Różne były w nich 
także role przekładów. 

Zupełnie inne zasady rządzą strategiami współczesnymi. Warto w tym miej-
scu przypomnieć model literackiej komunikacji interkulturowej zaproponowany 
przez Evena-Zohara17. Opierając się na modelu Jakobsonowskim, izraelski ba-
dacz osadził proces komunikacji literackiej w realiach rynkowych.

instytucja (kontekst)
repertuar (kod)

wytwórca (nadawca) ----------------------------------------- konsument (odbiorca)

rynek (kontakt)
produkt (komunikat)

Zaczerpnięte z ekonomii pojęcia sytuują przekład literacki w sferze sprze-
dażowej, rządzonej przez instytucje. Studium Factors and Dependencies in 
Culture jest rozwinięciem myśli André Lefevere’a, który we wspomnianym 
już opracowaniu Translation/ History/ Culture pokazuje, że polityka i ideolo-
gia stanowią immanentną część działań translatorycznych. Aby tego dowieść, 
belgijski badacz zebrał cytaty z utworów zawierających czy wręcz demaskują-

16  I. Even-Zohar, Polysystem Theory, s. 23–24.
17  I. Even-Zohar, Factors and Dependencies in Culture, „Canadian Review of Comparative 

Literature” 1997, nr 24/1, s. 24; przekład za: T. Bilczewski, Komparatystyka i interpretacja, Kraków 
2010, s. 153.
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cych mechanizmy „polityki przekładowej”18. Teksty źródłowe, obejmujące okres 
od starożytności do lat trzydziestych XX wieku, zebrane są w kilku rozdziałach 
tematycznych, z których najważniejsze wydają się dwa pierwsze: Rola ideolo-
gii w kształtowaniu przekładu (The role of ideology in the shaping of a translation) 
oraz Siła patronatu (The power of patronage), ponieważ łamią skonwencjonalizo-
wane podejście do literatury tłumaczonej. Przekonanie o tym, że badanie przekła-
du literackiego powinno uwzględniać możliwie jak najwięcej czynników wpły-
wających na same czynności przekładowe, jest wspólne dla wszystkich badaczy 
z kręgu Translation Studies, występuje ono jednak w różnych odsłonach i w róż-
nym natężeniu u poszczególnych autorów czy przedstawicieli konkretnych szkół19. 
Za najbardziej skrajną uważana jest tak zwana szkoła manipulistów. Zaliczany 
do manipulistów Lefevere w odniesieniu do literatury tłumaczonej używa poję-
cia refrakcji, odchylenia tekstu przekładu od tekstu oryginału. W przeciwieństwie 
do podejścia hermeneutycznego owo odchylenie nie polega jednak tylko na zmia-
nie horyzontu na skutek odległości czasowej i przestrzennej, jaka dzieli teksty, 
ale także na uwzględnianiu, świadomym lub nie, przez autora (zarówno tłumacza, 
jak i pisarza) czynników ideologicznych. Określenie ideologia odnosi się tu za-
równo do warunków polityczno-społecznych, jak i do warunków artystycznych. 
Lefevere wyróżnia dwa podstawowe systemy rządzące i literaturą (twórczością 
i krytyką), i przekładem literackim – patronat oraz poetykę20. Jak stwierdza badacz,

Patronat może być sprawowany przez pojedyncze osoby […] jak również przez grupy osób, 
grupę religijną, partię polityczną, klasę społeczną, dwór królewski, wydawców i wreszcie 
media, zarówno gazety, jak czasopisma oraz większe stacje telewizyjne. Patroni starają się 
regulować stosunek między systemem literackim a innymi systemami, które razem składa-
ją się na społeczeństwo, kulturę21. 

Należy jednak raz jeszcze podkreślić, że w przypadku przekładu refrak-
cja do tych systemów może mieć charakter nieuświadomiony22. 

18  Książka Lefevere’a stanowi swego rodzaju uzupełnienie o teksty źródłowe wydanej dwa lata 
wcześniej wraz z Susan Basnett pozycji pod tym samym tytułem, w której autorzy skupili się na sile 
kulturotwórczej przekładu, wykazując jednocześnie jego podatność na manipulację (zob. S. Basnett, 
A. Lefevere, Translation, History and Culture, London–New York 1990).

19  Itamar Even-Zohar i stworzone przez niego Polysystem Studies koncentruje się na napięciu 
na linii centrum – peryferie. Według badacza kultura centralna sekundaryzuje inne modele, odsuwa 
je, stara się je zepchnąć na pozycje peryferyjne. Jego uczeń Gideon Toury, przedstawiciel tzw. De-
scriptive Translation Studies (zob. G. Toury, A Rationale for Descriptive Translation Studies [w:] 
The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation, ed. T. Hermans, London–New York 
1985, s. 16–41; idem, Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam–Philadelphia 1995. 
Fragment rozprawy dostępny w polskim przekładzie: idem, Metoda opisowych badań przekładu, 
tłum. A. Sadza [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, s. 206–222), podkreśla z kolei wagę 
krytyki w ocenie tłumaczenia, wprowadzając pojęcie akceptowalności w miejsce ekwiwalencji. 

20  A. Lefevere, Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, London 1992, 
s. 11 i n.

21  Ibidem, s. 15 (tłumaczenie własne).
22  Ibidem, s. 17.
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[…] należy przyjąć, że refrakcje – adaptowanie dzieł literackich na potrzeby obcej publicz-
ności, dokonywane z zamysłem wywarcia wpływu na sposób, w jaki będą czytane – ist-
nieją w literaturze od zawsze. Do refrakcji dochodzi w oczywisty sposób w tłumaczeniach 
oraz w mniej oczywisty sposób w krytyce (przykładem może być całościowa alegoryzacja li-
teratury antycznej dokonana przez ojców Kościoła), w komentarzach, historiografi i (w sen-
sie streszczeń fabuły znanych dzieł i ich oceny, która bez skrupułów opiera się na bieżącym 
przekonaniu o tym, czym powinna być „dobra” literatura), w nauczaniu, układaniu an-
tologii, produkcji dzieł scenicznych. Takie refrakcje mają niezwykły wpływ na ustalenie 
reputacji danego autora i jego dzieł23.

Ustalenia te, będące swoistym uzupełnieniem teorii polisystemów, stanowią 
bardzo ważny punkt odniesienia i inspirację dla badania poetyki odbioru przekła-
du rozumianej jako sposoby odczytywania, zapisy lektury danego dzieła w róż-
nych kulturach.

Po pierwsze, nie obserwujemy statystycznego czytelnika (czy grupy czytel-
ników) podczas zetknięcia z konkretnym tekstem, lecz obserwujemy konkretny 
tekst podczas zetknięcia z różnymi czytelnikami (i różnymi grupami). Dzię-
ki temu możemy prześledzić zasięg oddziaływania takiego tekstu oraz zapoznać 
się z jego jednostkowymi lub zbiorowymi konkretyzacjami czy, posługując się 
terminologią Lefevere’a, przepisaniami24. Jednostkowe konkretyzacje stanowić 
będą odczytania dzieła przez poszczególne osoby zaprezentowane przede wszyst-
kim w formie tekstu przekładu, jak również w formie krytyczno-literackiej, w po-
staci wielorakich odwołań i adaptacji w obszarze tej samej lub innej dziedziny, 
czyli wszelkie wytwory kultury, które w sposób mniej lub bardziej świadomy 
kontynuują (czy wręcz ustanawiają) życie recypowanego tekstu. Zbiór takich 
konkretyzacji składałby się na obraz bardziej ogólny, który reprezentowałby 
konkretyzację zbiorową. Zastrzeżenia może budzić zawężenie obszaru badań 
do odbiorcy nieprzeciętnego; odbiorcy specjalisty, który niekoniecznie musi być 
reprezentatywny społecznie. Odpowiedź jest prosta: bo nie musi. Opis recep-
cji literatury tłumaczonej, rozumiany jako swoista synteza poszczególnych lektur 
jednostkowych, podobnie jak opis recepcji (lektury) każdego z przejawów twór-
czej aktywności człowieka, powinien stanowić odzwierciedlenie ogólnej dyna-
miki dyskursu normotwórczego, który toczy się ponad danymi statystycznymi.

Tak ujmowany opis wydaje się odpowiednią podstawą do prześledzenia spo-
sobów funkcjonowania danego dzieła w różnych przestrzeniach kulturowych, 
z uwzględnieniem roli przekładu w przebiegu owych procesów. Takie ujęcie 
zakłada możliwie wieloaspektowe badania interdyscyplinarne, które, zarów-
no zgodnie z głównymi założeniami hermeneutyki przekładu, jak i Translation 
Studies, uwzględnią kontekst owych lektur i ich funkcjonowania oraz wielość 
horyzontów i ich odchylenia. 

23  A. Lefevere, Ogórki Matki Courage. Tekst, system i refrakcja w teorii literatury, tłum. 
A. Sadza [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, s. 227.

24  A. Lefevere, Prewrite [w:] Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, 
s. 1–10.
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Powyższa propozycja wymaga jednak kilku uściśleń:
1. Badania nad lekturą powinno charakteryzować ujęcie diachroniczne, 

a zatem diachroniczny charakter powinny mieć również badania świa-
dectw odbioru tekstu wprowadzonego w nowy obieg czytelniczy za po-
mocą tłumaczenia.

2. Badania nad recepcją tekstu tłumaczonego (w przypadku serii translator-
skiej – poszczególnych przekładów) powinny obejmować kontekst histo-
ryczno-społeczny jego (ich) powstania. 

3. W odniesieniu do dzieła literackiego funkcjonującego w kulturze docelowej 
należy przyjąć możliwość podziału na dwa okresy: przedtłumaczeniowy 
(lektura utworu w oryginale) i tłumaczeniowy (lektura w konkretnej wer-
sji językowej). Badania nad jego funkcjonowaniem powinny obejmować 
obydwa okresy25.

4. Kryterium doboru materiału badawczego powinno zależeć od specyfi ki kul-
tury docelowej – materiał powinien mieć charakter reprezentatywny dla dys-
kursu danej zbiorowości. Nie można założyć kryterium uniwersalnego.

Trzymając się powyższych założeń, spróbuję przyjrzeć się sposobom włącza-
nia tego samego utworu literackiego – Biesów Fiodora Dostojewskiego – do dwóch 
różnych polisystemów, polskiego i bułgarskiego, i sprawdzić, jak (i czy) przyjęte 
założenia teoretyczne funkcjonują w praktyce.

Materiał badawczy, na podstawie którego postaram się prześledzić lekturę 
Biesów w Polsce i Bułgarii, stanowią teksty przekładów wzbogacone o: artykuły 
oraz wzmianki prasowe, książki podejmujące dialog z utworem, publikacje popu-
larnonaukowe na temat Biesów, adaptacje teatralne (przekład intersemiotyczny).

Z obszaru badań zostały wyłączone prace stricte naukowe ze względu na wy-
soki stopień ich specjalizacji.

Centralną część pracy stanowi jednak próba praktycznego wykorzysta-
nia zjawiska polifoniczności do badania tekstu przekładu. Bachtinowska typolo-
gia słowa ze względu na jego mniej lub bardziej polifoniczny charakter posłuży 
mi do prześledzenia najbardziej znanych (czy wręcz kanonicznych) przekła-
dów Biesów na język polski i bułgarski26. 

Swego rodzaju posłowiem do tej analizy jest próba bliższego przyjrzenia
się wielogłosowości i jej dialogicznemu wymiarowi w sytuacji przekładu inter-
semiotycznego27.

25  Jest to oczywiście podział możliwy, ale niekonieczny. Będzie charakterystyczny dla kultur 
bliskich, pozostających w pewnej zależności. Okres przedtłumaczeniowy jest właściwy układowi, 
który możemy opisać na wiele sposobów, np.: kultura „duża” – kultura „mała”; kultura wpływowa – 
kultura ulegająca wpływom; kultura dająca – kultura biorąca; centrum – peryferie. Bez względu na 
ujęcie główną cechą takiego układu pozostaje przede wszystkim sprawne posługiwanie się językiem 
danego kraju (reprezentującym pewną kulturę) przez przedstawicieli innego kraju (innej kultury). 
Zależność ta była o wiele wyraźniejsza w czasach imperializmu i kolonializmu. Dziś, przynajmniej 
teoretycznie, dominuje egalitarna z zasady komunikacja międzykulturowa, której głównym narzę-
dziem jest tłumaczenie.

26  Rozdział III, s. 87.
27  Rozdział IV, s. 129.



I. HERMENEUTYCZNY WYMIAR MYŚLI
MICHAIŁA BACHTINA

Hermeneutyka. Między metodologią
a ontologią przekładu

Hermeneutyka jako nauka o sztuce rozumienia i interpretacji jest niejako z de-
fi nicji wpisana w naturę przekładu. Hermeneutyczna teoria skupia się bowiem 
na przyswajaniu tego, co niezrozumiałe, obce.

Hermeneutyka pojawiła się w kontekście tradycji pisanej, w której obrębie 
przekaz stawał się obcy za sprawą czasowego dystansu dzielącego czytelnika od 
momentu utrwalenia tekstu w formie zapisu28. Dzięki zapisowi bowiem, według 
przedstawicieli hermeneutyki, przekaz nabiera pełnej suwerenności, zyskuje 
prawdziwie duchowy charakter29. Jej podstawowym zadaniem było objaśnianie 
tekstów, które ze względu na odległość, jaka dzieliła nadawcę i odbiorcę, za-
tracały swój „pierwotny sens”. Hermeneutyka początkowo rozwijała się nieja-
ko dwupłaszczyznowo – przyjmując perspektywę teologiczną oraz fi lologiczną. 
W pierwszej z nich chodziło o ponowne dotarcie do sensu Biblii, który według 
przedstawicieli reformacji, z Marcinem Lutrem na czele, został zmanipulowany 
przez dogmatyczną tradycję Kościoła. W drugiej natomiast – o ponowne odkrycie 
znaczeń literatury klasycznej. W obydwu przypadkach jednak, na co zwrócił uwa-
gę Gadamer, kwestia dotyczyła w dużym stopniu poprawności tłumaczenia i wy-
magała studiów nad językiem oraz kulturą wyjściową, grecką i hebrajską30. Obie 
gałęzie hermeneutyki opierały się na przekonaniu, że pismo (zarówno święte, jak 
i świeckie) jest w swej naturze jednoznaczne, samo jest swoim interpretatorem 
oraz stanowi jedność31. Cały sens zawarty jest zatem w tekście i jego dosłownym 
brzmieniu. Ewentualne niejasności rozwiązuje szerszy ogląd tekstu, jego charak-

28  H.-G. Gadamer, Retoryka, hermeneutyka i krytyka ideologii, tłum. P. Dehnel [w:] idem, Język 
i rozumienie, wybór, tłum. i posłowie P. Dehnel i B. Sierocka, Warszawa 2003, s. 74.

29  H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, tłum. B. Baran, Kraków 1993, s. 359.
30  Ibidem, s. 180.
31  Zob. W. Dilthey, Powstanie hermeneutyki [w:] idem, Pisma estetyczne, tłum. K. Krzemienio-

wa, wybór, wstęp i oprac. Z. Kuderowicz, Warszawa 1982, s. 295 i n. 
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ter, główne przesłanie – o szczegółach rozsądza ogół (i na odwrót). Metoda ta jest 
niejako uprzednią realizacją opisanego przez Martina Heideggera kręgu herme-
neutycznego32. Wraz z fi lozofi ą Heideggera nastąpił jednak ważny przełom – fi lo-
zof nadał znaczenie osobie interpretującej. Kolisty ruch rozumienia, który biegnie 
na terenie wyznaczanym przez tekst od zewnątrz do wewnątrz i odwrotnie, po-
przedza według niemieckiego fi lozofa przedrozumienie, czyli świadomość od-
biorcy, oraz oczekiwania, jakie żywi on wobec tekstu. Interpretator kreśli sens 
całości już od pierwszej chwili obcowania z dziełem, a zatem na podstawie pierw-
szego napotkanego w tekście sensu. W miarę postępu lektury odkrywa kolejne 
sensy, a dotychczasowe rewiduje. W procesie rozumienia przedsądy zastępowane 
są sądami. Ruch kolisty w obrębie tekstu gwarantuje rewizję przedprojektów in-
terpretacyjnych i dochodzenie do jego prawdziwego sensu.

Kryje się w nim [kręgu – przyp. M.P.] pozytywna możliwość najbardziej źródłowego po-
znania, która jednak tylko wtedy jest należycie uchwycona, gdy wykładnia zrozumiała, że 
jej pierwszym, ciągłym i ostatnim zadaniem pozostaje przeciwdziałanie podsuwaniu so-
bie przez przypadkowe pomysły i pojęcia potoczne wstępnego zasobu, wstępnego oglą-
du i wstępnego pojęcia oraz utwierdzanie naukowego tematu przez opracowywanie na ich 
podstawie „rzeczy samych”33.

Podstawą wszelkiego zrozumienia tekstu jest on sam. Wykładnia, która czę-
sto rości sobie prawo do mówienia o tekście, w rzeczywistości powinna mu się 
poddać. Interpretacja polega bowiem na odkrywaniu sensu. Tekst w niektórych 
miejscach stawia opór, w innych pozwala na odczytanie konkretnego znaczenia. 
Hermeneutyczna lektura oznacza jednak całkowite poddanie się tekstowi; zakła-
da uważne i cierpliwe dochodzenie do sensu przez stawianie pytań i oczekiwanie 
na odpowiedź; wymaga od interpretatora całkowitego otwarcia na tekst.

Współczesna hermeneutyka, ukonstytuowana głównie przez Hansa-Georga 
Gadamera oraz Paula Ricoeura, niejako odwróciła tę fundamentalną zasadę. 
Na pierwszym miejscu pojawiło się przekonanie o otwartości tekstu na interpre-
tację. Wychodząc od pojęcia gry jako sposobu funkcjonowania dzieła sztuki34, 
Gadamer określił otwarty charakter przedmiotu estetycznego. Dzieło jest wielo-
znaczne i ukierunkowane na odbiorcę35, „domaga się odpowiedzi, udzielić jej zaś 
może tylko ten, kto wyzwanie przyjął. Ta odpowiedź musi więc być jego włas-
ną odpowiedzią, której sam czynnie udziela. Gra wymaga współgrającego”36. 
Dzieło nie wyraża się zatem inaczej niż przez swoistą dynamiczną interakcję, nie 
oznacza to jednak, że nie istnieje bez gracza. Chociaż poszczególne „rozgrywki” 

32  M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1993, s. 16 i n.
33  Ibidem, s. 217.
34  H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 121–178.
35  Jest to oczywiste nawiązanie do myśli Romana Ingardena, którego prace były Gadamerowi 

znane, lecz z którymi fi lozof nie do końca się zgadzał (zob. H.G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 135 
i 171).

36  H.-G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol, święto, tłum. K. Krzemieniowa, 
Warszawa 1993, s. 21.
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są indywidualne, nie naruszają tożsamości dzieła (w tym sensie Gadamer powra-
ca do założeń koła hermeneutycznego). 

Gra bowiem ma własną istotę niezależną od świadomości grających. Gra istnieje nawet 
tam, a nawet przede wszystkim tam, gdzie żaden byt-dla-siebie subiektywności nie ogra-
nicza horyzontu tematycznego i gdzie nie ma podmiotów o postawach graczy. Podmiotem 
gry nie są grający; poprzez nich gra jedynie się prezentuje37.

Gra trwa zatem poza grającymi, dzięki nim jednak poznajemy jej zasady 
oraz jej istotę. Przenosząc to na materię dzieła literackiego, możemy stwierdzić, 
że utwór jest wartością samą w sobie, której sens odkrywa się podczas poszcze-
gólnych lektur, w perspektywie diachronicznej. Ważne jest także, że gra, choć 
z natury swojej stanowi prezentację, dzięki której pokazuje się także gracz, nie jest 
nastawiona na prezentację jako taką, nie jest przeznaczona dla wszystkich, nie 
bierze pod uwagę widzów38. Gra dotyczy więc dzieła oraz odbiorcy, poprzez któ-
rego dzieło jedynie się ukazuje. Ani twórca, ani odbiorca nie pełnią bowiem 
samodzielnej funkcji w procesie rozumienia. „Gdy mówimy gra w kontekście 
doświadczenia sztuki, to gra nie oznacza zachowania czy też wręcz stanu umy-
słu twórcy lub odbiorcy, ani też w żadnym razie wolności jakiejś subiektywności, 
która zajmuje się grą, lecz sposób bycia samego dzieła sztuki” – stwierdza Ga-
damer39. Nadawca i odbiorca komunikatu zostają więc w pewnym sensie pozba-
wieni podmiotowości, na rzecz całkowicie podmiotowego charakteru utworu. 
Koncepcja gry jako sposobu funkcjonowania dzieła sztuki wyjątkowo ciekawie 
prezentuje się w świetle przekładoznawstwa. Jeśli przeniesiemy podstawy Ga-
damerowskiej wizji na akt translacji, otrzymamy trzy założenia, które traktuję 
jako punkt wyjściowy swoich rozważań: tekst z natury swej jest otwarty na prze-
kład, tłumacz uczestniczy w realizacji sensu dzieła, każda kolejna, jednostko-
wa lektura w języku docelowym stanowi osobną realizację sensu. 

Trzeba tu jednak zastrzec, że interpretacja tłumacza może znacząco wpłynąć 
na kolejne lektury dzieła. Tekst tłumaczenia w dużym stopniu zastępuje bowiem 
tekst oryginału. Dzięki formie pisanej zyskuje on swoistą suwerenność (podob-
ną jak tekst wyjściowy w procesie pierwszego zapisu) i to on podlega odczyta-
niom. W ujęciu hermeneutycznym tekst pisany jest na swój sposób wyobcowany 
i potrzebuje ponownego przekształcenia znaków pisma w mowę i sens. Każdy 
tekst pisany da się przekształcić w mowę40. Lektura jest więc procesem odwrot-
nym do procesu usławiania myśli poprzez ich zapisanie. Tłumaczenie natomiast 
polega na powtórnym usłowieniu (nadaniu konkretnego kształtu) myśli. Proces 
twórczy realizuje się zatem na płaszczyźnie myśl – słowo pisane, lektura na płasz-

37  H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 122.
38  Ibidem, s. 127.
39  Ibidem, s. 121.
40  Ibidem, s. 361–362. Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że zgodnie z myślą Gadamera 

każdy przedmiot hermeneutyczny charakteryzuje językowość. Czasem jest ona mniej naoczna, jak 
w przypadku sztuk plastycznych, jednak język to uniwersalne medium i to w nim, zawsze, dokonuje 
się rozumienie. Zob. ibidem, s. 357.
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czyźnie słowo pisane – myśl, przekład zaś: słowo pisane – myśl – słowo pisane. 
Powtórny zapis nadaje więc tłumaczeniu status bliski tekstowi oryginału, tym 
bardziej jeśli kultura docelowa nie wytworzyła osobnych narzędzi do mówie-
nia o tekstach tłumaczonych, nadając im sztuczny status quasi-oryginałów, nie 
zaś ich interpretacji41. 

Należy wspomnieć, że sam Gadamer zajmował się przekładem jako specyfi cz-
nym rodzajem interpretacji, jako nieco wyraźniejszym procesem odkrywania sen-
su wpisanego w naturę każdego tekstu, jako szczególnym exemplum hermeneu-
tycznego oswajania obcości42.

Przykład tłumacza, który ma pokonywać dystans między językami, pozwala ukazać szcze-
gólnie wyraźnie symetryczną relację między interpretatorem a tekstem, odpowiadającą 
porozumieniu w rozmowie. Każdy bowiem tłumacz jest interpretatorem. Obcość języ-
ka oznacza tylko pewien przypadek o szczególnej hermeneutycznej trudności, tzn. przypa-
dek obcości i jej przezwyciężania. Obce w tym samym, jednoznacznie określonym sensie 
są zasadniczo wszelkie „przedmioty”, z jakimi ma do czynienia tradycyjna hermeneutyka. 
Translatorskie zadanie odtwarzania różni się nie jakościowo, lecz tylko stopniem od ogól-
nego hermeneutycznego zadania, jakie stawia każdy tekst43.

Takie podejście do materii przekładu wynika oczywiście z podstawowego za-
łożenia współczesnej hermeneutyki, że każda lektura jest interpretacją. Tłuma-
czenie jest jej bardziej wyrazistą odmianą. Dlatego według Gadamera przekład 
nigdy nie będzie identyczny z tekstem oryginału.

Tu nikt nie może wątpić, że przekład jakiegoś tekstu, choćby nawet tłumacz wczuł się 
możliwie najlepiej w autora, nie jest tylko powtórzeniem pierwotnego psychicznego proce-
su pisania, lecz jest odtworzeniem tekstu kierowanym przez sposób rozumienia wyrażonej 
w nim treści. Tu nikt nie może wątpić, że chodzi o interpretację, a nie o zwykłe powtó-
rzenie. Od strony obcego języka pada inne, nowe światło, oświetlając czytelnikowi tekst. 
Wierność wymagana od tłumacza nie może usunąć zasadniczej odmienności języków. Na-
wet chcąc wypełnić ten wymóg wierności, stajemy przed koniecznością trudnych decyzji. 
Gdy chcemy wydobyć w przekładzie jakiś ważny rys oryginału, możemy to uczynić tyl-
ko przez zaniedbanie innych rysów lub wręcz całkowite ich ukrycie. Takie właśnie postę-
powanie nazywamy interpretowaniem.

Co więcej,

Jak każda interpretacja przekład przejaskrawia. Tłumacz musi wziąć na siebie takie przeja-
skrawienie. Nie może pozostawić otwartymi spraw jemu samemu niejasnych. Musi się zde-

41  O zjawisku tym na gruncie polskiego literaturoznawstwa oraz krytyki literackiej pisali m.in. 
Edward Balcerzan oraz Bożena Tokarz. Zob. E. Balcerzan, Jeszcze raz w sprawie serii translator-
skiej („Majakowski pisał...”) [w:] Literatura z literatury, Katowice 1998, s. 32–40; B. Tokarz, Wzo-
rzec, podobieństwo, przypominanie, Katowice 1998, s. 5.

42  Przekładem jako osobnym bytem zajął się Gadamer stosunkowo późno. W całości poświęcił 
mu jeden tylko artykuł z 1993 r. pt. Lesen ist wie Überzetzen (w polskim przekładzie: H.-G. Gada-
mer, Lektura jest przekładem, tłum. M. Łukasiewicz [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, 
s. 321–325).

43  H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 356.
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klarować. Wprawdzie istnieją skrajne przypadki, w których coś w oryginale (i dla „pierwot-
nego czytelnika”) jest rzeczywiście niejasne. Właśnie jednak w takich hermeneutycznych 
skrajnych przypadkach uwidacznia się przymusowa sytuacja, w jakiej znajduje się tłumacz. 
Musi on tu rezygnować. Musi jasno powiedzieć, jak sprawę rozumie. Ponieważ jednak 
nigdy nie może w pełni dać wyrazu wszystkim wymiarom swego tekstu, oznacza to dlań 
ciągłą rezygnację. Każdy przekład traktujący serio swe zadanie jest jaśniejszy i prostszy 
niż oryginał44.

Powyższe uwagi znalazły rozwinięcie w myśli najbardziej znanego współ-
cześnie hermeneuty przekładu – Georga Steinera. Nawiązując do niemieckich fi -
lozofów, amerykański badacz stworzył opis „ruchu hermeneutycznego” charakte-
rystycznego dla procesu tłumaczenia. Ruch ten jest czterostopniowy. Pierwszym 
krokiem jest wstępne zaufanie. Osoba podejmująca się tłumaczenia a priori przyj-
muje, że w tekście „coś musi być”, coś, co da się zrozumieć i wytłumaczyć. Choć 
ufność ta często poddawana jest próbom (czytelnik nierzadko doświadcza wra-
żenia, że coś jest „bez sensu”, „nie ma tam nic” do rozumienia), człowiek nie 
poddaje się, ponieważ kieruje nim coś w rodzaju pamięci gatunkowej, wspólne 
ludzkości doświadczenie, „nachalne świadectwo precedensu” („inni potrafi li”). 
Tłumacz przystępuje więc ostatecznie do gry45.

Po etapie zaufania następuje faza agresji. Tłumacz musi „wkroczyć w tekst 
i wydrzeć mu znaczenie”. Ruch ten jest gwałtowny, zawłaszczający. Wychodząc 
za Heglem od przekonania, że każde poznanie jest agresywne, Steiner przypo-
mniał etymologię rzeczownika odczasownikowego „pojmowanie” (comprehen-
sion), który wiąże się z okrążaniem i wchłanianiem. „Tłumacz najeżdża, chwy-
ta i pojmuje znaczenie” – pisze Steiner46. 

Trzecia faza czterostopniowego ruchu hermeneutycznego to inkorporacja. 
Stanowi ona próbę włączenia „nowych” znaczeń, nowego utworu w strukturę 
kultury docelowej. Etap ten może oczywiście przebiegać wielorako – od całko-
witej asymilacji, naturalizacji poprzez częściowe, czy raczej czasowe, przyjęcie, 
aż po odrzucenie. Zależy to od rodzimego wzorca, rodzaju i stopnia jego upo-
rządkowania oraz gotowości do podjęcia dialogu. Nadmierna nieprzystawal-
ność obu wzorców, porównana przez Steinera do infekcji, prowadzi do pozby-
cia się ciała obcego z rodzimej tkanki. Natomiast jego powierzchowne włączenie 
do struktury, zamiast wypracowania spójnego odbioru i reakcji, wiąże się z falą 
nieudolnego naśladownictwa. Etap ten, jak każda lektura hermeneutyczna, stano-
wi swego rodzaju zagrożenie wobec tożsamości czytelnika (tu – całej kultury)47. 
Ruch ten jest istotą studiów nad funkcjonowaniem literatury tłumaczonej w poli-
systemie kultury docelowej.

44  Ibidem, s. 355.
45  G. Steiner, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, tłum. O. i W. Kubińscy, Kraków 

2000, s. 405.
46  Ibidem, s. 407.
47  Ibidem, s. 408–409.
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Aby ów ruch dopełnić, a tym samym zmniejszyć towarzyszące mu niebezpie-
czeństwo, należy zrównoważyć poniesione podczas procesu tłumaczenia straty. 
Pierwsze trzy fazy wiążą się według amerykańskiego fi lozofa z ekstazą ogarnia-
jącą tłumacza – obserwacja (etap zaufania), atak (etap agresji) i przywłaszczenie 
(etap inkorporacji) są udziałem samego tłumacza oraz kultury docelowej, przyj-
mującej. Ostatni etap musi stanowić rodzaj kompensacji strat poniesionych nie 
tylko przez sam tekst, ale – jak się wydaje – także przez całą kulturę wyjściową. 
Steiner rozpatruje wagę tego elementu w kontekście konieczności, a nawet moral-
ności przekładu. Kompensacja jest ściśle związana z inkorporacją. Badacz pod-
kreśla, że choć sam przekład ma zawsze „infl acyjną” naturę48 i przetłumaczone 
dzieło zostaje zubożone, to jego wartość ostatecznie zależy od jego (nie)podatno-
ści na interpretację. Według Steinera,

Uznanie tekstu źródłowego za godny przekładu oznacza jego natychmiastowe dowartoś-
ciowanie i uruchamia proces uwznioślenia (co – rzecz jasna – nie wyklucza późniejszych 
rewizji, a nawet odrzucenia). Operacja przeniesienia i parafrazy podnosi status oryginału. 
Z historycznego punktu widzenia, w kategoriach kontekstu kulturowego, w kategoriach 
odbiorcy, prestiż oryginału wzrasta. Wzrost ten ujawnia ważniejszą, egzystencjalną per-
spektywę49.

Co więcej,

Tak się dzieje nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, gdy przekład jest jedynie częścio-
wo adekwatny. Porażki tłumacza identyfi kują, rzucają jak na ekran samą istotę oryginału, 
która stawia opór, nieprzezroczyste ośrodki jego szczególnego ducha50.

Według fi lozofa rachunek zawsze wypada zatem in plus, niezależnie od po-
niesionych kosztów wpisanych w naturę tego typu działań. Należy jednak zazna-
czyć, że Steiner sygnalizuje pewien rodzaj gradacji przekładów, wprowadzając 
do swego tekstu pojęcie tłumaczenia „autentycznego”51, czyli takiego, które w jak 
największym stopniu dąży do odzyskania równowagi. W tym sensie hermeneu-
tyka przekładu właściwie zupełnie odcina się od tradycyjnej, oceniającej kryty-
ki przekładu.

Wyszczególnione przez Steinera etapy towarzyszące aktowi translacji w dużej 
mierze dotyczą także późniejszego życia tłumaczonego utworu. Etap pierwszy 
(zaufanie) defi niuje wstępną lekturę oryginału. Etap drugi (agresja) to sam prze-
kład. Trzeci (inkorporacja) i czwarty (kompensacja) dotyczą natomiast recep-
cji tłumaczenia, co potwierdza wagę tej części badań nad przekładem. 

Myśl Martina Heideggera oraz jego głównego interpretatora – Hansa-Georga 
Gadamera legła także u podstaw tak zwanej niemieckiej hermeneutycznej szko-

48  Wyjątkowo dobrze widać to w sposobie funkcjonowania dzisiejszego rynku wydawniczego. 
Im większa liczba języków, na które przełożono dany utwór, tym większy jest prestiż dzieła oraz 
autora.

49  G. Steiner, Po wieży Babel, s. 410.
50  Ibidem, s. 411.
51  Ibidem, s. 412.
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ły przekładoznawczej. Do jej głównych przedstawicieli należą Fritz Paepcke 
oraz Radegundis Stolze. 

Pośród najważniejszych koncepcji Paepckego znajduje się zniesienie rozróż-
nienia między tekstem literackim a użytkowym. Według badacza każdy rodzaj 
tekstu ma coś szczególnego do powiedzenia. „Teksty dają się klasyfi kować rodza-
jowo tylko wtedy, gdy ich różnice dają się uzasadnić również immanentnie. Nie 
jest bowiem tak, że każdemu możliwemu zdarzeniu komunikacyjnemu odpowia-
da określony rodzaj tekstu” – podkreślał Paepcke52. Niemiecki fi lolog za najważ-
niejszy element przekładu przyjmował za Gadamerem „przenikliwe spojrzenie” 
w stronę tekstu, jego rozumienie53. 

Radegundis Stolze buduje natomiast swą hermeneutyczną teorię transla-
cji w połączeniu z wieloma innymi paradygmatami nauki o przekładzie, głównie 
zaś z lingwistyką54. Dzięki temu badaczka prezentuje wypracowane przez herme-
neutów założenia na skonkretyzowanych przykładach funkcjonowania mechani-
zmów językowych.

Podejście hermeneutyczne niesie dla myśli o przekładzie kilka ważnych, wy-
nikających z siebie nawzajem, konsekwencji. 

Po pierwsze, w perspektywie ogólnej, zakłada przekładalność tekstów. Wy-
nika to przede wszystkim z przekonania o samej naturze rozumienia, wspólnej 
wszystkim ludziom, oraz o wspólnocie mowy i rozumienia55, dzięki której „wy-
siłek rozumienia i interpretacji pozostaje zawsze sensowny. Przejawia się w nim 
wyższa ogólność, z jaką rozum wznosi się ponad ograniczenia każdego języka”56. 

Po wtóre, wiąże się z przyjęciem przekonania, że każde tłumaczenie jest wy-
kładnią. Nie ma tekstu przekładu nieobarczonego lekturą/interpretacją tłumacza. 
Jego zadaniem jest bowiem objaśnianie sensu, przybliżanie obecnej w tekście 
obcości.

Po trzecie wreszcie, implikuje tezę, że nie istnieje coś takiego, jak przekład 
doskonały. Każde tłumaczenie stanowi jedynie próbę znalezienia się jak najbli-
żej sensu danego tekstu i objaśnienia (wytłumaczenia) go. Uznanie konkretne-
go przekładu za kongenialny wiązałoby się więc raczej ze zbieżnością lektury 
tłumacza z lekturą krytyka niż z całkowitą, wielopoziomową przystawalnością 
obu tekstów. 

Swoiste tego potwierdzenie stanowi zjawisko serii przekładowej. Dzieło lite-
rackie „domaga się” kolejnych odczytań, pokazuje, że nie cały jego sens został 
odkryty. Seryjność jest zresztą jednym z bardziej hermeneutycznych zagadnień 
przekładoznawczych. Wyrażone przez Edwarda Balcerzana przekonanie, iż pod-

52  F. Paepcke, Rozumienie tekstu a przekład [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, 
s. 338.

53  Ibidem, s. 340.
54  P. Bukowski, M. Heydel, Wprowadzenie: przekład – język – literatura [w:] Współczesne 

teorie przekładu. Antologia, s. 31.
55  Zob. W. Dilthey, Powstanie hermeneutyki, s. 308.
56  H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 369.
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stawowym sposobem istnienia przekładu artystycznego jest seria57, zakłada wie-
lokrotność oraz powtarzalność odczytań dzieła. Zakłada także, że konkretne tłu-
maczenie jest tylko jedną z możliwych wykładni utworu. Polski badacz, tworząc 
tę swego rodzaju ontologię przekładu literackiego, podkreślał nieskończoną ot-
wartość serii, tak już rozpoczętej, jak i potencjalnej, na rozwój58. 

Pośród najciekawszych głosów na temat serii przekładowej jako sposo-
bu trwania dzieła w czasie znajduje się głos poety i tłumacza, Stanisława Ba-
rańczaka, który omawia zjawisko z perspektywy praktyka59. W swoim Małym, 
lecz maksymalistycznym manifeście translatologicznym60 Barańczak wskazał 
wiele ciekawych elementów kryjących się za decyzją podjęcia przez tłuma-
cza zadania translacji utworów już przełożonych. Po pierwsze, kolejny przekład 
w serii jest pośrednią krytyką tłumaczeń już istniejących61. Tworzenie kolejnej 
wersji funkcjonującego już w danej kulturze utworu jest zawsze polemiczne. Po-
nadto tłumaczem-współtwórcą serii musi kierować przekonanie, że z jednej stro-
ny potrafi  „napisać swój tekst” nie gorzej niż autor, z drugiej – że zrobi to lepiej 
niż poprzedni tłumacze. Musi zatem dostrzegać pewne niedostatki poprzednich 
wersji, a tym samym „widzieć więcej”, czy może raczej „widzieć inaczej” sensy 
zawarte w utworze. Motywacja rozpoczęcia działań translacyjnych jest więc wie-
lopłaszczyznowa. Wprawdzie sam utwór „domaga się” dookreślenia, ale to tłu-
macz, motywowany znajomością języka, czuje pewien rodzaj powinności wobec 
autora i jego docelowego odbiorcy, ale też, co szczególnie podkreśla Barańczak, 
kieruje nim po prostu ambicja. 

Pewien arcymistrz szachowy zapytany, dlaczego bierze udział w turniejach, odpowiedział: 
bo nie ma nic przyjemniejszego niż ten moment, kiedy czuję, że łamię przeciwnikowi krę-
gosłup. Choćby to brzmiało niesmacznie, trzeba się przyznać: tłumaczymy sonet Szekspi-
ra po to, żeby podobnie złamać kręgosłup […] oporowi tego, co z pozoru nieprzetłumaczal-
ne – i żeby w tym momencie doznać podwójnego poczucia triumfu: potrafi ę tak samo (jak 
Szekspir), potrafi ę lepiej (niż inni tłumacze)62.

Na marginesie rozważań Barańczaka należy dodać, że dokonywanie ko-
lejnych tłumaczeń danego utworu niesie ważne konsekwencje w kontekście 
badań polisystemowych. Mowa tu o wspomnianym już problemie funkcjo-
nowania przekładu w kulturze przyjmującej na prawach oryginału, o jego cał-

57  Zdaniem Edwarda Balcerzana seryjność (wielokrotność i powtarzalność) jest cechą charak-
terystyczną przekładu, tkwiącą w naturze samej literatury, zob. E. Balcerzan, Poetyka przekładu 
artystycznego [w:] idem, Literatura z literatury, s. 18. Zob. także idem, Tłumaczenie jako „wojna 
światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, Poznań 2009, s. 150–164.

58  Ibidem, s. 20.
59  Przypomnijmy, że Barańczak jest m.in. autorem kolejnych przekładów większości utworów 

Szekspira na polski, a wśród nich dziewiątego Hamleta po polsku (zob. W. Shakespeare, Hamlet, 
tłum. S. Barańczak, Poznań 1990).

60  S. Barańczak, Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny [w:] idem, Ocalone 
w tłumaczeniu, Kraków 2004, s. 13–62.

61  Ibidem, s. 14.
62  Ibidem.
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kowitym funkcjonalnym zastępowaniu. Jeśli bowiem w danej kulturze istnieje 
więcej niż jedna wersja dzieła, sytuacja wymaga dookreślenia, o którym prze-
kładzie w danym momencie (krytyce czy omówieniu) jest mowa. Szczególnie 
wyraźnie zjawisko to występuje w obrębie krytyki literackiej. Wprowadzanie 
nowego tłumaczenia nie jest bowiem tym samym, co pojawienie się pierwsze-
go przekładu konkretnego dzieła w danym kraju („kolejne tłumaczenie”, „nowy 
przekład” sytuuje się w opozycji do recenzji czy informacji o „ukazaniu się nowej 
książki”, np. Dostojewskiego). Seryjność prowokuje też krytykę przekładu – ze-
stawianie, porównywanie poszczególnych wersji i ich ocenę. Podkreśla więc to, 
że tekst, z którym obcujemy, jest tekstem tłumaczenia. 

Seria przekładowa wiąże się także z pojęciem aktualizacji przekładu63. Aktua-
lizacja odnosi się tu z jednej strony do znaczeń poszczególnych elementów teks-
tu (od leksemów do wyrażeń) – każdy nowy przekład ukazuje nowe, skonkretyzo-
wane znaczenia, z drugiej jednak oznacza uaktualnienie językowe na podstawie 
zmian diachronicznych, jakie zaszły w danym języku oraz w poetyce funkcjo-
nującej w danej kulturze na przestrzeni dziejów. Ta nieuchronna ewolucja języ-
ka dotyka w szczególny sposób arcydzieł, które aby pozostać zrozumiałymi, wy-
magają ciągłej reinterpretacji64, egzegezy.

Jest zatem przekład specyfi czną realizacją przekonania o ciągłości dziejów du-
cha, której możemy doświadczać jedynie przez nieustające obcowanie z wytwo-
rami ludzkiej działalności, przez ciągłą reinterpretację tekstów kultury, także 
na płaszczyźnie międzykulturowej. Przekład jest sposobem funkcjonowania za-
łożeń hermeneutyki, której zadaniem według Paula Ricoeura jest pokazanie, że 
„egzystencja dochodzi do słowa, do sensu i do refl eksji, jedynie dokonując nie-
ustannej egzegezy wszystkich znaczeń, które pojawiają się w świecie i kulturze. 
Egzystencja nie staje się sobą, ludzką i dojrzałą, w inny sposób niż przywłasz-
czając ten sens, który przebywa najpierw na zewnątrz, w dziełach, instytucjach, 
pomnikach kultury, w których obiektywizuje się życie ducha”65. Hermeneuty-
ka od statusu metody odczytywania oraz interpretacji tekstu przeszła na poziom 
ontologii dzieła literackiego, jako przejawu bytu-samego-w-sobie. Parafrazując 
to fenomenologiczne pojęcie – hermeneutyka przekładu każe zastanowić się nad 
„bytem-samym-w-cudzym”, bytem w dialogu z inną kulturą. W tym sensie her-
meneutyka przekładu przybliża się myślą do rosyjskiego badacza Michaiła Bach-
tina. Postaram się wskazać najważniejsze punkty styczne obydwu teorii, sądzę 
bowiem, że mogą się one złożyć na integralną metodę badania sposobów funk-
cjonowania polifoniczności w przekładzie. 

63  Zob. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, red. U. Dąmbska-Prokop, Częstochowa 2000, 
s. 39.

64  Por. J. Zarek, Przekład jako aktualizacja [w:] Przekład artystyczny, cz. 1, red. P. Fast, Kato-
wice 1991, s. 7–16.

65  P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, s. 201.
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Hermeneutyczny wymiar myśli Michaiła Bachtina

Urodzony pod koniec XIX stulecia rosyjski fi lolog i fi lozof w ciągu ostatnich dekad 
wprowadził w świat nauk humanistycznych niemałe zamieszanie. Pisma Bachti-
na wywołały mianowicie niecodzienne zainteresowanie wśród przedstawicieli wie-
lu dziedzin naukowych (z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych). 
Dość tu wspomnieć aktywność terminu „bachtinologia”66 czy „bachtinolog”, by 
uzmysłowić sobie, jak rozległe jest oddziaływanie myśli uczonego. 

Do najważniejszych koncepcji Bachtina należą oczywiście koncepcja powie-
ści polifonicznej, dialogiczności słowa oraz karnawalizacji literatury. Pojęcia te 
wciąż rozpatrywane są w coraz to nowych kontekstach. Dorobek uczonego wpi-
sywano w obszar wielorakich metodologii: pisma Bachtina rozpatrywane są 
w świetle założeń szkoły formalnej67, w kontekście semiotycznej teorii kultury68, 
legły u podstaw teorii intertekstualności69, wykorzystuje się je w opisywaniu re-
lacji „swój – obcy”, w kontekście antropologicznej teorii „inności” i „innego”70, 
jego integralne ujęcie badanego przedmiotu przywoływane jest przez kognity-
wistów71, dla mnie propozycja Bachtina nosi w sobie znamiona hermeneutyki72. 

W moim rozumieniu podstawowe założenia rosyjskiego badacza dotyczące 
sposobów funkcjonowania przedmiotów twórczości człowieka (w tym przede 
wszystkim dzieła literackiego) mają hermeneutyczny charakter.

Zanim przejdę do omówienia podobieństw najważniejszych aspektów fi -
lozofi i Bachtina z myślą hermeneutyczną, zatrzymam się na chwilę przy mniej 
znanym elemencie jego biografi i twórczej, o którym warto wspominać, może 
on bowiem stanowić swego rodzaju klucz do późniejszych koncepcji fi lozofa73. 

66  Pojęcie to pojawia się w publikacjach ostatniej dekady XX wieku (zob. m.in. Wstęp do książ-
ki autorstwa Bachtina W stronę fi lozofi i czynu, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 1997 oraz tom, który ukazał 
się po konferencji poświęconej autorowi – Do Bachtina i dalej, red. B. Małczyński, R. Włodarczyk, 
Wrocław 2006.

67  Zob. m.in. E. Kasperski, Kontra-Bachtin czyli o dialogu u formalistów, „Przegląd Humani-
styczny” 1989, nr 3, s. 67–84; B. Żyłko, M. Bachtin jako krytyk szkoły formalnej, „Zeszyty Naukowe 
Wydziału Humanistycznego” 1989, nr 15, s. 167–180.

68  Zob. S. Żółkiewski, Bachtin i podstawowy problem semiotyki [w:] Bachtin. Dialog – język – 
literatura, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa 1983, s. 557–573; W. Iwanow, Znaczenie 
myśli Michała Bachtina o znaku, wypowiedzi i dialogu dla współczesnej semiotyki [w:] Bachtin. 
Dialog – język – literatura, s. 419–456.

69  Zob. J. Kristeva, Semeiotike. Recherches pour une sémanalyse, Seuil 1969; eadem, Słowo, 
dialog i powieść, tłum. W. Grajewski [w:] Bachtin. Dialog – język – literatura, s. 394–418.

70  Zob. P. de Man, Dialog i dialogizm, tłum. F. Brzeziński, K. Liszka [w:] Do Bachtina i dalej, 
s. 83–90.

71  Zob. E. Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, tłum. A. Pokojska, 
Kraków 2001.

72  Na hermeneutyczny wymiar myśli Bachtinowskiej uwagę zwrócili także autorzy podręcznika 
Teorie literatury XX wieku. Zob. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 
2006, s. 165. 

73  Mniej znanym, mimo doskonałego opracowania Bogusława Żyłki, stanowiącego dla mnie 
ważne źródło; zob. B. Żyłko, Michał Bachtin i jego „fi lozofi a moralna” [w:] M. Bachtin, W stronę 
fi lozofi i czynu, s. 5–22.
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Mowa tu o projekcie z zakresu fi lozofi i moralnej, nad którym autor pracował 
najprawdopodobniej w latach 1918–1924. Odnaleziony po pół wieku rękopis 
stał się podstawą książki W stronę fi lozofi i czynu (rosyjskie wydanie – 1986, pol-
skie – 1997). Projekt ten jest o tyle znaczący z perspektywy naszych rozważań, 
że jego autor, podobnie jak przedstawiciele hermeneutyki, oparł się na koncep-
cji estetyki wypracowanej przez Kanta oraz jego następców74. W latach 1918–
1920 Bachtin przebywał w Newlu, gdzie skupił wokół siebie grupę młodych 
ludzi. Tworzyli oni charakterystyczną dla epoki nieformalną grupę inteligenc-
ką sprzeciwiającą się panującej ideologii, nazwaną potem kółkiem newelskim. 
W swoich założeniach kółko było zbliżone do neokantystów marburskich (szcze-
gólnie Ernsta Cohena i Paula Natorpa). Część bachtinologów w neokantyzmie 
właśnie znajduje korzenie większości wprowadzonych przez autora terminów. 
Nikołaj Nikołajew w swojej pracy na temat „newelskiej szkoły fi lozofi cznej” 
zauważył: „terminologiczny aparat Cohena jest wykorzystywany przez przed-
stawicieli szkoły newelskiej jako ogólnie przyjęty i niewymagający wyjaśnień. 
Odnosi się to do takich pojęć jak to, co dane, i to, co zadane, problem, cel (te-
leologia), jedność (świadomości, poznania, bytu itp.), czyn, odpowiedzialność, 
relacje Ja i Innego itd.”75. Działalność naukowa kółka oscylowała na granicy 
estetyki i fi lozofi i moralnej. Nie zagłębiając się w szczegóły projektu uczonego, 
pragnę zaznaczyć, że już jego wczesna twórczość bazowała na przekonaniu o po-
nadczasowym wymiarze dzieł sztuki. „Produkt działalności estetycznej – pisał 
Bachtin w projekcie Filozofi i czynu – w swoim znaczeniu nie jest rzeczywistym 
bytem w jego stawaniu się; włącza się do niego poprzez historyczny akt czynne-
go odwołania się do intuicji”76. 

Wypracowane w późniejszym okresie przez Bachtina koncepcje dotyczące 
utworu literackiego są niejako kontynuacją młodzieńczej fascynacji fi lozofi ą Kan-
ta oraz obserwacją i eksplikacją zasad rządzących światem poprzez obserwację 
sztuki. Jest to podstawowa zbieżność myśli rosyjskiego badacza z hermeneutyką. 
Lektura dzieła literackiego, w obydwu ujęciach, zawiera w sobie swoistą intuicję 
fi lozofi czną, dzięki której dochodzi do uchwycenia sensu świata. Mimo że bada-
nia Bachtina obejmowały dość szeroki zakres, w całości oparte były na analizie 
tekstów literackich. Podstawy jego fi lozofi i, wypracowane na podstawie badań 
nad literaturą, w rzeczywistości dotyczyły kultury jako takiej, odzwierciedlającej 
z kolei ogólne zasady ludzkiego działania oraz, w szerszej perspektywie, funkcjo-
nowania świata w ogóle. Uczony za główny przedmiot badań humanistycznych 
obrał „nieskryty byt mówiący”, występujący pod postacią tekstu (mówionego lub 
pisanego), którego cechą konstytutywną jest, tak jak w przypadku przedmio-

74  Mowa tu przede wszystkim o przedstawicielach szkoły marburskiej, której wychowankiem 
był jeden z przyjaciół Bachtina – członek założonego przez uczonego kółka – Matwiej Kagan.

75  Н.И. Николаев, Невелская школа философии (М. Бахтин, М. Каган, Л. Пумпянский) 
в 1918–1925 гг.: По материалам архива Л. Пумпянского); cyt. za: B. Żyłko, Bachtin i jego „fi lo-
zofi a moralna”, s. 14.

76  M. Bachtin, W stronę fi lozofi i czynu..., s. 29.
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tu hermeneutyki, jego językowy charakter77. Zadaniem nauk humanistycznych 
jest według Bachtina badanie wytworów człowieka, a poprzez nie – jego same-
go. Co więcej, wszystko, co nie jest zakorzenione w języku, należy do zjawisk 
przyrody78. Jak słusznie zauważył Andrzej Warmiński, rosyjski uczony poszedł 
w swym podziale za Wilhelmem Diltheyem79. O ile Dilthey nadrzędną metodę 
badawczą nauk humanistycznych widział w hermeneutyce, o tyle Bachtin ich 
główną kategorię upatrywał w dialogiczności. W rzeczywistości jednak podsta-
wowym zadaniem dialogu, tak jak w przypadku hermeneutyki, jest rozumienie 
– jest ono kategorią nie tylko wewnątrztekstową, na co explicite wskazywał ro-
syjski fi lozof, ale również i zewnątrztekstową, interpretacyjną. „Istnieć to znaczy 
dialogowo obcować z kimś. Z końcem dialogu kończy się wszystko”80 – pisze 
Bachtin. Zasada dialogu odkrywa przed nami kolejny hermeneutyczny element 
jego myśli. Dialog to dochodzenie do prawdy przez zadawanie pytań. „Kto chce 
[…] zrozumieć, musi cofnąć się z pytaniem poza to, co wypowiedziane – stwier-
dza Gadamer. – Musi on rozumieć to jako odpowiedź na pewne pytanie, na które 
jest to odpowiedzią”81. Podobnie u Bachtina – sens jest cechą immanentną od-
powiedzi na pytanie. „To, co nie jest odpowiedzią na pytanie, uznaję za pozba-
wione sensu”82. Nie chodzi tu oczywiście jedynie o sytuację repliki. Ów dialog 
trwa poza czasem. Tylko poprzez spotkanie z innymi głosami, świadomościami, 
możemy osiągnąć samowiedzę. Podejmowanie dialogu przez dzieło i z dziełem 
odbywa się nieustannie.

Swoista bezczasowość dzieł sztuki jest kolejnym elementem łączącym fi lozofi ę 
Bachtina z podejściem hermeneutycznym. Egzegetyczna natura hermeneutyki te-
ologicznej w linii prostej odsyła nas do tekstów „świętych”, tekstów ponadcza-
sowych. Wywodząca się z lektury tekstów „klasycznych” hermeneutyka fi lolo-
giczna niejako naturalnie znalazła współcześnie zastosowanie jako narzędzie 
interpretacji tekstów kulturowo i społecznie ważnych; stąd hermeneutyka prawni-
cza oraz hermeneutyka literacka. Ta ostatnia jednak, co charakterystyczne, odno-
si się w większości do tekstów uznanych za wyjątkowe, czyli takich, które „żyją” 
poza granicami konkretnej epoki czy nurtu.

Jak wskazuje Maria Janion, historia literatury wydzieliła specjalny rozdział 
zarezerwowany dla dzieł wybitnych83. Czynnikiem, który pozwala dziełu przejść 
na poziom arcy-, jest ciągła rewizja, nieustanne zderzanie się z innym czasem; 

77  M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, oprac. E. Czaplejewicz, Warszawa 
1986, s. 403.

78  Ibidem, s. 405–406.
79  A. Warmiński, Dialogowość u Michała Bachtina jako kategoria hermeneutyczna [w:] Na-

uka o pięknie. Rozprawy z pogranicza estetyki, aksjologii ogólnej i antropologii fi lozofi cznej, red. 
M. Gołaszewska, Kraków–Lublin, s. 128–129.

80  M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego..., s. 381.
81  H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 344.
82  M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, s. 494.
83  M. Janion, Historia literatury a historia idei [w:] Problemy metodologiczne współczesnego 

literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976, s. 76.
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czasem historii literatury, czasem historii idei, nowym kontekstem; tylko arcy-
dzieło jest w stanie obronić się w tym specyfi cznym dialogu odmienności. Ar-
cydzieło jest zatem tworem dynamicznym, który wciąż się rozwija, szuka doo-
kreśleń, nowych brzmień. Dzieło takie „przekracza granice swego czasu – pisze 
Bachtin – żyje przez wieki, tzn. osiąga d ł u g i e  t r w a n i e, przy tym życiem [...] 
zawsze intensywniejszym i pełniejszym niż w latach sobie współczesnych”84. We-
dług Bachtina każde takie dzieło posiada więc niemal nieograniczony potencjał 
interpretacyjny. Hermeneutyczne ujęcie każe traktować wytwory ludzkiej działal-
ności jako swoisty most między tym, co było, tym, co jest, i tym, co nieuchron-
nie nadejdzie. Arcydzieło, czego na swój sposób wciąż doświadczamy, rodzi się 
wszakże in aeternam. W okresie swego powstania i w czasie mu najbliższym 
utwór może być odbierany jako wspaniały, zaskakujący, rewolucyjny, ale praw-
dziwy status „wielkiego” osiąga dopiero w ujęciu diachronicznym. Jest to uwa-
ga niebywale ważna z perspektywy przekładu. W przypadku moich badań tym 
bardziej, że w obydwu kulturach docelowych przekłady tworzą serie.

Bachtin mówił o ponadczasowości, czy nawet bezczasowości pisarstwa Do-
stojewskiego. Badacz postrzegał jego dzieła jako ujęcie słowa w wieczności, 
które pozwala wydzielić elementy najistotniejsze, wartościowe, te, które właśnie 
przenoszą dzieło w sferę arcy-.

Tylko to jest istotne i do przyjęcia w świecie Dostojewskiego, co da się ująć w logicznym 
związku jednoczasowym – można to przenieść do wieczności, bo według Dostojewskie-
go w wieczności wszystko jest równoczesne, wszystko współistnieje85.

To właśnie perspektywa wieczności pozwoliła pisarzowi patrzeć na rzeczywi-
stość fi kcyjną wielopoziomowo, równocześnie, poza czasem. Jest zatem podsta-
wową zasadą generującą polifoniczność.

Gdzie dostrzegano jedną myśl, Dostojewski umiał zgadnąć i wyłowić dwie myśli, roz-
dwojenie; gdzie widziano jakość jednorodną, ujawniał obecność innej, przeciwstawnej. 
Wszystko, co wydawało się proste, w jego świecie stawało się złożone i wielowarstwowe. 
W każdym głosie umiał dosłyszeć dwa głosy skłócone, w każdym nastroju dojrzeć pęknię-
cie i gotowość do przemiany w nastrój odwrotny86.

Źródeł takiego podejścia do literatury, w moim przekonaniu, należy dopatrywać 
się w zupełnie nowym stosunku pisarza do słowa jako materii twórczej. Dla Dosto-
jewskiego literatura stanowiła realną jednostkę porozumiewania się. Geniusz au-
tora kryje się zatem w swoistej arcyświadomości uczestnictwa w odwiecznym 
dyskursie. Nie chodzi tu jednak o samą umiejętność spoglądania wstecz i odno-
szenia się do tego, co było, ale również, a może przede wszystkim, o patrze-
nie w przód, rozpoznawanie zalążków przyszłości. Twórca jest pełnoprawnym 
uczestnikiem dialogu, jeśli sam potrafi  doświadczać „rozdwojenia”, „inności”, 

84  M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, s. 470.
85  M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego..., s. 47.
86  Ibidem, s. 48.
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„przeciwstawności”. Jest wtedy i nadawcą (także niejednorodnym) i odbiorcą. 
Jego tekst musi być skierowany z jednej strony na czytelnika (nazwijmy go ide-
alnym), z drugiej zaś na dyskurs – musi stanowić komunikat w przestrzeni, ale 
niejako poza czasem. Autor musi być jednocześnie odbiorcą, którego samoświa-
domość znajduje odbicie w tekście. Bachtin w jednej ze swych prac wprowa-
dza rozróżnienie na twórcę („pierwszego”), odbiorcę („drugiego”) i nadodbiorcę 
(„trzeciego”). Istnienie „drugiego”, będącego równorzędnym podmiotem, jest 
warunkiem każdej wypowiedzi „pierwszego” (w perspektywie krótkiego trwa-
nia). W przypadku twórcy wybitnego musi natomiast pojawić się także „trzeci”, 
„którego absolutnie słuszne myślenie […] sytuuje się albo w dali metafi zycznej, 
albo w odległych czasach historycznych”87. Koncepcja ta stanowi swoiste po-
twierdzenie ontologicznej przekładalności literatury. Na aspekt ten zwrócił uwagę 
także Steiner, który za Walterem Benjaminem powtórzył, że niektóre dzieła do-
czekają się tłumaczenia (zaistnienia „trzeciego”) dopiero „po nas”88.

W trzech „wymiarach” funkcjonuje według Bachtina także słowo. Tekst, po-
dobnie jak samo słowo, jest ukierunkowany potrójnie: na siebie, na drugi tekst 
(słowo), na świat89. W tym sensie tekst to byt usłowiony, element logosfery, 
łańcucha słów (tekstów kulturowych) rozpoczynającego się „na początku”. Sło-
wo w powieści Dostojewskiego zachowało swą pierwotną moc – moc t w o r z e-
n i a, która realizuje się w akcie słowiesnogo tworczestwa. Poprzez usławianie 
świata pozatekstowego pisarz obcuje z sensem. Poprzez twórczość słowną na-
daje formę treści. I wreszcie, włącza się w dyskurs. Podobny akt twórczy staje 
się udziałem tłumacza. Tym razem jednak drugi autor ponownie usławia świat 
tekstowy, poprzez który obcuje z sensem. Dzięki hermeneutycznej lekturze na-
daje wtórną formę treści. Od jego c z y t a n i a  dzieła zależy nie tylko później-
sza lektura odbiorcy języka docelowego, ale też jego wprowadzenie do dyskursu, 
polisystemu. 

Powracając do rozważań nad funkcjonowaniem dzieła literackiego jako stwo-
rzenia (rezultatu aktu tworzenia) usłowionego, należy wspomnieć o kategorii wnie-
nachodimosti90, jaką Bachtin stosuje w odniesieniu do utworów Dostojewskiego, 
a która bezpośrednio łączy się z omawianym tu problemem statusu arcydzieła. 
Wnienachodimost’ to, najogólniej rzecz ujmując, stan bycia „poza”. Jest to rodzaj 
zdystansowania, wyjście poza obręb własnego jestestwa w celu poznania siebie. 
Ten stan, który swymi korzeniami sięga fi lozofi i wczesnochrześcijańskiej (od 
św. Augustyna i ojców Kościoła prawosławnego), zyskuje w świetle literatury 
nowy wymiar. Podczas gdy w myśli patrystycznej wychodzenie poza własne 

87  M. Bachtin, Dialog a wypowiedzenie. Stosunki dialogowe [w:] Bachtin. Dialog – język – li-
teratura, s. 349.

88  G. Steiner, Po wieży Babel, s. 406.
89  M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego..., s. 358.
90  Polska tłumaczka Estetyki twórczości słownej Danuta Ulicka, tłumaczy termin jako niewspół-

obecność. Tzvetan Todorov określa zjawisko mianem egzotopii. Ja postanowiłam pozostać przy jego 
oryginalnym brzmieniu.
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granice prowadzi do zrozumienia prawdziwej istoty człowieka, w utworze Do-
stojewskiego proces ten jest rozdwojony, pęknięty, brzmi wielogłosowo. Autor 
wychodzi poza własną świadomość, aby poznać świadomość swego bohatera, 
jego prawdziwą istotę, jego „człowieka wewnętrznego”. Jednocześnie musi być 
w stanie opuścić także i jego świadomość, oddalić się, aby móc go wzbogacać 
o wiedzę transgredientną. Wnienachodimost’ przywodzi na myśl Gadamerow-
skie oderwanie się od własnego horyzontu, w celu zbliżenia do horyzontu dzieła. 
Podczas gdy twórca oddala się od własnej świadomości, by dostrzec i dopuścić 
do głosu inne świadomości, tłumacz odchodzi od własnych przekonań, pozby-
wa się niejako własnej osobowości, w celu podjęcia dialogu, wysłuchania czy 
wręcz wyczytania sensów zawartych w dziele. 

Poznawanie „osobowości” to przede wszystkim otwieranie się na inność, sta-
nowiące nieodłączną część dialogu. Paul de Man w swej rozprawie Dialog i dia-
logizm zwraca uwagę na zewnętrzny charakter tego stanu. Ponieważ to swoiste 
oddalenie jest podstawą dialogizacji, jego celem jest „podtrzymanie oraz prze-
myślenie radykalnej zewnętrzności i heterogeniczności jednego głosu w odnie-
sieniu do innego, nie wyłączając głosu samego autora”91, nie zaś objaśnianie. 
Podobnie twierdzi Bachtin, według którego dialog Dostojewskiego w ogóle nie 
posiada czysto poznawczego charakteru form dialektycznych, jaki ma na przy-
kład dialog fi lozofi czny92. Na pierwszy plan twórczości autora Biesów wysuwa się 
zatem nie tyle sam dialog, ile jego idea. To, co Bachtin odniósł do bohaterów Do-
stojewskiego, z powodzeniem można rozszerzyć nie tylko na całe jego dzieło, 
lecz także na kulturę w ogóle. Ta nieograniczona otwartość na innego, gotowość 
do podjęcia dialogu to znowu jedno z podstawowych założeń hermeneutyki, 
szczególnie ważne w świetle przekładoznawstwa. Możliwe również, że w dialo-
giczności właśnie tkwi źródło popularności twórczości słownej Dostojewskiego. 
Zanim jednak dojdziemy do konkretnych rozstrzygnięć, warto zwrócić uwagę 
na jeszcze jeden aspekt wnienachodimosti, a mianowicie na wypływające z niej 
podkreślenie fi kcyjności mowy.

Arcydzieło wyróżnia się jawną umownością. Dzięki dystansowi właśnie two-
rzy Dostojewski świat tak atrakcyjny z czytelniczego punktu widzenia. Jak słusz-
nie zauważa Bachtin, Dostojewski jest mistrzem mowy „z góry wypierającej się 
własnego oblicza, mowy z tysiącem zastrzeżeń, uników, wybiegów itp.”93 Autor 
w sposób otwarty podejmuje grę z czytelnikiem, czytelnikiem niedookreślonym, 
niezamkniętym w konkretnych ramach czasowych, czytelnikiem noszącym w so-
bie zalążki przyszłości. Zasada działa także w drugą stronę – autor to nie konkret-
na osoba znana nam z imienia i nazwiska, „o autorze realnym [...] możemy nic 
a nic nie wiedzieć”94. Arcydzieło wyraźnie przenosi nas z poziomu faktów na po-

91  P. de Man, Dialog i dialogizm, s. 83.
92  Zob. M. Bachtin, Problem tekstu. Próba analizy fi lozofi cznej, tłum. J. Faryno, „Pamiętnik 

Literacki” 1977, z. 3.
93  M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego..., s. 297.
94  Ibidem, s. 279.
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ziom fi kcji, z poziomu słowa na poziom sensu, z poziomu poetyki na poziom 
hermeneutyki. Rzeczywistością stają się idee, idee usłowione. Jedyna idea od-
autorska (mowa tu oczywiście o realnej postaci), o której możemy stwierdzić, że 
na pewno istnieje, to idea dialogu. W tym miejscu znów powracamy do myśli Ga-
damera oraz jego przekonania o samodzielności dzieła sztuki. Myśl tę rozwinął 
Paul Ricoeur, który nazwał istnienie „rzeczywistych” odniesień w tekście złudze-
niami. Filozof wskazał trzy typy takich złudzeń. Są to: 1) złudzenie źródła – nie 
źródło czyni tekst zrozumiałym, ale tekst objaśnia źródło; 2) złudzenie autora – 
intencja autora nie jest tożsama z jego przeżyciem psychologicznym i jego do-
świadczeniem; i wreszcie 3) złudzenie odbiorcy – interpretacja jest w pierwszym 
rzędzie czynnością tekstu, a dopiero potem czynnością lektury95.

Wszystkie omówione powyżej elementy fi lozofi i Bachtina, oscylujące wokół 
dwóch podstawowych kategorii stworzonych przez autora, a których charakter 
jest iście hermeneutyczny – dialogiczności oraz wpisanej w nią polifoniczno-
ści – wyznaczają horyzont mojej analizy. Dialogiczność cechuje bezczasowość, 
podmiotowość, otwarcie na inną świadomość oraz dochodzenie do sensu po-
przez zadawanie pytań i wsłuchiwanie się w odpowiedzi. Co więcej, sam dia-
log przebiega niejako zgodnie z kolistym ruchem hermeneutycznym – od czę-
ści do całości i odwrotnie. Każda wymiana myśli dwóch jednostek wpisuje się 
w metadialog ludzkości; aby zrozumieć ludzki świat, należy nieustannie wsłu-
chiwać się w polifoniczny dialog różnych świadomości. Samopoznanie jednost-
ki z kolei nie następuje według Bachtina, ale i Ricoeura, inaczej niż przez układ 
dialogowy. Zarówno polifoniczność, jak i wpisany w nią dialogowy charakter 
tekstu korespondują także z założeniami badań nad problematyką odbioru. W dal-
szej części pracy postaram się przyjrzeć właśnie temu, w jaki sposób wielogło-
sowość realizuje się na poziomie tekstu wyjściowego, jak wpływa na przekład 
oraz jak kształtuje życie dzieła w różnych kulturach. 

95  P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, s. 334–335.



II. JAK POLACY I BUŁGARZY
CZYTAJĄ BIESY 

Przyjęta w pracy perspektywa badawcza wymaga komantarza na temat miej-
sca utworu Dostojewskiego w tych polisystemach literackich, które wpływały 
na systemy będące głównym przedmiotem naszego zainteresowania. Oczywi-
ście zbadanie czy choćby zarysowanie rozmiarów i kształtu szeroko rozumianej 
poczytności powieści w samych tylko krajach europejskich w ramach poniższej 
pracy nie jest możliwe. Aby jednak móc lepiej przyjrzeć się podobieństwom 
i różnicom pomiędzy polską a bułgarską lekturą powieści i sposobom ich funk-
cjonowania w społeczno-kulturowym dyskursie obu krajów, przyjrzymy się naj-
ważniejszym momentom recepcji twórczości pisarza w krajach, które na przeło-
mie XIX i XX wieku stanowiły dla obydwu wzorzec repertuarowy – to Niemcy 
i Francja96, a także Serbia, będąca dodatkowym tłem bułgarskiej lektury. 

Tryumf Dostojewskiego w Niemczech przypada na lata przed I wojną świato-
wą i międzywojnie. Oddziaływanie autora na niemiecką publiczność opisywane 
jest jako bezprecedensowe. Jego zasięg i siła porównywane były przez badaczy 
do uwielbienia Shakespeare’a w okresie „burzy i naporu”. Jako pierwsze ukazu-
ją się w Niemczech wyjątki z Biednych ludzi97 (lata sześćdziesiąte XIX wieku) 
i Wspomnień z domu umarłych (1883). Pierwsze dzieła zebrane wychodzą już 
w roku 1904.

Na odnotowanie zasługuje tu fakt, iż z powodu popularności Dostojewskie-
go w Niemczech w latach 1919–1928 monachijska ofi cyna Reinharda Peipera98 
wydaje dwudziestodwutomowe dzieła zebrane zawierające niepublikowane 
dotychczas utwory i notatki pisarza, opracowane w dużej mierze na podsta-
wie rękopisów. Niemiecki przekład wyprzedził ukazanie się niektórych teks-
tów w języku i kraju ojczystym Dostojewskiego, co w kontekście ówczes-
nego rynku wydawniczego jest zjawiskiem bezprecedensowym i świadczy 

96  Niezwykle cennym kompendium okazało się studium Aleksandra Rogalskiego, którego usta-
lenia wykorzystuję w tym fragmencie; zob. A. Rogalski, Rosja – Europa. Wzajemne związki, wpływy 
i zależności kulturalno-literackie, Warszawa 1960.

97  Tytuły utworów podaję w formie, w jakiej znane są polskiemu czytelnikowi.
98  Reinhard Peiper w maju 1904 r., w wieku 24 lat, założył wydawnictwo, które funkcjonuje 

do dziś. Już w roku 1906 rozpoczął trwający kilkanaście lat projekt wydania wszystkich (sic!) dzieł 
Dostojewskiego. W kontekście rosyjskiej rewolucji oraz doświadczeń I wojny światowej zbiór był 
wręcz rozchwytywany przez młodych niemieckich intelektualistów (http//www.goethe.de/).



34

zarówno o determinacji młodego wydawcy, jak i jego zachwycie postacią i twór-
czością autora. 

Równocześnie z ukazywaniem się kolejnych pozycji z dorobku artystyczne-
go rosyjskiego pisarza pojawiały się także artykuły krytyczne i polemiczne, któ-
re – z dzisiejszej perspektywy – nakreślają nastroje intelektualne towarzyszące 
niemieckiej lekturze Dostojewskiego. W roku 1913 artykuł o pisarzu opublikował 
Paul Ernst. Pisał w nim:

Jego wielkie powieści będą wciąż za nami chodzić; jego bohaterzy będą wciąż zaprzątać 
naszą myśl, roztrząsane przezeń zagadnienia wyciskać będą znamię na naszych uczuciach 
i naszych uczynkach. Kto raz przeżył głęboko taką postać jak książę Myszkin czy Raskol-
nikow, ten się nigdy od nich nie uwolni. To trwałe z nimi obcowanie z biegiem czasu spra-
wia, że nie myślimy już o nich jako o tworach literackich, lecz jako o zjawiskach realnych99. 

Podobny, na swój sposób hermeneutyczny zachwyt lekturą dzieł Dostojew-
skiego towarzyszył także Stefanowi Zweigowi, pozostającemu pod wielkim 
wrażeniem głębi, bezkresności i mistyczności świata opisywanego przez rosyj-
skiego pisarza. Aby ten świat zrozumieć, twierdził Zweig, nie wystarczy dzie-
ła podziwiać, lecz należy je pokochać. Do tego potrzebna jest głęboka refl eksja; 
długie i pełne współżycie z utworem. Dzięki temu, jak twierdzi niemiecki pisarz, 
czytelnikowi objawi się w całej swej pełni i głębi braterska więź i ogólnoludz-
ka wartość dzieł rosyjskiego pisarza100. Zafascynowany pracami Freuda Zweig 
zwrócił uwagę nie tylko na psychologiczną głębię pisarstwa Dostojewskiego. 
Twórczość rosyjskiego pisarza ma według niego iście profetyczny charakter. 

Nikt nie jest w stanie ocenić, w jakim stopniu w ostatnich pięćdziesięciu latach od poja-
wienia się książek Dostojewskiego staliśmy się podobni do jego ludzi, jak wiele proroctw, 
wyroczni przeniknęło z jego przeczuć do naszej krwi, do naszego ducha. Nowa ziemia, 
na którą on pierwszy wstąpił, jest być może już naszym własnym światem, a granice, które 
przekroczył, są granicami naszej własnej bezpiecznej ojczyzny101. 

Podobne zafascynowanie towarzyszyło innym wielkim postaciom literatury 
i kultury niemieckiej, by wymienić choćby Jakoba Wassermanna, Hermanna Hes-
sego, Tomasza Manna czy Franza Kafkę. 

A jednak „najważniejszym” czytelnikiem Dostojewskiego w Niemczech oka-
zał się Fryderyk Nietzsche. Pokrewieństwo duchowe twórców zaważyło na nie-
jednej interpretacji dzieł tak rosyjskiego pisarza (opisywanych przez pryzmat 
nietzscheańskiej fi lozofi i), jak niemieckiego fi lozofa (źródła jego fi lozofi i widzia-
no w literaturze Dostojewskiego). Wpływowi Rosjanina na niemieckiego myśli-
ciela humanistyka od lat poświęca wiele miejsca, wciąż na nowo interpretując tę 

99  P. Ernst, Völker und Zeiten im Spiegel ihrer Dichtung, Münich 1940, s. 176; cyt. za: A. Ro-
galski, Rosja..., s. 140.

100  S. Zweig, Drei Meister: Balzac – Dickens – Dostojewski, Frankfurt am Main–Hamburg 
1958, s. 70.

101  S. Zweig, Drei Meister..., s. 71; cyt. za: A. Rogalski, Rosja..., s. 142.
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niecodzienną intelektualną bliskość102, dlatego nie będę tu poszerzać tego zagad-
nienia. Warto jednak wspomnieć ciekawą z perspektywy przekładu informację, 
którą odnotował na marginesie lektury Dostojewskiego Nietzsche. Filozof w no-
tatkach zaznaczył, że Biesy czytał we francuskim przekładzie z 1886 roku Vic-
tora Derély’ego103. Zastanawia, czy „niemiecki Dostojewski” inaczej wpłynąłby 
na fi lozofa, aniżeli „francuski Dostojewski”, co, rzecz jasna, wymagałoby osob-
nego zbadania.

Biesy na język niemiecki zostały przetłumaczone czterokrotnie i, co stano-
wi wyjątek pośród innych języków docelowych, każde z tłumaczeń nosi inny 
tytuł. Pierwszy przekład zatytułowany Die Dämonen (Demony) ukazuje się już 
w 1888 roku a jego autorką jest Marianne Kegel. Tłumaczenie to było wielo-
krotnie wznawiane; jego ostatnie wydanie ukazało się w 2008 roku. Drugi prze-
kład datuje się na rok 1920. Tym razem tłumacz – Hermann Röhl – decyduje się 
na tytuł Die Teufel (Diabły). Przekład Röhla ukazuje się ponownie pod koniec lat 
czterdziestych XX wieku. W roku 1925 berlińskie wydawnictwo Martina Masch-
lera wydaje powieść jako Die Besessenen (Opętani). Tłumacz nie jest znany. Naj-
nowszy przekład, autorstwa Swetlany Geier, który ukazał się pt. Böse Geister (Złe 
duchy) od momentu publikacji (rok 1998) był już trzykrotnie wznawiany (2000, 
2003, 2006)104.

Wyjątkowe miejsce zajmuje twórczość Dostojewskiego we Francji. Nie 
bez znaczenia pozostają tu oczywiście stosunki francusko-rosyjskie końca 
XIX i początku XX wieku. W życiu paryskiej elity okresu Trzeciej Republiki dość 
ważne miejsce zajmowała sztuka rosyjska (literatura, muzyka, balet). Francuskie 
przekłady utworów rosyjskiego pisarza pojawiają się już w 1884 roku (Skrzyw-
dzeni i poniżeni oraz Zbrodnia i kara). Biesy we wspomnianym już przekładzie 
Victora Derély’ego ukazują się jako Les Possédés. Do końca XIX stulecia uka-
zują się prawie wszystkie utwory Dostojewskiego105. Za jego „odkrywcę” we 
Francji uważa się jednak André Gide’a, a za moment istotny dla funkcjonowa-

102  Oczywiście najważniejszą pozycją na ten temat jest książka Lwa Szestowa; zob. Л. Шестов, 
Достоевский и Ницше: Философия трагедии, С.-Петербург 1903; polskie wydanie: L. Szestow 
Dostojewski i Nietzsche. Filozofi a tragedii, tłum. i wstęp C. Wodziński, Warszawa 1987. Inne ważne 
pozycje podejmujące tę kwestię to: A. Warmiński, Dostojewski a Nietzsche [w:] Idee i eksplikacje, 
red. W. Jaworski, Kraków 2001; J. Lavrin, A note on Nietzsche and Dostoevsky, „Russian Review” 
1969, vol. 28, no. 2, s. 160–170; I. Evlampiev, Dostoevsky and Nietzsche: Toward a New Metaphys-
ics of Man, „Russian Studies in Philosophy” 2003, vol. 43, part 2 (2003), s. 7–32; A. Uhl, Souffrance 
en Dieu et en l’homme: Nietzsche et Dostoïevski, „Concilium” 1981, vol. 165, s. 55–68.

103  F. Nietzsche, Chronik zu Nietzsches Leben: Konkordanz: Verzeichnis der Gedichte: Gesam-
tregister, Berlin–New York, 1988, s. 170.

104  Informację podaję na podstawie katalogów Biblioteki Narodowej w Berlinie (https://
portal.d-nb.de/).

105  Na początku XX wieku przetłumaczono tylko cztery tytuły (dzieła podaję za André Gide’em; 
zob. idem, Dostojewski. Artykuły i wykłady, tłum. K. Kot, Warszawa 1997, s. 12–13): Dziennik pisa-
rza, tłum. J.W. Bienstock i J.-A. Nau, Carpentier-Fasquelle 1904; Z pamiętnika nieznajomego (Wieś 
Stiepańczykowo i jej mieszkańcy), tłum. J.W. Bienstock i Ch. Torquet, Mercure 1905; Sobowtór, 
tłum. J.W. Bienstock i L. Werth, Mercure 1906; Nietoczka Niezwanowa, tłum. E. Halpérine-Kamin-
ski, Lafi tte 1914.
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nia myśli rosyjskiego pisarza w dyskursie francuskim wydanie jego monogra-
fi i pt. Dostoïevski. Articles et causeries (1923)106. Pisarz, eseista i krytyk w książce 
o Dostojewskim zarzuca Europie Zachodniej, z Francją włącznie, niezrozumienie 
twórczości rosyjskiego pisarza. Zachodni odbiorca, według Gide’a, skupia się 
na bohaterze w kontekście społecznym (stosunek do innych bohaterów, do ro-
dziny, jego umysłowość itp.), podczas gdy sam pisarz (ucieleśnienie „rosyjskiej 
duszy”) pisze o życiu wewnętrznym człowieka (jego stosunku do samego siebie 
i do Boga)107. Gide reprezentował w swej myśli krytyczno-literackiej stanowi-
sko spójne z Bachtinowskim, twierdząc, że postaci w powieściach rosyjskie-
go pisarza uosabiają pewne idee, a nawet posunął się dalej: idee żyją kosztem 
postaci108. André Gide był zafascynowany Dostojewskim w ogóle, najbardziej 
jednak cenił jego późniejsze dzieła: Braci Karamazow, Idiotę, Notatki z podzie-
mia, a nade wszystko Biesy. O tych ostatnich pisał jako o powieści „największej, 
najbardziej zachwycającej ze wszystkich”109. 

Powieść wyraźnie zafascynowała także Alberta Camusa. Owocem tej fa-
scynacji jest sceniczna adaptacja Biesów (Les Possédés) stanowiąca podstawę 
spektaklu do dziś wystawianego na deskach teatrów na całym świecie110. Adap-
tacja ta oraz jej wpływ na lekturę powieści w Polsce i Bułgarii zostanie omówio-
na w dalszej części pracy. 

Wśród francuskich czytelników Dostojewskiego znalazł się również Marcel 
Proust. Autor W poszukiwaniu straconego czasu w jednej z części utworu wcho-
dzi w wielowarstwowy, intertekstualny dialog z rosyjskim pisarzem. W Uwięzio-
nej autobiografi czny bohater powieści Marcel opowiada swej kochance Alberty-
nie o nowej kategorii piękna w powieściach Rosjanina: „to nowe piękno pozostaje 
identyczne we wszystkich dziełach Dostojewskiego […]. To nowe i straszliwe 
piękno domu, to nowe i złożone piękno twarzy kobiecej, oto co Dostojewski przy-
niósł jedynego światu, a zestawienia, jakie krytycy czynią między nim a Gogolem 
lub Paulem de Kockiem, są całkiem czcze, tak obce tej tajemnej piękności”111. 
Bohaterowie Prousta zastanawiają się również nad obsesją zbrodni w pisarstwie 
Dostojewskiego i ewentualnym związkiem tego faktu z biografi ą autora. 

Inni myśliciele francuscy, którzy przyznali się do swego intelektualnego po-
winowactwa z Fiodorem Michajłowiczem, to François Mauriac112 i Jean-Paul 
Sartre113. 

106  A. Gide, Dostoïevski. Articles et causeries, Paryż 1923; polskie wydanie: A. Gide, Dosto-
jewski. Artykuły i wykłady.

107  Por. A. Rogalski, Rosja..., s. 326–331.
108  A. Gide, Dostojewski..., s. 116–123.
109  Ibidem, s. 194.
110  Wyjątkowo ciekawym przykładem transgresji tekstu jest wykorzystanie Camusowskiej ad-

aptacji przez Andrzeja Wajdę. Adaptacja stanowiła bazę realizacji spektaklu w Moskwie (marzec 
2004). Tekst Dostojewskiego powrócił do języka oryginału poprzez język francuski i polski. 

111  M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu. Uwięziona, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 
2000, s. 447–448.

112  Zob. F. Mauriac, Bóg i złoty cielec, tłum. J. Nałęcz, Warszawa 1958, s. 63.
113  Zob. C. Miłosz, Dostojewski i Sartre, Kraków 1984.
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Dostojewski do dziś uważany jest we Francji za najważniejszego pisarza ro-
syjskiego (zaraz za nim wymienia się Tołstoja, Turgieniewa i Czechowa), który 
nauczył literaturę francuską nowego humanizmu. Co więcej, podczas ostatniej 
dekady większość dzieł rosyjskiego pisarza doczekała się reinterpretacji. Au-
tor nowych odczytań, André Markowicz, ogłosił, że czas zerwać z interpretacją 
Gide’a, która całkowicie zdominowała sposób patrzenia na dzieła Dostojewskie-
go we Francji114. Tłumaczenia Markowicza mają bardzo dobre recenzje, jako bliż-
sze oryginałowi i takie, które przestały wreszcie brzmieć jak dziewiętnastowiecz-
na powieść francuska. 

Inaczej kształtowała się recepcja twórczości pisarza na Bałkanach. Wyjątko-
wy charakter przybrała ona w przypadku słowiańskich krajów prawosławnych 
(mowa tu przede wszystkim o Serbii). Serbskie lektury Dostojewskiego doko-
nywane były przede wszystkim przez pryzmat myśli religijnej, z jaką kojarzony 
jest autor, a zatem odbicie znalazły głównie w teofi lozofi i i historiozofi i serb-
skiej pierwszej połowy XX wieku. Dostojewski, wraz z Bierdiajewem, stał 
się jednym z mistrzów czołowych przedstawicieli serbskiej Cerkwi na począt-
ku ubiegłego stulecia – św. bp. Nikolaja Velimirovicia oraz o. Justina Popovi-
cia115. Twórczość rosyjskiego pisarza była traktowana w dużej mierze jako ro-
dzaj egzemplifi kacji konkretnych idei, głównie przekonania o mesjanistycznej 
roli Słowiańszczyzny, któremu towarzyszyła krytyka „zepsutej” cywilizacji Za-
chodu i kształtującego jego dziedzictwo katolicyzmu116. Wpisywał się zatem Do-
stojewski w to, co „swoje”, „tradycyjne”, „dobre”, sytuując się tym samym 
w opozycji do wszystkiego, co „obce” i „złe”. Jeszcze jeden aspekt twórczo-
ści autora Biesów został podkreślony w obrębie serbskiej lektury, a mianowicie 
dochodzenie do doskonałości poprzez pokusy-wyzwania oraz cierpienie. Jak 
zauważa Dorota Gil, cierpienie w roli markera, nadającego narodowi specjalną 
funkcję, w specyfi czny sposób połączyło się z politycznie ideologizowaną walką 
oraz klęską Serbów na Kosowym Polu. Myśl tę rozwinął współcześnie serbski hi-
storyk Radovan Samardžić117, który potwierdzenie trafności myśli Dostojewskie-
go znalazł właśnie w postaci księcia Lazara oraz jego męczeńskiej śmierci118. 
Pisarstwo Dostojewskiego w Serbii wciąż jeszcze postrzegane jest w znacznym 
stopniu przez pryzmat prawosławia. Jedną z ważniejszych postaci serbskich ba-
dań nad twórczością Fiodora Michajłowicza jest o. Justin Popović119. 

114  Zob. wywiad z tłumaczem: Traduire Dostoïevski, le jeu du double, „Le Monde des Livres”, 
12 novembre 1993.

115  D. Gil, Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współ-
czesności, Kraków 2005, s. 178.

116  Ibidem, s. 89 i n.
117  R. Samardžić, Kosovsko opredeljenje. Istorijski ogled, Beograd 1990.
118  D. Gil, Prawosławie. Historia. Naród, s. 192.
119  Zob. m.in. J. Popović, Философија и религија Ф. М. Достојевског, Сремски Карловци 

1923; idem, Достојевски о Европи и словенству, Сретенски манастир 1940; idem, О духу вре-
мена, Beograd 2005.
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W Serbii pierwsze przekłady powieści Fiodora Michajłowicza ukazują się już 
pod koniec XIX wieku120. Najstarsze tłumaczenie Biesów, jakie znajduje się w Bi-
bliotece Narodowej w Belgradzie, to przekład autorstwa Kosary Cvetković pt. 
Zli dusi z 1922 roku121. Dziesięć lat później ten sam przekład ukazuje się pod tytu-
łem Nečiste sile122. Pod tym tytułem utwór został ponownie wydany dopiero w po-
łowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku123, natomiast jako Zli dusi był wie-
lokrotnie wznawiany124 i w tej formie funkcjonuje w kulturze serbskiej. Od 1981 
roku paralelnie z powyższym tłumaczeniem jest obecna interpretacja Veljki Mar-
ković125, wznawiana czterokrotnie126.

II.1. POLSKIE LEKTURY BIESÓW

Wydana w 1872 roku powieść Dostojewskiego na język polski została prze-
łożona siedmiokrotnie127. Pierwsze tłumaczenie, sygnowane inicjałami T.K. 
(Tadeusz Kotarbiński), ukazało się w 1908 roku w ramach „Biblioteki Dzieł 
Wyborowych”. Kolejne, również podpisane jedynie inicjałami – J.B., wydaje 
„Biblioteka Rodzinna” w 1928 roku. W tym samym roku, nakładem wydawnic-
twa Melchiora Wańkowicza „Rój”, ukazuje się przekład Tadeusza Zagórskie-
go. Przekład ten jest parokrotnie wznawiany, a w roku 1977 na jego podstawie 
Zbigniew Podgórzec tworzy kolejną polskojęzyczną wersję Biesów128, wydaną 
przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Kolejny „wspólny” przekład Tadeu-
sza Zagórskiego oraz Zbigniewa Podgórca ukazuje się w 1992 roku nakładem 

120  F.M. Dostojevski, Zločin i kazna, prev. J. Ugričić, Beograd 1888.
121  Ф.М. Достојевски, Нечисте силе, прев. K. Цветковић [w:] idem, Изабрана дела, ред. 

И. Секулиђ, Београд 1933, s. 26–28.
122  Katalog knjiga na jezicima jugoslovenskih naroda 1868–1972, Narodna Biblioteka Srbije, 

Beograd 1975.
123  Ф.М. Достојевски, Нечисте силе, прев. K. Цветковић, Ваљево 1994.
124  F.M. Dostojevski, Zli dusi, prev. K. Cvetković, Odabrana Dela Svetskih Klasika, Beograd 

1959; F.M. Dostojevski, Zli dusi, prev. K. Cvetković, Odabrana Dela, t. 7, Beograd 1964; F.M. Do-
stojevski, Zli dusi, prev. K. Cvetković, Odabrana Dela, t. 7, Beograd 1966; F.M. Dostojevski, Zli dusi, 
prev. K. Cvetković, Biblioteka Odabrana Dela Svetskih Klasika, t. 6, 7, Beograd 1977.

125  F.M. Dostojevski, Zli dusi, prev. V. Marković, Beograd 1981.
126  F.M. Dostojevski, Zli dusi, prev. V. Marković, Beograd 1983 (Wydanie specjalne z okazji 

obchodów setnej rocznicy śmierci autora); F.M. Dostojevski, Zli dusi, prev. V. Marković, Izabrana 
dela Fiodora Mihailoviča Dostojevskog, t. 9, 10, Beograd 1986; F.M. Dostojevski, Zli dusi, prev. 
V. Marković, Izabrana dela Fiodora Mihailoviča Dostojevskog, t. 9, Beograd 1988; Ф.М. Достојев-
ски, Зли дуси, прев. В. Марковић, Београд 2003.

127  W niniejszej pracy omawiam pierwszych pięć przekładów. Na początku tego wieku ukazały 
się dwa nowe tłumaczenia – Adama Pomorskiego (wyd. Znak, Kraków 2004, II wydanie 2010) oraz 
„tekst opracowany na podstawie anonimowego XIX-wiecznego przekładu” (wyd. Zielona Sowa, 
Kraków 2005, II wydanie 2008). Żadne z nich nie zdążyło jeszcze ukonstytuować swego miejsca 
w kanonie, tym samym nie udało im się znacząco wpłynąć na polskie odczytania utworu.

128  Wydanie z roku 1977 jest przekładem Tadeusza Zagórskiego poprawionym oraz opatrzonym 
przypisami przez Zbigniewa Podgórca. Tłumaczenie to funkcjonuje jako wspólne.
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londyńskiego wydawnictwa „Puls”. Ostatnie tłumaczenie jest wynikiem samo-
dzielnej już pracy Podgórca i wychodzi w ramach Biblioteki Klasyki Wydawnic-
twa Dolnośląskiego w roku 2002. 

Kontekst 

Biesy nie były pierwszym utworem Dostojewskiego, jaki pojawił się w Polsce. 
W roku 1908 był on już znany jako autor Zbrodni i kary (wydanie polskie 1887–
1888) oraz Wspomnień z domu umarłych (wydanie polskie 1897), ale również 
jako postać podziwiana w innych krajach europejskich. Aby wpisać pojawie-
nie się pierwszego przekładu Biesów w kontekst ówczesnych stosunków pol-
sko-rosyjskich i rosyjsko-polskich, musimy uwzględnić ich wielokierunkowy 
charakter. Udział Rosji w rozbiorach Polski oraz późniejsze włączenie ziem 
polskich do Imperium wywarło znaczący wpływ na wzajemne wyobrażenia Po-
laków i Rosjan. Nieustająca walka narodu polskiego o niepodległość, przybiera-
jąca także formę powstań zbrojnych, w ogromnej mierze skierowana była prze-
ciwko Rosjanom właśnie. W XIX wieku nawet najświatlejsze umysły rosyjskie 
postrzegały przejawy polskiego ruchu narodowowyzwoleńczego jako akty agre-
sji i nienawiści Polaków wobec Rosji. Do dziś rzadko wspomina się o współ-
pracy przedstawicieli obydwu krajów w walce z caratem oraz o poczuciu winy 
części społeczeństwa rosyjskiego za rozbiory i cierpienie Polski. „Wszyst-
ko to wpływało na interpretację cech i właściwości polskiego charakteru naro-
dowego – pisze Swietłana Michajłowna Falkowicz – jeśli jedni zauważali w nim 
umiłowanie do wolności i ojczyzny, inni dostrzegali buntowniczość i nacjona-
lizm; dumę odbierano jako zarozumiałość i arogancję, wojowniczy zapał ry-
cerski Polaków uznawano za objaw braku rozwagi, lekkomyślności, chełpli-
wości itp.”129. Podobna zasada rządziła wyobrażeniami drugiej strony. Polacy 
traktowali Rosję jako najeźdźcę, a w porozbiorowej Polsce utrwalił się obraz ok-
rucieństwa i grubiaństwa Rosjan. Na początku XX wieku Polacy, chcąc nie chcąc, 
stali się świadkami rewolucji, która ugruntowała obraz sąsiada barbarzyńcy. 
„Naród rosyjski historycznie i fi zjologicznie jest zbliżony do narodów Wscho-
du – pisał na początku lat dwudziestych XX wieku Antoni Ferdynand Ossen-
dowski – lecz przyjął od nich najbardziej ponure i zbrodnicze cechy. Jasne strony 
psychologii i moralności wschodnich ludów są obce Rosjanom, gdyż wymagają 
hartu i wzniosłości ducha”130. 

Przykłady można mnożyć. Czy jednak oparte na stosunkach historyczno-
-politycznych stereotypy faktycznie mogły wpłynąć na przekład i recepcję Bie-

129  S.M. Falkowicz, Polska i Polacy w literaturze i sztuce Rosji [w:] Polacy i Rosjanie. Sto 
kluczowych pojęć, red. A. Magdziak-Miszewska, M. Zuchniak, P. Kowal, Warszawa 2002, s. 77.

130  A.F. Ossendowski, Cień ponurego wschodu. (Za kulisami życia rosyjskiego), Warszawa 
1990, s. 37.
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sów w Polsce? Jeśliby tak było, wpływ na zainteresowanie utworem i jego lekturę 
musiałby wywrzeć także stosunek samego autora do „fatalnej sprawy”131 polskiej. 
Dostojewski nigdy nie krył swej niechęci do Polski i Polaków. Zaważyła na tym 
przede wszystkim kwestia wiary. Autor Idioty twierdził, że w Polsce 

cała cywilizacja przekształciła się w katolicyzm, w imię katolicyzmu [Polacy] palili Ro-
sję i obdzierali Rosjan ze skóry. Prześladowali nas, pluli na nas jak na niewolników, nie 
uważali nas za ludzi. A dlaczego tak było, jak myślicie? Z powodu katolickiej propagandy, 
z powodu furii prozelickiej, z powodu żądzy polonizowania i katolicyzowania132.

Polacy pojawiają się także jako bohaterowie kilku utworów rosyjskie-
go pisarza, w których występują jako uosobienie upadku na moralne dno. 
W Braciach Karamazow poznajemy panów Musiałowicza i Wróblewskiego, 
w sposób wręcz chorobliwy czułych na punkcie swego honoru. Postaci te nie 
mają do powiedzenia nic poza hurapatriotycznymi sloganami. Jak słusznie za-
uważa Izabela Kalinowska133, ich wypowiedzi „są całkowicie zdeterminowane 
przez słowo autora o nich. […] Dostojewski pozbawia te postaci psychologicznej 
głębi – są to twory nie posiadające świadomości”134. Są zatem polscy bohate-
rowie zaprzeczeniem polifonicznej autonomii innych postaci z powieści rosyj-
skiego pisarza. Zostali zamknięci w ograniczonej liczbie skonwencjonalizowa-
nych czy nawet zestereotypizowanych wypowiedzi. Polacy pojawiają się także 
we Wspomnieniach z domu umarłych. Tu „polscy panowie” występują w opozy-
cji do człowieka naturalnego, prawdziwego, którego traktują z góry. „Na katordze 
było kilku szlachty. Przede wszystkim jakich pięciu Polaków. […] Polacy (mówię 
wyłącznie o przestępcach politycznych) traktowali ich z wyrafi nowaną, obraźliwą 
grzecznością, byli nader powściągliwi i w żaden sposób nie mogli ukryć wstrętu, 
jaki żywili dla więźniów […]”135. Czemu więc „judasze Słowiańszczyzny” sięga-
ją po Dostojewskiego?

Sądzę, że, poza pojedynczymi przypadkami, stosunki polityczne czy ideo-
logiczne nie decydowały o polskim odbiorze dzieł Dostojewskiego. Horyzont 
lektury tekstu tłumaczonego w takim tylko stopniu podlega geografi i politycznej 
i ideowej, w jakim podlega jej kultura danego kraju w ogóle. W moim przeko-
naniu horyzont ten w największym stopniu zależny jest od stosunków intelektu-
alnych, tendencji i mód panujących w danym momencie historycznym. Ciekawy 

131  Termin „fatalna sprawa” (ros. роковой вопрос) wszedł do dyskusji wraz z ukazaniem się ar-
tykułu Mikołaja Strachowa pt. Pоковой вопрос opublikowanego w 1863 r. w należącym do braci Do-
stojewskich piśmie „Время” (1861–1863). Tłumaczenie terminu przyjmuję za Henrykiem Głęboc-
kim; zob. tenże, Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866), Kra-
ków 2000. Andrzej Walicki posługuje się terminem „fatalna kwestia” (A. Walicki, Rosja, katolicyzm 
i sprawa polska, Warszawa 2003).

132  Биографя, письма и замети из записаной книжки Ф.М. Достоевского, Санкт Петербург 
1883, s. 252; cyt. za: A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, s. 125.

133  I. Kalinowska, Dostojewski i Polacy, „Teksty Drugie” 1994, nr 1, s. 59–67.
134  Ibidem, s. 62.
135  F. Dostojewski, Wspomnienia z domu umarłych, tłum. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, London 

1992, s. 28.
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termin dla określenia relacji polsko-rosyjskich przełomu XIX i XX wieku zapro-
ponował Bazyli Białokozowicz136. Mówi on mianowicie o pograniczu intelektual-
nym. Pogranicze to wymyka się polityce, historii i ideologii, dlatego powinno się 
je rozpatrywać w szerokim europejskim kontekście. „Zaprzecza ono bowiem an-
tynomiom między kulturą polską i rosyjską, przebrzmiałym dawno koncepcjom 
polskiego mesjanizmu, przedmurza chrześcijaństwa i Zachodu, mitologizowa-
niu klęsk narodowych, a także występującym w kręgach inteligenckich tenden-
cjom do wskazywania i hiperbolizowania sprzeczności i różnic między spuścizną 
łacińską i bizantyńską”137. Ponad poziomem historycznego opisu istnieje zatem 
element o znacznie mniej wyraźnych konturach – fascynacja intelektualna, która, 
jak się wydaje, stała się głównym powodem wejścia polskiej kultury w dialog 
z „tekstem-Dostojewski”. Początki owej fascynacji nie bazują jednak na blisko-
ści kulturowej czy sąsiedztwie geografi cznym. Przeciwnie, fascynacja wytwo-
rami kultury rosyjskiej (bo nie kulturą rosyjską in totu) na początku XX wie-
ku pojawiła się w Polsce drogą pośrednią – dzięki fascynacji, jaką wzbudziły one 
w kulturach Europy Zachodniej.

Biesy po raz pierwszy

Pierwszym tłumaczem utworu był Tadeusz Kotarbiński – w chwili wydania prze-
kładu (1908) dwudziestodwuletni student pierwszego roku fi lozofi i Uniwersyte-
tu Lwowskiego. Sam przekład musiał jednak powstać co najmniej kilka miesięcy 
wcześniej. Ciekawe są zatem nie tylko skutki, lecz także źródła decyzji młode-
go fi lozofa o rozpoczęciu tłumaczenia Biesów. W jakich okolicznościach zapoznał 
się z dziełem? Czy znał inne utwory Fiodora Michajłowicza? Niestety Kotarbiń-
ski nie pozostawił żadnego komentarza, który zbliżyłby nas do poznania odpo-
wiedzi na powyższe pytania. Co dziwne, w żadnym ze wspomnień na temat swej 
młodości, początków edukacji i drogi do podjęcia decyzji o podjęciu studiów fi lo-
zofi cznych (a jest ich naprawdę niemało138) znany logik nie dotknął tematu swojej 
przygody z przekładem. Pojawiają się jednak we wspomnieniach fi lozofa infor-
macje, które mogą nieco naświetlić kontekst powstania pierwszego przekładu Bie-
sów na język polski. W latach 1897–1905 Tadeusz Kotarbiński uczęszczał do V 

136  B. Białokozowicz, Polsko-rosyjskie pogranicze intelektualne i jego wyraz w literaturze pięk-
nej [w:] Dziesięć wieków związków Wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu, cz. I (Literatu-
roznawstwo), red. J. Borsukiewicz, Lublin 1990, s. 5–15.

137  Ibidem, s. 10. 
138  Mam tu na myśli fragmenty książek fi lozofa oraz książek jemu poświęconych, w których 

dość wiele miejsca poświęca się czasom gimnazjalnym oraz początkom studiów. Zob. T. Kotarbiń-
ski, Obraz rozmyślań własnych [w:] idem, Drogi dociekań własnych, Warszawa 1986, s. 9–15; idem, 
Jak zacząłem fi lozofować, jak fi lozofuję i jak innym radzę to czynić [w:] idem, Sprawność i błąd, 
Warszawa 1966, s. 26–33; M. Jakubiak, Tadeusz Kotarbiński: nauczyciel, fi lozof, poeta, Warszawa 
1987; M. Jaworski, Tadeusz Kotarbiński, Warszawa 1971.
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Filologicznego Gimnazjum Rządowego w Warszawie, w którym w latach Kon-
gresówki językiem wykładowym był rosyjski. Była to „szkoła mundurowa o typie 
stosunków półmilitarnym, całkowicie niemal nieprzyrodnicza, zasadniczo […] 
fi deistyczna, społecznie redukcyjna, ale przy wszystkich swych wadach – szko-
ła pouczająca i wymagająca, dobrze gimnastykująca umysły przy pomocy gra-
matyk, przekładów, wypracowań w sześciu językach […]”139. Horyzont tłuma-
cza musiały także kształtować nastroje panujące w Warszawie początku XX 
wieku. Sam Kotarbiński tak pisał o atmosferze, jaka panowała w stolicy przed 
jego wyjazdem do Lwowa (najprawdopodobniej w czasie, gdy powstawa-
ło tłumaczenie): „pamiętajmy, że w ówczesnej Warszawie, przed pierwszą woj-
ną światową, w prasie i książkach – pełno było podniet fi lozofi cznych. Atmo-
sfera warszawska miała charakter przedrewolucyjnego fermentu umysłów”140. 
Inny trop stanowi estońska przygoda fi lozofa. Kotarbiński w 1905 roku wziął 
udział w strajku uczniowskim przeciwko władzom carskim, czego konsekwencją 
była niemożność uzyskania świadectwa dojrzałości. Po nieudanej próbie podję-
cia studiów na terenie znajdującej się pod austriackim zaborem Galicji, uczony 
zdecydował się w 1907 roku wraz z grupą kolegów przystąpić do matury w Par-
nawie (obecnie Pärnu) w zrusyfi kowanej wówczas Estonii. Niewykluczone, że 
to właśnie tam powstał przekład Biesów. 

Powodów podjęcia działań przekładowych mogło być wiele: od politycznych, 
przez ideologiczne, po bardzo prozaiczne – potraktowanie go jako rodzaj ćwi-
czenia lingwistycznego. Mogłoby się wydawać, że niezależnie od bezpośrednie-
go motywu Kotarbińskim powodował, przywoływany już wcześniej w kontekście 
hermeneutyki przekładu, zachwyt nad utworem Dostojewskiego. Wydawałoby 
się, że sam tekst tłumaczenia, dokonanego przez dwudziestolatka, będzie raczej 
zapisem niezwykle entuzjastycznej lektury niż wynikiem pogłębionej pracy fi -
lologicznej (co w żadnym stopniu nie byłoby zarzutem, lecz stwierdzeniem fak-
tu wynikającego ze specyfi ki ówczesnego stosunku do tłumaczenia w ogóle). Nic 
bardziej mylnego. Młodziutki tłumacz nie tylko dokonał rzetelnej pracy przekła-
dowej, lecz także postanowił na wstępie wytłumaczyć się przed przyszłym czy-
telnikiem ze swych wyborów translatorskich. W słowie Od tłomacza141 zamiesz-
czonym na początku pierwszej części powieści Kotarbiński pisze:

W przewidywaniu, że pewne właściwości przekładu niniejszej książki (nie mówiąc o zwy-
czajnych a karygodnych wadach i uchybieniach), będą musiały na pierwszych stronicach 
zwłaszcza, razić nieprzyjemnie ucho nieotrzaskanego z niemi czytelnika, pragnę za-
raz na wstępie wskazać i pokrótce uzasadnić parę spornych reguł, jakiemi się kierowałem 
przy oddawaniu niektórych, stale powtarzających się, pierwiastków ruszczyzny oryginału. 
– I tak: forma obcowania towarzyskiego na wy (nie obca zresztą polskiemu językowi), 
łącznie z obyczajem używania swoistego „imieni otczestwa”, tak wyraźnie wpływa na cha-
rakter prowadzonych rozmów i takie częste ma zastosowanie, że jej zamiana na inną, 

139  M. Jaworski, Tadeusz Kotarbiński, s. 27.
140  T. Kotarbiński, Sprawność i błąd, s. 28.
141  Fragment wraz z tytułem jest tu przytoczony z zachowaniem oryginalnej pisowni. 
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zwłaszcza zaś na nasze „pan” i „pani”, zakrawałaby raczej na próbę lokalizacyi powieści, 
niż przekładu. Wobec tego forma ta została w zasadzie utrzymana, równie jak zachowanem 
zostało brzmienie rosyjskich imion własnych (nie mówiąc o nazwiskach); zatem przema-
wia znowu niemożność naturalnego oddania „otczestwa” przy pomocy żadnego praktycz-
nego polskiego zwrotu, a tworzenie odpowiedników jak „Piotrowicz, Pawłówna” i t. p., 
o takiem znaczeniu stanowiłyby niezgodną z duchem dzisiejszego języka, ad usum prze-
kładu do życia powołaną, anachronistyczną renowacyę. Na przykładzie: sądzę, że z Sier-
gieja Ławrientjewicza, dajmy na to, nie należy robić Sergiusza Wawrzynowicza, ani np. 
z Wiery Timofi jewny – Wiary Tymoteuszówny (!) – Dalej, razić musi zapewne brzmienie 
piątego przypadku imion własnych zgodnie z brzmieniem pierwszego (a jednak i u nas prze-
cie mówi się: „Stefan, Wacek, Janka, chodźcie tutaj!”) znajduje to wszelako swoje uzasad-
nienie w charakterze tego potocznego piątego przypadku, który musi być szybki, doraźny, 
musi zajmować w zdaniu miejsce nieskupiającego na sobie uwagi półsłówka (jak W-ny 
na kopercie, jak „pardon” przy potrąceniu, „proszę” przy podaniu czegoś), gdy tymczasem 
przez tworzenie prawidłowej formy (łączące się ze zazwyczaj przy „otczestwach” z rozcią-
ganiem słowa o całą sylabę), wywoływałoby się efekt wprost przeciwny, zwłaszcza dla tych, 
którzy, znając język rosyjski, imiona własne czytać będą z ich autentycznym akcentem, pa-
dającym często na sylabę daleką od końca i skracającym w ten sposób iloczas wymowy sło-
wa (przykład: „Stiepanie Trofi mowiczu” zamiast „Stiepan Trofi mowicz”). – Z dwojga złe-
go lepsza jest może chropowatość językowa od chropowatości psychologicznej142. 

Okazuje się zatem, że Kotarbiński w pełni świadomie obrał strategię przekła-
du, która z perspektywy dzisiejszej translatologii stoi u podstaw typologii podej-
ścia do tłumaczonego tekstu. To, co młody fi lozof nazywa „przekładem”, to nic 
innego jak egzotyzacja (czy, jak by chciał Eugene Nida, ekwiwalencja formal-
na), natomiast „lokalizacya powieści” znana jest translatologii jako udomowie-
nie czy adaptacja (u Nidy ekwiwalencja dynamiczna). Konsekwencję w podej-
ściu do tekstu wyjściowego potwierdza również decyzja o „nieprzekładalności” 
imion i nazwisk oraz wybór „chropowatości językowej” zamiast „chropowato-
ści psychologicznej”. Kotarbiński postawił na „rosyjskość” tekstu, co widać tak-
że na poziomie leksyki i składni. Tekst przekładu autorstwa Kotarbińskiego jest 
bliski oryginałowi. Tłumacz starał się zachować charakterystyczną dla Dostojew-
skiego długą frazę (kolejni tłumacze skracali ją w znacznej mierze) oraz wielość 
znaków interpunkcyjnych, czasem nawet jakieś dodając.

– Ненависть тоже тут есть, – произнес он, помолчав с минуту, – они первые были бы 
страшно нещастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже 
на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им 
тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только живот-
ная, безконечная ненависть к России, в организм въевшася... И никаких невидимых 
миру слез из-под видимого смеха тут нету! Никогда еще не было сказано на Руси бо-
лее фалшывого слова, как про эти незримые слезы! – вскричал он почти с яростю143.

142  T. Dostojewski, Biesy, tłum. T.K., Warszawa 1908, cz. I, s. 5–6.
143  Ф.М. Достоевски, Бесы, Москва 2003, s. 128.
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– I nienawiści też tutaj nie brak – rzekł po chwili milczenia; – ci ludzie martwiliby się 
bardzo, gdyby się Rosya nagle jakoś z gruntu odnowiła, nawet na ich sposób, i gdyby jakoś 
nagle stała się niezmiernie bogata i szczęśliwa. Nie mieliby wtedy kogo nienawidzieć, nie 
mieliby na kogo pluć, nie mieliby się z kogo wyśmiewać! To jest jedna wielka instynktow-
no-zwierzęca nienawiść do Rosyi; i ta nienawiść wrosła im w żyły… Nie ma tu żadnych 
łez ukrytych za tym widzialnym śmiechem! Nigdy nie wyrzeczono w Rosyi fałszywsze-
go zdania nad ten frazes o łzach ukrytych! – zawołał niemalże z wściekłością144.

Niestety nie udało się młodemu tłumaczowi uniknąć „zwyczajnych […] wad 
i uchybień”. Błędy w tłumaczeniu wynikają głównie z braku tak zwanej wiedzy 
encyklopedycznej145, nieznajomości realiów i nie wpływają znacząco na strukturę 
utworu. Są jednak i takie, które zaburzają wybraną przez Kotarbińskiego strategię 
translatorską. Na przykład, kiedy narrator przytacza opowieść Stiepana Trofi mo-
wicza, wstrząśniętego po spotkaniu z młodymi literatami, którzy wyrazili goto-
wość do przejęcia pisma Barbary Pietrowny, zamiast prostej rymowanki146 powta-
rzanej bezmyślnie w takt stukotu kół pociągu: 

Век и Век и Лев Камбек
Лев Камбек и Век и Век…147

mamy niezbyt zgrabny, dziecięcy wierszyk:

Rąbał, rąbał siekiereczką narąbał szesnaście
Jeśli państwo nie wierzycie, porachować kaźcie148.

Warto również zauważyć, że w opozycji do strategii translatorskiej wybranej 
przez młodego fi lozofa w wydaniu tym znalazło się spolszczone imię autora po-
wieści – Teodor, co oczywiście świadczy o pewnej tradycji przekładowej149, a nie 
o arbitralnej decyzji tłumacza. 

Wskazane powyżej pojedyncze niedociągnięcia w odniesieniu do całości teks-
tu wydają się mało znaczące. Dlaczego więc przekład ten nie wszedł do kanonu? 
Dlaczego to nie ta wersja stała się wyjściową dla podjęcia polskiego dialogu z dzie-
łem? Odpowiedź może przynieść nie tyle sam tekst, ile kontekst ukazania się 
przekładu. Należy zatem prześledzić diachronię funkcjonowania utworu w pol-
skim polisystemie litearckim, dla której pierwszy przekład mógł być momentem 
przełomowym. Czy tak się stało? Czy pojawienie się Biesów w 1908 roku po pol-
sku zostało w jakikolwiek sposób odnotowane? Aby znaleźć odpowiedź na to py-
tanie, postanowiłam przejrzeć najważniejsze dostępne tytuły prasowe z począt-

144 T. Dostojewski, Biesy, tłum. T.K.
145 E. Tabakowska, O przekładzie na przykładzie, Kraków 2008, s. 54–60.
146 Rymowanka jest oczywiście tylko pozornie prosta. W rzeczywistości odnosi się do petersbur-

skiego pisma „Wiek” skupiającego młodych, postępowych autorów oraz Lwa Kambeka, jednego ze 
znanych dziennikarzy petersburskich należących do starszego pokolenia.

147 Ф.М. Достоевски, Бесы, s. 24.
148 T. Dostojewski, Biesy, tłum. T.K., cz. I, s. 42.
149  Dostojewski, zgodnie z pierwszymi przekładami na polski (Zbrodnia i kara oraz Wspomnie-

nia z martwego domu) funkcjonował jako Teodor.



45

ku XX wieku – wydawany w Galicji konserwatywny dziennik „Czas”150 (ze 
szczególnym uwzględnieniem działów: Nowe książki, Ruch artystyczny i literac-
ki oraz Kronika, w których omawiano teksty tak oryginalne, jak tłumaczenia), 
wydawany w Krakowie „Przegląd Polski”151 (ze szczególnym uwzględnieniem 
części: Kronika literacka, która publikowała autorów krajowych i zagranicznych, 
oraz prace z zakresu teorii i historii literatury – także tłumaczone), wydawany 
w Warszawie „Tygodnik Ilustrowany”152 oraz sympatyzującą z ruchem socjali-
stycznym „Krytykę”153 (podzieloną na przegląd prasy, sprawozdania, nowe książ-
ki, przegląd miesiąca oraz fragmenty powieści i poezję). 

Okazuje się, że w żadnym z tych pism nie odnotowano faktu ukazania się po-
wieści po polsku. Nie oznacza to jednak, że osoba autora czy same Biesy nie były 
wspominane w ogóle. 

W wydaniu wieczornym „Czasu” z 17 stycznia 1908 roku znajdujemy na przy-
kład notatkę o tym, że francuska gazeta „Mercure de France” ogłasza w swych 
zeszytach korespondencję Dostojewskiego z zagranicy z lat 1867–1871. Zazna-
czono w niej, iż listy, mimo że „język francuski przyswoił już wszystkie dzie-
ła Dostojewskiego”, ukazują się we Francji po raz pierwszy. Autor notatki przy-
pomina także polskiemu czytelnikowi o ogromnej niechęci, jaką rosyjski autor 
darzy Francję i Francuzów154.

W „Tygodniku Ilustrowanym” znajdujemy tekst Jana Kleczyńskiego zatytuło-
wany Próba syntezy ducha rosyjskiego155, będący odpowiedzią na wydaną w 1907 
roku w Krakowie książkę Tadeusza Nalepińskiego pt. On idzie! Rzecz o Królu-
-Duchu Rosyi156. Nalepiński opisuje Króla-Ducha Rosji na podstawie dzieła Do-
stojewskiego jako ducha samounicestwienia i niszczenia – „w dzikiej, nieogar-
nionej Rosyi rzucony posiew pierwszy zapadł w ziemię i irredenta kiełkować 
poczęła. Król-Duch zasklepił się w Biesach Dostojewskiego”157. „Przeczucie nisz-
czenia w pismach Dostojewskiego – odpowiada Kleczyński – jest przeczuciem 
metafi zycznym, nie zaś »samoniszczących« idei”. Przywołując bohaterów Bra-
ci Karamazow, Inkwizytora oraz Biesów, Kleczyński stwierdza, że niszczenie 
u Dostojewskiego jest zupełnie innego rodzaju niż niszczenie ducha u Rosjani-
na – „oszalałego z bólu i tęsknoty skrwawionego od walk chuligana”. 

W „Krytyce” natomiast Dostojewski przywołany został jako skojarzenie z ma-
lowidłem Wyspiańskiego, które autor komentarza opisuje następująco: „W małej 
alkowie żelazne łóżko z rozrzuconą pościelą, obok zwoje papieru i teki […]. Tak 
mieszkał ten »barbarzyniec«, ten »bohemien«, trawiony gorączką przez cały, ską-

150 „Czas”, R. 1908, I–XII.
151 „Przegląd Polski”, R. 1908.
152  „Tygodnik Ilustrowany”, R. 1908, I i II półrocze.
153 „Krytyka”, R. 1908, I–XII.
154 „Czas”, 17.01.1908, wydanie wieczorne, s. 3.
155 „Tygodnik Ilustrowany”, R. 1908, II półrocze, s. 692–693.
156  T. Nalepiński, On idzie! Rzecz o Królu-Duchu Rosyi, Kraków 1907.
157  Ibidem, s. 82.
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po odmierzany bieg życia. W tym łóżku mógłby był spać Dostojewski, a raczej 
wić się i przewalać po nim”158.

W chwili pojawienia się pierwszego przekładu Biesów159 ich autor był już 
więc postacią znaną polskiemu odbiorcy. Powyższe przykłady pokazują, w jak 
różnych kontekstach przywoływano osobę pisarza. Notatka pierwsza (z „Cza-
su”) prezentuje Dostojewskiego jako twórcę bardzo popularnego nad Sekwaną 
(„język francuski przyswoił już wszystkie dzieła Dostojewskiego”), a zarazem 
silnie związanego ze Słowiańszczyzną (niechęć do Francji). Notatka z „Krytyki” 
stanowi swoiste świadectwo znajomości biografi i pisarza – obraz wijącego się, 
przewalającego po łóżku Fiodora Michajłowicza jest przecież obrazem Dosto-
jewskiego – epileptyka. I wreszcie artykuł z „Tygodnika Ilustrowanego”, dzię-
ki któremu można założyć, że rosyjskiego autora czytano w oryginale. W połowie 
roku 1908 nie przetłumaczono jeszcze ani Braci Karamazow, ani Inkwizytora, 
jak nie jest również pewne, czy Kleczyński zdążył do tego czasu zapoznać się 
z tłumaczeniem Biesów. Można jednak przyjąć za wielce prawdopodobne, że 
niezależnie od przekładu utwór ten funkcjonował w obiegu czytelniczym w wer-
sji oryginalnej160 – świadczy o tym choćby będąca przedmiotem polemiki Kle-
czyńskiego książka wydana w 1907 roku, a więc na rok przed ukazaniem się 
polskiej wersji Biesów – On idzie! Rzecz o Królu-Duchu Rosyi, w której autor 
posługuje się odwołaniami między innymi do tej powieści.

Najbardziej jednak wnikliwym czytelnikiem Biesów w początkach XX wie-
ku w Polsce był Stanisław Brzozowski. Ten urodzony w 1878 roku fi lozof i kry-
tyk literacki w twórczości Dostojewskiego znalazł niejako logiczne dopełnienie 
swoich intuicji fi lozofi cznych161. Na uwagę zasługują przede wszystkim książ-
ki Teodor Dostojewski. Z mroków duszy rosyjskiej162 oraz Płomienie163. Brzozow-
ski właściwie jako pierwszy w Polsce „odpowiedział” Dostojewskiemu, podjął 
z nim swego rodzaju dialog. Z mroków duszy rosyjskiej to zapis modlitwy. Pod-
miot liryczny powodowany jest gniewem, którego źródła tkwią w lekturze utwo-
rów Rosjanina. 

Człowiek nie może znieść swego widoku, człowiek nie może być wybawiony. I tu za-
czyna się tragedia Dostojewskiego. Chryste! Zbawco świata! Chryste Odkupicielu! […] 
O Chryste, Tyś nie znał człowieka! Wiedziałbyś, gdybyś go znał, że nie można go zbawić! 

158  „Krytyka”, R. 1908, t. II, s. 318.
159  Z moich ustaleń wynika, że pierwsza z ośmiu części Biesów została opublikowana na prze-

łomie kwietnia i maja 1908 r. Jedyna informacja o przekładzie, jaką udało mi się znaleźć, pojawiła 
się w miesięczniku bibliografi cznym „Książka” z dnia 15 maja 1908 („Książka”, rocznik VIII, nr 5, 
Warszawa 1908, s. 217). Powieść wyszła w ośmiu częściach. Każda z części ukazywała się w tygo-
dniowym odstępie.

160  Istnieje także prawdopodobieństwo, iż – podobnie jak w przypadku Nietzschego – utwór na 
przełomie wieków czytany był we francuskim przekładzie.

161  Por. S. Sierakowski, Powrót zbawionego heretyka [w:] S. Brzozowski, Płomienie, przedmo-
wa S. Sierakowski, ilustracje W. Sasnal, Warszawa 2007, s. 7.

162  S. Brzozowski, Teodor Dostojewski. Z mroków duszy rosyjskiej, Kraków–Lwów 1906.
163  S. Brzozowski, Płomienie.
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Grzechów odpuszczenie! Oto patrz, gromadka pijanych gwałci niemą, obdartą – wyzutą 
z człowieczeństwa, zezwierzęciałą idiotkę… Czy gwałciciel Elżbiety Śmierdzącej, czy sta-
ry Karamazow może być odkupiony? Chryste, oczu nie zamykaj! Nie wyciągaj błogosła-
wiących dłoni, nie zdołasz, nie zdołasz…164.

Brzozowski dalej mierzy się z najciemniejszymi zakamarkami duszy rosyj-
skiej i z jej Bogiem – straszliwym Panem rewolucji. Zarzuca rosyjskiemu Bogu, 
że odwrócił wzrok, kiedy tworzył człowieka.

Nic nie wiem.// Dwoją się myśli…// Wicher dmie, zamieć, szaruga,// Zgniła mgła// Płoną 
latarnie// Mży deszcz, obślizgłe głazy,// Kamienic…// Nie wiem nic,// Dwoją się myśli:// 
Myśl każda ma sobowtóra,// Sobowtóra z twarzą szyderczą:// Nad uchem się chyli, chicho-
ce:// Nie było nic, // Jeno zgniła mgła, // Jeno mózg rozpalony gorączką.// Porodziły was 
błota, mokradła// Opętała wam dusze zła mgła,// W gorączce widzicie sny.// nie było, nie 
było Chrystusa!165.

Jakie wnioski wynikają z powyższych ustaleń? Po pierwsze to, że w literac-
kiej relacji Dostojewski-twórca a polski odbiorca istnieje okres nazwany przeze 
mnie przedtłumaczeniowym. Jego granice są jednak na tyle płynne, że nie sposób 
stwierdzić, jak długo okres ów trwał. Po drugie – moment wydania pierwsze-
go przekładu nie stanowi cezury funkcjonowania dzieła w polskim polisystemie. 
Można przypuszczać, że pierwsza konkretna lektura (interpretacja) konkretne-
go czytelnika (tłumacza) wkraczała do obiegu czytelniczego powoli oraz że jej 
wpływ na lekturę dzieła w pierwszych latach po ukazaniu się jego przekładu był 
słabszy niż tłumaczeń, które ukazywały się w latach późniejszych. 

Dwa razy Biesy

Kolejny przekład (a właściwie dwa przekłady) ukazuje się równo dwadzieścia lat 
później; oznacza to dwadzieścia lat doświadczeń historycznych, politycznych, 
kulturalnych i literackich, zarówno wewnątrz Polski, jak i w jej relacjach z Ro-
sją. Czy jednak miało to wpływ na lekturę dzieła Dostojewskiego? Z pewnością 
nie zmieniło się postrzeganie Biesów jako dzieła wyjątkowego. Zastanawiające 
natomiast wydaje się pewnego rodzaju zapotrzebowanie na nowe odczytanie 
utworu, którego wyraźnym przejawem jest równoczesne powstanie dwóch prze-
kładów. Ze względu na zupełnie inne od dzisiejszego tempo przepływu infor-
macji oraz brak dokumentów na ten temat (tak naprawdę nie wiadomo, kiedy 
dokładnie powstały tłumaczenia) wydaje się mało prawdopodobne, aby tłumacze 
– Tadeusz Zagórski oraz ukryta pod inicjałami J.B. kobieta – wiedzieli wzajemnie 
o swoich pracach nad przekładem. Okazało się jednak, że wiedział o tym jeden 
z wydawców (były to „Biblioteka Rodzinna” oraz wydawnictwo Melchiora Wań-

164  Ibidem, s. 2–3.
165  Ibidem, s. 58.
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kowicza „Rój”). Wańkowicz w tekście Wspomnienia wydawcy166 otwarcie przy-
znaje, że jego ulubionym w tamtych czasach sportem był „sport współzawodnic-
twa”. Oto jak autor Na tropach Smętka wspomina tamten czas:

Było wydawnictwo Winawera (ale nie pisarza), które uruchomiło wydawnictwo książek 
95-groszowych. „Rój” podjął pojedynek z Winawerem o tego rodzaju typ książki i został 
sam na placu. Wydawnictwo Wagnera w Poznaniu miało serię „Laureatów Nobla” – we-
szliśmy z pomyślnym skutkiem i na to podwórko. Jakieś przedsiębiorstwo stworzone „ad 
hoc” ogłosiło prenumeratę bajecznie tanią na wybór dzieł Dostojewskiego. Kilka dni po ich 
ogłoszeniach w prasie podjęliśmy tenże pomysł, ale na warunkach jeszcze atrakcyjniej-
szych i ostaliśmy się167.

Niewykluczone więc, że to, co hermeneuta przekładu chciałby widzieć 
jako chęć czy potrzebę ponownego zmierzenia się z tekstem, albo, jak chciał-
by Roman Ingarden, domaganie się przez sam utwór kolejnych dookreśleń, 
w tym wypadku było wynikiem specyfi cznej sytuacji wydawniczo-księgarskiej. 
Mimo to, z punktu widzenia translatoryki, przypadek ten jest wyjątkowo cieka-
wy. Tłumacze z jednej strony dzielą horyzont historyczno-ideologiczny, z drugiej 
dzieli ich „horyzont własny” (między innymi płeć). W tym wypadku warto przyj-
rzeć się bliżej obu przekładom z jeszcze jednego powodu (i będzie to główny cel 
mojej analizy): aby móc zrozumieć, dlaczego to przekład Tadeusza Zagórskie-
go na wiele lat zdominował polską lekturę Biesów. 

Dzięki informacji zamieszczonej w książce wiemy, że Biesy „Z oryginału rosyj-
skiego tłumaczyła J.B.”. Niestety inicjałów nie udało się rozszyfrować. Niełatwe 
było również odnalezienie informacji na temat samego wydawnictwa (co oczy-
wiście mogłoby nas naprowadzić na ślad tłumaczki). „Biblioteka Rodzinna” po-
jawia się w nielicznych opracowaniach ilościowych i statystycznych, a fakt jej 
istnienia zostaje odnotowany jedynie w kontekście liczby istniejących w okresie 
międzywojennym wydawnictw168. Żadne informacje nie pojawiają się w En-
cyklopedii wiedzy o książce169, ani we wspomnieniach Stefana Dippla o świe-
cie wydawniczym tamtych lat170. Wiemy zatem, że nie była to żadna znaczą-
ca fi rma wydawnicza171. Wiemy też, że musiała rozpocząć działalność po roku 

166  M. Wańkowicz, Wspomnienia wydawcy, „Za i Przeciw”, nr 45 (607), 10 listopada 1968, 
s. 16.

167  Ibidem.
168  M. Czarnowska, Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501–1965, Warszawa 

1967.
169  Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wroc-

ław 1971.
170  S. Dippel, O księgarzach, którzy przeminęli, Wrocław 1976.
171  Wańkowicz w swych wspomnieniach nazywa „Bibliotekę” „jakimś przedsiębiorstwem 

stworzonym ad hoc”. W opracowaniu Janusza Dunina została pomylona z „Biblioteką Rodzinną. 
Wyborem najlepszych powieści wszystkich narodów” wydawaną już w 1890 r. w Wiedniu przez 
Bodego (zob. J. Dunin, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX wieku, Acta 
Universitatis Lodziensis, Łódź 1982, s. 251).
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1918172. Najprawdopodobniej była to inicjatywa powstała w wyniku wzmożone-
go ruchu na rynku wydawniczym, jaki nastąpił po I wojnie światowej173. Świad-
czyłaby o tym także nazwa ofi cyny w pełni zgodna z duchem epoki hołdującej 
seriom wydawniczym174. Seryjność175 stanowiła swoisty mechanizm pozwalają-
cy trafi ć bezpośrednio do konkretnego klienta. W latach powojennych działały 
więc „Biblioteka Groszowa”, „Biblioteka Powieści Sensacyjnych i Kryminal-
nych”, „Biblioteka Najmłodszych Autorek”, „Biblioteka Miłośników Sceny” czy 
„Biblioteka Książek Różowych”. Co dziwne, „Biblioteki Rodzinnej” z siedzibą 
w Warszawie nie wymieniają także badacze zajmujący się polskimi seriami wy-
dawniczymi176. A przecież wydane przez nią książki do dziś funkcjonują w obie-
gu czytelniczym (nie tylko na rynku antykwarycznym). Udało mi się ustalić, że 
wydawnictwo na pewno działało w Warszawie w latach 1927–1930177 i w tym 
okresie skupiło się na trzech autorach. Pierwszym z nich był Aleksander Du-
mas (ojciec). W ramach „Biblioteki Rodzinnej” ukazały się jego powieści: Trzej 
Muszkieterowie (1927), Naszyjnik królowej (1928), Anioł Pitoux (1928) i Czar-
ny Tulipan (1928), Hrabina Charny (1928), Wicehrabia de Bragelonne (1929), 
Hrabia Monte Christo (1929). Kolejnym autorem wybranym przez wydawcę był 
również Francuz – Eugeniusz Süe. W latach 1929–1930 w wydawnictwie wyszły 
powieści: Siedem grzechów głównych (1929), Dzieci miłości (1929), Żyd wieczny 
tułacz (1929), Cygan Hiszpański (1929), Marcin Podrzutek (1930) oraz Czarny 
Miesiąc (1930). Trzecim autorem wybranym przez wydawców był Dostojewski. 
Oprócz Biesów w roku 1928 „Biblioteka Rodzinna” opublikowała także Zbrodnię 
i karę178 i Idiotę179, a rok później Braci Karamazow180, Wspomnienia z martwe-

172  Nie ma jej w wykazie fi rm działających w Warszawie do r. 1918 (zob. M. Mlekicka, Wykaz 
fi rm wydawniczych [w:] eadem, Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 1987, 
s. 256–261).

173  Według Jana Wnęka w dwudziestoleciu międzywojennym istniało ponad 80 instytucji wy-
dawniczych (idem, Polskie przekłady literatury zagranicznej 1918–1939, Kraków 2006, s. 29). 
O swoistym boomie wydawniczym tego okresu pisze także Stefan Dippel (zob. idem, O księga-
rzach..., s. 85). Antonina Kłoskowska, z kolei, widzi we wzmożonym ruchu wydawniczym lat 20. 
i 30. XX w. „pierwszy próg umasowienia” kultury polskiej (zob. A. Kłoskowska, Kultura masowa. 
Krytyka i obrona, Warszawa 1962, s. 417–418).

174  J. Dunin, Rozwój cech..., s. 160.
175 Seryjność odnosiła się tak do wydawnictw cyklicznych w ramach jednej fi rmy (tak było na 

przykład w przypadku „Roju”), jak do samej instytucji wydawniczej.
176  A. Jędrych, Polskie serie literackie i paraliterackie 1901–1939, cz. I i II, Łódź 1991; J. Du-

nin, Z. Knorowski, Polskie powieściowe serie zeszytowe, Łódź 1984.
177  Okres ten został ustalony na podstawie datowania książek wydanych w tej ofi cynie, dostęp-

nych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, 
Bibliotece Narodowej w Warszawie, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Niewykluczone, że 
ofi cyna działała przed i po wskazanym przez nas okresie, ale książki z tego czasu nie zachowały się 
w zbiorach bibliotecznych.

178  Tłumacz nieznany, autor ilustracji L. Włodarczyk znany dzięki sygnaturom na rysunkach.
179 F. Dostojewski, Idiota, tłum. W. Wireński, ilustrował W. Ujejski, Warszawa 1928.
180 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, tłum. W. Wireński, ilustracje J. Przeradzka, Warszawa 

1929.
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go domu181, Skrzywdzonych i poniżonych182, Gracza oraz Wyrostka183. W zestawie-
niu z powieściami autorstwa Dumasa i Süe wybór dzieł Dostojewskiego nie jest 
wcale oczywisty. Można przypuszczać, że rosyjski autor znalazł się w kręgu za-
interesowania wydawców dzięki swej popularności we Francji184. A może lektu-
ra utworów rosyjskiego pisarza oparła się na, tak częstych w jego powieściach, 
wątkach kryminalnych i to właśnie ta warstwa powieści zapewniła jego dziełom 
zainteresowanie ze strony polskiego wydawcy? Ponieważ nie jesteśmy dziś w sta-
nie dojść przyczyn wydania dzieł Dostojewskiego przez „Bibliotekę Rodzinną”, 
spróbujmy przenieść punkt ciężkości na projektowanego odbiorcę utworów. 
Do kogo skierowana była ta część oferty wydawniczej „Biblioteki Rodzinnej”?

Książki cechował wysokiej jakości druk185 oraz elegancka płócienna opra-
wa ze złotym nadrukiem, co było dość nietypowe dla tego rodzaju wydawnictw186. 
Pozycje „Biblioteki Rodzinnej” nie miały charakteru książek kieszonkowych. 
Przeciwnie – były wręcz wytworne. Nazwa ofi cyny sugeruje, że dobór lektur po-
winien zaspokoić potrzeby czytelnicze modelowej rodziny187. Do którego z człon-
ków rodziny był skierowany ten przekład rosyjskiej powieści-przepowiedni? 
Wiele wskazuje na to, że odbiorcą książki miała być kobieta.

Powieści Dostojewskiego zostały wydane inaczej niż pozostałe pozycje „Bi-
blioteki” i jako jedyne są książkami ilustrowanymi188. Co więcej, wszystkie ilu-
stracje Biesów189 przedstawiają sceny skupione wokół kobiecych postaci z po-
wieści. Pod każdym rysunkiem widnieje krótki fragment (wyrwany z kontekstu) 
objaśniający scenę. I tak, oglądamy Marię Timofi jewną, jako bohaterkę sceny: 
„przyglądała się gościom ruchliwemi, latającemi oczkami”; Darię Pawłowną pod-
czas rozmowy z Barbarą Pietrowną: „Dasza odpowiedziała długiem pytającem 
spojrzeniem”; Lizawietę Mikołajewną, która: „na serjo zemdlała, co do tego nie 
może być żadnej wątpliwości”; Barbarę Pietrowną krzyczącą: „– Ja wam tego ni-
gdy nie daruję!” oraz w scenie, gdy „z oburzeniem i sarkastycznym uśmiechem 

181 F. Dostojewski, Wspomnienia z martwego domu, tłum. K. Osmólski, J. Szymański, ilustro-
wała J. Przeradzka, Warszawa 1929.

182 F. Dostojewski, Skrzywdzeni i poniżeni, tłum. S.B., ilustrowała J. Przeradzka, Warszawa 
1929.

183  F. Dostojewski, Wyrostek, tłum. A. Grodt, ilustrowała J. Przeradzka, Warszawa 1929.
184  Tłumacz dużej części dzieł Dostojewskiego Wacław Wireński tłumaczył w ramach tego wy-

dawnictwa także z francuskiego.
185  Prawie wszystkie książki serii drukowane były w stołecznym zakładzie Włodzimierza Ła-

zarskiego słynącym z wysokiej jakości druku (zob. Encyklopedia wiedzy o książce, s. 1434).
186  W tym okresie przeważały wydania broszurowe, tj. nieoprawione. W międzywojniu pojawi-

ły się kolorowe obwoluty, czasem przyklejane na kartonową okładkę (zob. J. Dunin, Rozwój cech..., 
s. 133–135).

187  Po I wojnie światowej model rodziny w mieście zmienił się z rodziny wielodzietnej na ro-
dziców z jednym lub dwójką dzieci (zob. J. Żarnowski, Rodzina w czasach cywilizacyjnego przyspie-
szenia: Europa i Polska 1918–1989 [w:] Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej 
w kontekście europejskim, red. D Kałwa, A.Walaszek, A. Żarnowska, Warszawa 2005, s. 40).

188  Wyjątek stanowi Naszyjnik królowej A. Dumasa (A. Dumas, Naszyjnik królowej, wyd. „Bi-
blioteka Rodzinna”, tłumacz nieznany, Warszawa 1928).

189 W książce jest siedem ilustracji. Cztery w pierwszym i trzy w drugim tomie.
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na ustach zmuszoną była wysłuchać jego [Stiepana Trofi mowicza – M.P.] wynu-
rzeń”. Pozostałe dwie ilustracje przedstawiają sceny, których nie potrafi ę jedno-
znacznie przyporządkować do tekstu: „siedziała sobie cicho i spokojnie w drugim 
pokoju w kącie” (obrazek przedstawia kobietę, która siedzi w pokoju przy sto-
liku. Jest to najprawdopodobniej Maria Lebiadkin. Na pierwszym planie, przed 
wejściem do pomieszczenia stoi dwóch mężczyzn) oraz: „Ona uniosła się tro-
chę na łóżku…” (młoda kobieta leży w powabnej pozie na metalowym łóżku, 
na ziemi siedzi wpatrzony w nią mężczyzna)190. Ilustracje zostały rozmieszczone 
w równych odstępach około stu stron i nie są skorelowane z tekstem. Gdyby je 
wyciąć z kontekstu powieści, z dużym powodzeniem mogłyby zdobić jedną z po-
zycji „Biblioteki Najnowszych i Najlepszych Romansów”. W Biesach kobiety 
odgrywają ważną rolę, ale, w przeciwieństwie do bohaterek ilustracji, ich poja-
wianie się w strukturze świata przedstawionego nie wiąże się ze zmianą tonu nar-
racji na erotyczny. 

Sam przekład można ocenić jako dobry. Tłumaczka z jednej strony stara się 
być wierna oryginałowi (leksyka), z drugiej jednak wprowadza sporo, z pozo-
ru drobnych, zmian składniowych. Mowa tu przede wszystkim o interpunkcji. 
Wydaje się, że polifoniczna mowa bohaterów powieści Dostojewskiego swój 
wyjątkowy, obrazowy charakter zawdzięcza między innymi rozbudowanej inter-
punkcji, nadającej wypowiedzi rytm. Niechaj za przykład posłuży tu przywołany 
już wcześniej fragment. W przekładzie J.B. wypowiedź Szatowa na temat słowia-
nofi lów brzmi następująco:

– Pełni są też nienawiści – powiedział po chwili – oni pierwsi byliby nieszczęśliwi, gdyby 
się w Rosji coś zmieniło, nawet w myśl ich pragnień i gdyby nagle Rosja stała się boga-
ta i szczęśliwa. Nie mieliby wtedy kogo nienawidzieć i nad kim się znęcać. Tkwi w nich 
zwierzęca, organiczna nienawiść ku Rosji. I niema tu żadnego śmiechu przez niewidoczne 
łzy. Nigdy jeszcze nie powiedziano nic bardziej niesłusznego, jak o tych niewidocznych 
łzach! – krzyknął prawie z wściekłością191. 

W oryginale, w miejscach, w których bohater wylicza poszczególne fakty 
czy wizje („Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над 
чем издеваться! Тут одна только животная, безконечная ненависть к России, 
в организм въевшася...”), wzmacniając tym samym wrażenie gniewu, tłumacz-
ka poddaje tekst redakcji, która znacząco zmienia rytm fragmentu („Nie mieliby 
wtedy kogo nienawidzieć i nad kim się znęcać. Tkwi w nich zwierzęca, orga-
niczna nienawiść ku Rosji”). Podczas gdy Szatow Dostojewskiego podnosi głos 
(trzy wykrzyknienia), Szatow w wersji J.B. krzyczy dopiero na końcu wypo-
wiedzi. Bohater w oryginale w połowie wypowiedzi zawiesza głos, u polskiej 
tłumaczki jego wypowiedź jest statyczna. Wypowiedź Szatowa została skróco-

190  Fragment ten pasuje właściwie do jednego tylko miejsca w powieści – gdy żona Szatowa 
pojawia się u niego po trzech latach od rozstania. W powieści scena ta nie ma jednak zabarwienia 
erotycznego. Zmożona gorączką m-me Szatowa, która kilka godzin wcześniej pojawia się nagle 
w domu męża, oznajmia w niej, że właśnie zaczyna rodzić.

191  F. Dostojewski, Biesy, tłum. J.B., „Biblioteka Rodzinna”, Warszawa 1928, t. 1, s. 129.
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na w jeszcze inny sposób. Tłumaczka, w tych kilku zdaniach, zrezygnowała z epi-
tetów („безмерно богата и счастлива”; „страшно нещастливы”) oraz pojedyn-
czych wyrazów („еще не было сказано на Руси более фалшывого слова”). 
Tekst J.B. jako całość nie odbiega jednak znacząco od oryginału, a ingeren-
cja w rytm okazuje się grzechem także kolejnych tłumaczy.

Nieco inna atmosfera towarzyszy ukazaniu się powieści nakładem wydawnic-
twa „Rój”. Przypomnę, że wydawnictwo powstało z inicjatywy Melchiora Wań-
kowicza (potem do współpracy przystąpił Marian Kister), który jako kierownik 
Wydziału Prasowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych doskonale oriento-
wał się w ówczesnym rynku wydawniczym. W dniu 30 lipca 1925 roku w Sądzie 
Powiatowym dla Warszawy-Pragi zostało ofi cjalnie zarejestrowane Towarzy-
stwo Wydawnicze „Rój” z siedzibą przy ulicy Kredytowej192. Ofi cyna rozpo-
częła swą działalność drukiem zeszytowej serii „Biblioteczka Historyczno-Geo-
grafi czna”. Pod niepozornym hasłem: „Nie kłamać bawiąc. Nie nudzić ucząc” 
dla biblioteczki pisali między innymi Julian Tuwim193, Zofi a Kossak, Maria Kun-
cewiczowa, Ferdynand Antoni Ossendowski. Z czasem nakładem „Roju” zaczęły 
wychodzić powieści, między innymi seria „Dzieła XX wieku”, w której ukazały 
się utwory takich pisarzy, jak Mikołaj Bierdiajew, Maksym Gorki, Jaroslav Hašek, 
Franz Kafka, Tomasz Mann, François Mauriac, Marcel Proust, André Gide, Erich 
Maria Remarque czy Bertrand Russell194. 

Przekład Biesów ukazuje się jako jedna ze 137 pozycji anonsowanych na rok 
1928195 i stanowi część dzieł zebranych Dostojewskiego196. Powód przedsięwzię-
cia, przytoczony już wcześniej, nie pozostawia złudzeń – twórczość rosyjskie-
go autora trafi ła na warsztat translatorski głównie za przyczyną temperamen-
tu wydawcy. Zastanawia natomiast fakt, jak szybko przedsięwzięcie to udało się 
zrealizować. „Jakieś przedsiębiorstwo […] ogłosiło prenumeratę […] na wybór 
dzieł Dostojewskiego. Kilka dni po ich ogłoszeniach w prasie podjęliśmy tenże 
pomysł […]” – pisał Wańkowicz. Serie ukazują się właściwie jednocześnie. A za-
tem albo „Biblioteka Rodzinna” zamieściła ogłoszenie w prasie na długo przed 
wydaniem pierwszej książki Dostojewskiego, dzięki czemu „Rój” mógł zlecić 
tłumaczenie z niewielkim opóźnieniem, albo jego twórczość była już tłumaczo-
na i czekała na wydawcę. 

192  Encyklopedia wiedzy o książce, s. 2546.
193  Pierwszą pozycją „Biblioteczki” była Czarna msza Tuwima, wokół której wybuchł skandal 

i która zamiast rozreklamować wydawnictwo, przysporzyła mu wielu przeciwników; zob. M. Wań-
kowicz, Wspomnienia wydawcy, s. 16.

194  A. Ziółkowska, Na tropach Wańkowicza, Warszawa 1989, s. 8.
195  Encyklopedia wiedzy o książce, s. 2547.
196  W ramach wydawnictwa w latach 1928–1929 ukazuje się 8 serii Dzieł: seria 1 – Zbrodnia 

i kara, t. I–IV, tłum. J.P. Zajączkowski; seria 2 – Idiota, t. I–IV, tłum. H. Grotowska; seria 3 – Biesy, 
t. I–IV, tłum. T. Zagórski; seria 4 – Bracia Karamazow, t. I–IV, tłum. A. Wat; seria 5 – Skrzywdzeni 
i poniżeni, t. I–IV, tłum. W. Broniewski; Seria 6 – Młodzik, t. I–IV, tłum. M. Bogdaniowa, K. Błe-
szyński; seria 7 – Biedni ludzie, tłum. A. Stawar; Krokodyl, tłum. W. Broniewski; Białe noce, tłum. 
W. Broniewski; Prima aprilis, tłum. J.S.; Spowiedź Stawrogina, tłum. T. Zagórski; seria 8 – Opowie-
ści, przekład zbiorowy, t. I–IV. 
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Redaktorem Dzieł był Wańkowicz, a pierwszą serię otwierało studium An-
drzeja Struga197. Oto jak Strug motywuje potrzebę wydania utworów zebranych 
rosyjskiego pisarza:

W Polsce współczesnej znajomość Dostojewskiego jest nader nikłą a co najmniej o wie-
le niższą, niż w kulturalnych narodach Europy. Pokolenia Królestwa Kongresowego, wy-
chowane w szkole rosyjskiej, czytały Dostojewskiego w oryginale i, czerpały z jego wie-
kopomnych dzieł wieści o głębinach i zagadkach duszy rosyjskiej i duszy człowieczej. 
W zaborze austriackim, w zaborze pruskim znów, dzięki szkole obcej, czytywano potrosze 
Dostojewskiego w przekładach niemieckich. Zaś szeroki ogół polski znał Dostojewskie-
go bodajże jeno ze sławy jego imienia, które pod koniec ubiegłego stulecia przez Francję 
i Niemcy weszło w poczet nieśmiertelnych postaci literatury światowej198. 

Dalej publicysta komentuje dotychczasowe tłumaczenia:

Długo nie mieliśmy żadnych przekładów dzieł Dostojewskiego, a potem zrzadka pojawiały 
się ułamkowe niedbałe i wręcz ułomne tłumaczenia, które nikły nie wywołując większe-
go zainteresowania. Dziś, gdy wymierają już potrosze ci, co z musu ucząc się rosyjskie-
go w szkole, mogli byli czytać w oryginale wielkiego pisarza rosyjskiego, nastręcza się 
nowa i natarczywa potrzeba wydania wszystkich jego dzieł w nowoczesnych nietylko po-
prawnych ale i współtwórczych przekładach. Na tę pracę musimy się zdobyć dla młode-
go pokolenia niepodległej Polski199. 

A jednak przekład Biesów autorstwa Zagórskiego w zestawieniu z poprzed-
nimi tłumaczeniami nie wypada najlepiej. Język jego przekładu jest nie tylko ar-
chaiczny, ale wręcz sztuczny. Zdania budowane są niezbyt sprawnie i często od-
biegają od oryginału. W tłumaczeniu Zagórskiego niewiele pozostało z frazy 
Dostojewskiego. I znów możemy posłużyć się przywoływanym już dwukrotnie 
fragmentem rozmowy narratora z Szatowem.

– I nienawidzą, – wymówił po chwili milczenia. – Byliby najnieszczęśliwsi, gdyby Ro-
sja przekształciła się podług ich formułki, i gdyby nagle stała się szczęśliwa i bogata. Ko-
góż mieliby nienawidzić wtedy? Kogo zapluwać? Kogo spotwarzać? Tam tylko zwierzęca, 
nieskończona nienawiść do Rosji, przenikająca całą duszę... I nie ma tu żadnych „łez nie-
widzialnych dla świata poza zewnętrznym śmiechem”. Nigdy jeszcze nie wypowiedział 
nikt w Rosji tak kłamliwych słów, jak te o niewidzialnych łzach! – wykrzyknął ze złością200. 

W przekładzie Zagórskiego wypowiedź została silnie zredukowana. Zda-
nia skrócono, w wyniku czego zmianie uległ nie tylko ich rytm, ale i ton. Tam, 
gdzie u Dostojewskiego jest jedno długie zdanie (np. „Ненависть тоже тут 
есть, – произнес он, помолчав с минуту, – они первые были бы страшно 
нещастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже 
на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива albo Некого 

197  A. Strug, Dostojewski [w:] Zbrodnia i kara, tłum. J.P. Zajączkowski, Tow. Wyd. „Rój”, War-
szawa 1928, s. V–XXXII.

198  Ibidem, s. V.
199  Ibidem, s. V–VI.
200  T. Dostojewski, Biesy, tłum. T. Zagórski, Tow. Wyd. „Rój”, Warszawa 1928, s. 140.
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было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться!”), 
tłumacz wprowadził kilka krótszych fraz o zmienionej interpunkcji („I nienawidzą, 
– wymówił po chwili milczenia. – Byliby najnieszczęśliwsi, gdyby Rosja prze-
kształciła się podług ich formułki, i gdyby nagle stała się szczęśliwa i bogata”. 
Czy: „Kogóż mieliby nienawidzić wtedy? Kogo zapluwać? Kogo spotwarzać?”). 
Zamiast trzech wykrzyknień u Zagórskiego mamy jedno wykrzyknienie, trzy 
pytajniki oraz jeden cudzysłów. Ton wypowiedzi zmieniają również pewne nie-
ścisłości w przekładzie: „почти с яростю” to w polskiej wersji „ze złością”; 
„как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад” przetłumaczone 
zostało jako: „przekształciła się podług ich formułki”. 

Przytoczę jeszcze jeden fragment w obydwu przekładach z 1928 roku, aby 
lepiej zobrazować, skąd wzięły się moje wątpliwości dotyczące wyboru tłuma-
czenia Zagórskiego przez Państwowy Instytut Wydawniczy przy okazji kolejne-
go polskiego wydania utworu w 1958 roku. Wypowiedź znów należy do Szatowa, 
tym razem jednak czyni on rozpaczliwe wyznanie wobec Mikołaja Wsiewo-
łodowicza Stawrogina. Szatow pozostawał pod silnym wpływem Stawrogi-
na i jego przekonań. Kiedy spotykają się po jakimś czasie, Mikołaj Wsiewoło-
dowicz okazuje się cynikiem, niemającym w sobie nic z dawnego przyjaciela, 
przywódcy, niedoścignionego wzoru.

Ставрогин, для чего я осужден в вас верить во веки веков? Разве мог бы я так 
говорить с другим? Я целомудрие имею, но я не побоялся моего нагиша, потому что 
со Ставрогиным говорил. Я не боялся окарикатурить великую мысль прикосновением 
моим, потому что Ставрогин слушал меня... Разве я не буду целовать следов ваших 
ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин! 
(s. 236).

J.B. przetłumaczyła to tak:

Stawrogin, dlaczego sądzonem mi jest wierzyć w pana na wieki wieków? Czyżbym mógł 
mówić tak z kim innym? Czysty jestem i niewinny, lecz nie wstydziłem się swej nagości, 
gdyż mówiłem ze Stawroginem. Nie obawiałem się przedstawić swej myśli w karykatural-
nej postaci, gdyż słuchał mnie Stawrogin… Czy nie będę całował śladów stóp pana, jak pan 
odejdzie? Nie mogę wyrwać pana ze swego serca, Mikołaju Stawroginie! (s. 243).

U Tadeusza Zagórskiego:

Ech, Stawrogin! Dlaczego skazany jestem na to, aby wierzyć w pana na wieki wieczne? 
Czyż mógłbym tak mówić z kim innym? Mam poczucie wstydu, lecz nie wstydziłem się 
nagości własnej, gdyż słuchał mnie Stawrogin... Nie bałem się dotknięciem swojem znie-
kształcić wielkiej myśli, gdyż słuchał mnie Stawrogin! Czyż nie będę całował śladów pań-
skich stóp, gdy pan wyjdzie?... Stawrogin! Nie mogę pana wyrwać z serca mego... (s. 262). 

W tym fragmencie różnice między przekładami są jeszcze wyraźniejsze. Tłu-
maczenie J.B. jest bliższe oryginałowi. Tym razem rytm wypowiedzi właściwie 
nie uległ zmianie. U Zagórskiego – zdecydowanie tak. Już w pierwszym zda-
niu wprowadził on dodatkowe wykrzyknienie („Ech, Stawrogin!”), którego nie 
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ma w oryginale. Zdecydowany ton Szatowa Dostojewskiego u polskiego tłuma-
cza nabrał niemal histerycznego wydźwięku – zdania na przemian kończą się 
to wielokropkiem, to wykrzyknikiem („Mam poczucie wstydu, lecz nie wstydzi-
łem się nagości własnej, gdyż słuchał mnie Stawrogin... Nie bałem się dotknię-
ciem swojem zniekształcić wielkiej myśli, gdyż słuchał mnie Stawrogin! Czyż 
nie będę całował śladów pańskich stóp, gdy pan wyjdzie?... Stawrogin!”). W ory-
ginale bohater raz tylko zawiesza głoś („Я не боялся окарикатурить великую 
мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин слушал меня...”), by 
zadać retoryczne pytanie („Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда 
вы уйдете?”), a następnie wyznać/wykrzyczeć swe uwielbienie („Я не могу 
вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин!”). W przekładzie końcowe 
wykrzyknienie zostaje przesunięte przed kluczowe zdanie. Samo wyznanie nato-
miast traci swój zdecydowany charakter, staje się ściszone, niepewne, niedokoń-
czone („Stawrogin! Nie mogę pana wyrwać z serca mego...”).

Znaczącą zmianą w tekście wydaje się także przełożenie rosyjskiego „во веки 
веков” jako „na wieki wieczne”. „Во веки веков”, czyli „na wieki wieków” (i tak 
przetłumaczyła to J.B.) w sposób oczywisty niemal kojarzy się ze słowami koń-
czącymi chrześcijańskie modlitwy (zarówno katolickie, jak i prawosławne). Sko-
jarzenie religijne jest tu o tyle istotne, że wypowiedź Szatowa to swoiste cre-
do. Warto przypomnieć, że bohater ten całkowicie podporządkował swe życie 
idei, której ucieleśnieniem był, w jego mniemaniu Stawrogin. Potwierdza to nie 
tylko zestawienie formuły z czasownikiem „wierzyć”, lecz także cała konstruk-
cja wypowiedzi stworzona na wzór modlitwy. W szerszym kontekście – należy 
pamiętać o roli wiary w całym utworze, jeszcze szerzej – o religijnym aspekcie 
twórczości Dostojewskiego w ogóle.

Wersja J.B. nie jest pozbawiona błędów (zdanie: „Nie obawiałem się przed-
stawić swej myśli w karykaturalnej postaci [...]” deformuje znaczenie oryginalnej 
wypowiedzi), całość jednak jest bliska „słowu” Dostojewskiego. Uważna lektu-
ra tłumaczeń autorstwa J.B. oraz Tadeusza Zagórskiego potwierdziła reprezenta-
tywność przytoczonych wyżej fragmentów dla całości tekstów przekładów z 1928 
roku. Wiemy zatem, że nie jakość przekładu okazała się decydująca przy wyborze 
tłumaczenia do kolejnego wydania.

Należy w tym miejscu wspomnieć także o dalekiej od doskonałej jakości dru-
ku. Minimalizując cenę „Dzieł Zebranych Dostojewskiego”201, wydawcy obniży-
li do minimum także jakość edycji, wskutek czego dziś dostępne są tylko dwa eg-
zemplarze dwu z czterech tomów Biesów202. Znacznie łatwiej jest znaleźć nie 
tylko przekład J.B., ale także tłumaczenie Kotarbińskiego z 1908 roku.

Co więc wpłynęło na popularność przekładu Zagórskiego? Wydaje się, że zna-
czącą rolę odegrało tu samo wydawnictwo. Pozycja „Roju” była bezsprzecznie 
silniejsza niż pozycja „Biblioteki Rodzinnej”. Możliwe też, że tłumaczenie J.B. 
dewaluował nie tylko sam fakt wydania w mało znaczącej ofi cynie, ale i jego opi-

201  Zob. M. Wańkowicz, Wspomnienia wydawcy, s. 16.
202  Oba egzemplarze znajdują się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
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sany wcześniej sposób. Najmniej prawdopodobnym powodem wydaje się jakość 
przekładu. Przypadek ten doskonale ilustruje Lefevere’owskie pojęcie patronatu, 
jako jednego z najważniejszych mechanizmów polityki przekładowej203. W tym 
wypadku patronem jest wydawca.

Powieść w tłumaczeniu Tadeusza Zagórskiego ukazuje się jeszcze trzykrotnie. 
W 1958 roku zostaje wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy w ramach 
serii „Z pism F. Dostojewskiego” redagowanej przez Pawła Hertza. Zagórski uak-
tualnił wówczas swój przekład. Zmiany dotyczą głównie warstwy językowej – ję-
zyk zyskał nowocześniejszą formę. W roku 1972 w tymże wydawnictwie ukazuje 
się drugie (niepoprawione w stosunku do poprzedniego) wydanie Biesów, tym 
razem jako samodzielna książka. Po raz ostatni wznawia je wydawnictwo Polskie 
Media Amer. Com w 2004 roku.

Biesy po raz czwarty 

Pięć lat po wydaniu z 1972 roku, również nakładem PIW, ukazuje się kolejna wer-
sja powieści Dostojewskiego. Tym razem przekład Tadeusza Zagórskiego zostaje 
„przejrzany i poprawiony” przez Zbigniewa Podgórca. Wydanie to jest wyjątkowe 
z kilku powodów. Po pierwsze, Zbigniew Podgórzec dokonał właściwie kilku kos-
metycznych zmian (np. „dziwaczne zdarzenia” zmienił na „dziwne zdarzenia”, 
„gotową kartkę” na „przygotowaną kartkę”, a „rozporządzać się” na „rozporzą-
dzać”) oraz kilku poprawek fi lologicznych (np. Zagórski pomylił się, tłumacząc 
„pół godziny” jako „dwie”). W samym tekście, poza pojedynczymi wyrazami, 
nie zmieniło się właściwie nic. Novum stanowi wybór innych przekładów epigra-
fów stanowiących motto powieści – fragmentu wiersza Aleksandra Puszkina Bie-
sy oraz fragmentu Ewangelii według św. Łukasza; Tadeusz Zagórski wybrał 
przekład Juliana Wołoszynowskiego204, natomiast Zbigniew Podgórzec zdecydo-
wał się na przekład Juliana Tuwima. Fragment Ewangelii Zagórski przytoczył 
w przekładzie Jakuba Wujka, a Podgórzec wprowadził nowszą wersję za Biblią 
Tysiąclecia.

W trakcie analizy okazało się, że tym, co faktycznie „poprawił” Podgórzec, 
były przypisy. O ile w przekładzie z 1972 roku znalazło się 71 przypisów, w tłu-
maczeniu z 1977 roku jest ich już 211. Specyfi ka stosunku tłumacza do przekłada-
nego utworu zostanie omówiona dokładniej w następnym podrozdziale („Biesy” 
po raz piąty). W tym miejscu pragnę skupić się na innego rodzaju ingerencji w tekst. 
Mowa tu o dodaniu przez Zbigniewa Podgórca rozdziału U Tichona, który nie tyl-

203  Zob. Uwagi wstępne, s. 9.
204  W wydaniach z 1958 i 1972 Zagórski wspomina także o tłumaczeniu Tuwima z 1945 r. (Lut-

nia Puszkina, Warszawa 1945, s. 81), ale zostaje przy pierwotnym wyborze z 1928 roku. Zagórski 
wskazuje Wołoszynowskiego jako tłumacza wiersza Puszkina, ale nie podaje noty bibliografi cznej. 
Być może więc przekład powstał specjalnie na potrzeby wydania powieści Dostojewskiego przez 
„Rój”.
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ko ostatecznie nie znalazł się w powieści, ale jego usunięcie spowodowało zmia-
ny w znacznej części tekstu oryginału205. Rozdział ten po raz pierwszy ukazał się 
drukiem w 1922 roku206. W Polsce został opublikowany osobno w 1929 roku207, 
dopiero Podgórzec potraktował go jako aneks do Biesów208. W wydaniu z 1977 
roku fragment U Tichona znalazł się na końcu trzeciej części powieści (po epilo-
gu), jednak w żaden sposób nie został oddzielony od reszty utworu. Okazuje się, 
że decyzja tłumacza o przywróceniu Biesom Spowiedzi Stawrogina w znaczący 
sposób wpłynęła na lekturę utworu w Polsce. 

Historia wyjawiona przez Stawrogina w liście, który czytamy „jednocześnie” 
z archijerejem Tichonem, rzuca całkowicie nowe światło na bohatera. Mikołaj 
Wsiewołodowicz opowiada w nim wypartą dotychczas z pamięci historię swej 
zbrodni – uwiedzenia i wykorzystania małej Matrioszy, która kilka dni później 
popełniła samobójstwo. Kiedy dziewczynka wieszała się w składziku na klat-
ce schodowej, Stawrogin stał tuż za drzwiami i czekał. Gdy wszelkie odgłosy 
dochodzące ze składziku umilkły, dla pewności zajrzał przez lufcik. Wyrzuty 
sumienia i strach zniknęły wraz ze śmiercią Matrioszy, aby potem powrócić ze 
zdwojoną siłą, doprowadzając Stawrogina do obłędu. Wykorzystanie dziewczyn-
ki miało być całkowitym upadkiem bohatera, jego dnem. 

Nigdy jeszcze niczego podobnego nie przeżywałem. […] Czy to nazywa się wyrzutami su-
mienia lub skruchą? Nie wiem i trudno mi to dziś powiedzieć. Możliwe, że nie wzbudza we 
mnie odrazy samo wspomnienie owego występku. Możliwe, że we wspomnieniu owym 
jest nawet coś przyjemnego. Nie mogę znieść jedynie owego widoku, a mianowicie wido-
ku dziewczynki stojącej na progu pokoju z podniesioną piąstką i kręcącej z wyrzutem głową. 
Nie do zniesienia jest myśl o tym, jaki był jej wygląd w owej chwili. Oto czego nie mogę 
znieść, choćby dlatego, że od tamtego czasu obraz ten staje mi przed oczyma niemal co-
dziennie. […] Gdy sięgnę pamięcią, w mojej przeszłości odnaleźć mogę postępki straszliwe. 
[…] Dlaczego jednak ani jedno ze wspomnień nie wywołuje we mnie podobnej reakcji?209.

W pierwotnym zamyśle Dostojewskiego bies Stawrogina popchnął go zatem 
do czynu, który zrujnował go psychicznie i w konsekwencji kazał szukać po-
mocy u duchownego. Stawrogin wydrukował broszurkę – oświadczenie, które 
miało zostać publicznie rozpowszechnione, po tym jak przeczyta ją choćby jeden 
człowiek – wybór padł na Tichona. Kto wie, jak potoczyłyby się dalsze losy Miko-
łaja Wsiewołodowicza. Rozdział ten miał się bowiem ukazać pod koniec drugiej 
części, między rozdziałami Iwan Carewicz oraz Rewizja u Stiepana Trofi mowicza, 
czyli właściwie w połowie powieści210. Z powodu swej drastyczności nie został 

205  Н.Ф. Буданова, Т.И. Орнатская, Н.Л. Сухачев, B.A. Туниманов, Коментарии [w:] Ф.М. 
Достоевский, Cобрание сочинений в пятнадцати томах, Ленинград 1988–1996, т. 7, s. 676.

206  Z. Podgórzec, Przypisy [w:] F. Dostojewski, Biesy, tłum. T. Zagórski, Z. Podgórzec, Warsza-
wa 1977, s. 702–703.

207  Zob. T. Dostojewski, Spowiedź Stawrogina, „Dzieła”, seria 7, Wyd. „Rój”, Warszawa 1929.
208  Z. Podgórzec, Przypisy [w:] F. Dostojewski, Biesy, s. 702–703.
209  F. Dostojewski, U Tichona, tłum. Z. Podgórzec [w:] idem, Biesy, tłum. T. Zagórski, Z. Pod-

górzec, s. 690–691.
210  Z. Podgórzec, Przypisy [w:] F. Dostojewski, Biesy, s. 702–703.
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jednak opublikowany211. Stawrogin z oryginalnej, autorskiej wersji Biesów osta-
tecznie nie popełnił tej strasznej zbrodni; to nie „ten” Stawrogin przyszedł się 
wyspowiadać przed zakonnikiem. Ten Stawrogin wyparł się podobnego czynu212. 
Włączenie tego rozdziału do tłumaczenia powieści nie mogło zatem nie wpłynąć 
na polską recepcję dzieła.

Obraz skrzywdzonego dziecka zdeterminował między innymi jedną z najnow-
szych teatralnych adaptacji powieści. 17 września 2007 roku w krakowskim tea-
trze STU odbyła się premiera Biesów w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. Przed-
stawienie promowano w następujący sposób: 

Rosyjską prowincję u schyłku XIX wieku ogarniają idee terroryzmu i nihilizmu. Słychać 
już wystrzały nadchodzącej Rewolucji. Potomek arystokratycznego rodu Mikołaj Wsiewo-
łodowicz Stawrogin jest opętany, prześladuje go widmo zgwałconej dziewczynki. Zwra-
ca się o pomoc do egzorcysty…
Biesy według Fiodora Dostojewskiego w adaptacji Krzysztofa Jasińskiego łączą elementy 
misterium i współczesnego dreszczowca. Wejdziemy w świat tajnych sprzysiężeń i wy-
kwintnych salonów, pełnych pięknych kobiet. To głęboko metafi zyczne przedstawienie, 
przepojone atmosferą grozy, ale wyposażone w dużą dawkę komizmu213. 

Afi sz spektaklu przedstawiał dziewczynkę ubraną na biało, w wianku z białych 
kwiatów i z twarzą trupa, trzymającą w dłoni czerwony młotek. Nie ma wątpli-
wości, że osią interpretacji Jasińskiego stała się historia opowiedziana u Tichona. 
Nie zaskakuje także fakt, że spektakl został oparty na przekładzie autorstwa Pod-
górca i Zagórskiego. Dotychczasowe adaptacje sceniczne w Polsce wykorzysty-
wały inne przekłady, ale o tym dalej.

Oświadczenie spisane przez Stawrogina stało się również ważnym elementem 
analizy podczas prób zmierzenia się z fi lozofi ą tej postaci. Wydaje się wręcz, że 
na podstawie spowiedzi można wskazać badaczy, którzy swe dociekania opar-
li na tekście oryginalnym lub pierwszych przekładach oraz tych, których interpre-
tacja bazowała na przekładzie z 1977 roku (i późniejszych). Nie jest to bynajmniej 
zarzut w stosunku do tych drugich, lecz jedynie próba pokazania, jak decyzja tłu-
macza wpływa na lekturę dzieła. Niechaj za przykład posłuży tu Sprawa Stawro-
gina214, książka zawierająca polemikę Marii Janion z tekstem Ryszarda Przybyl-
skiego Stawrogin, który na początku 1972 roku ukazał się w „Tekstach”215, tenże 
esej oraz komentarz do dyskusji autorstwa Tadeusza Komendanta. Mamy więc 
w jednym zbiorze trzy wypowiedzi mierzące się ze sprawą Stawrogina. 

Ryszard Przybylski w swych rozważaniach wspomina „wyrzucony rozdział” 
jako źródło pewnej wiedzy, której czytelnik (nie tylko polski, nie tylko współ-
czesny, ale odbiorca dzieła w jego ostatecznej wersji w ogóle) został pozbawio-

211  Biesy ukazywały się w częściach w gazecie „Russkij Wiestnik”. Druk Spowiedzi Stawrogina 
zablokował redaktor pisma – Michaił Katkow. 

212  Zob. rozmowa Mikołaja Wsiewołodowicza z Szatowem (Ф.М. Достоевски, Бесы, s. 235).
213  http://www.scenastu.com.pl/
214  M. Janion, R. Przybylski, Sprawa Stawrogina, posłowie T. Komendant, Warszawa 1996.
215  R. Przybylski, Stawrogin, „Teksty” 1972, nr 44, s. 9–37.
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ny. Autor rozprawy przywołuje między innymi znajdującą się w rozdziale U Ti-
chona aluzję Stawrogina do etymologii własnego nazwiska (gr. staurós – krzyż). 
Mikołaj Wsiewołodowicz poprzez spowiedź wyraża potrzebę kary, potrzebę 
krzyża, potrzebę kaźni na oczach całego ludu216. To jedyne miejsce powieści bez-
pośrednio odnoszące się do chrześcijańskiego symbolu krzyża. Przybylski, aby 
lepiej zrozumieć Stawrogina, analizuje jego stosunki z innymi. Czyni ciekawe 
porównanie relacji Stawrogin – Lebiadkin do relacji książę Harry – Falstaff, któ-
rej wielowarstwowość „trochę umyka dzisiejszemu czytelnikowi, ponieważ z po-
wieści wypadł rozdział U Tichona, w którym Stawrogin występuje jako autor 
spowiedzi-memoriału”217. Pan tworzył prozę, zaś sługa grafomańskie wiersze. 
Badacz wspomina ów „ubytek” niejako na marginesie swych rozważań, traktując 
go jako wiedzę naddaną, specjalistyczną i stawia ją na równi z wiedzą pozwala-
jącą odkryć odwołania autora do poezji Puszkina, do bohaterów twórczości Ka-
ramzina czy też do Molierowskiego Don Juana. W ujęciu Przybylskiego wycięty 
przez cenzurę fragment zaczął żyć własnym życiem, pozostając w zewnętrznym 
dialogu z powieścią. Spowiedzi Stawrogina bliżej jest do notatek i listów auto-
ra niż do samodzielnego utworu budującego intertekstualne zależności.

Inaczej do „wyrzuconego rozdziału” podchodzi Maria Janion. Badacz-
ka przywołuje tekst oświadczenia Stawrogina jako integralny element powie-
ści. W toku swych rozważań Janion analizuje zarówno poszczególne elementy 
z „powieściowego” życia Stawrogina, jak i fragmenty jego „pozapowieściowej” 
spowiedzi, nie sygnalizując tej jakże znaczącej różnicy. Co więcej, twierdzi, 
że Dostojewski przypisywał największe znaczenie trzem postaciom: Stawrogi-
nowi, Piotrowi Wierchowieńskiemu oraz Tichonowi właśnie218. Janion nie tyl-
ko traktuje fragment U Tichona jako element struktury powieściowej, ale traktuje 
go jako jedną z głównych osi powieści. Mimo że autorka nie podaje źródła cy-
tatów, z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że bazuje na pol-
skim wydaniu z 1977 roku. Potwierdzają to nie tylko poszczególne fragmenty 
spowiedzi, brzmiące identycznie, jak w przekładzie Podgórca; Janion przywołuje 
także jeden z najważniejszych momentów Biesów – wypowiedź Kiriłłowa na te-
mat wolności i wiary. „Swojewolje” oraz „gławnaja swoboda”, przetłumaczone 
przez Zagórskiego jako „wolna wola”, a nie „samowola”, stały się jedną z naj-
częściej wspominanych (m.in. przez Podgórca219, ale wcześniej przez Przybyl-
skiego220) nieścisłości tego tłumaczenia221. Zanim jednak Zbigniew Podgórzec 
dokonał poprawki (wydanie z roku 1992), manifest Kiriłłowa w niezmienionej 
formie został powtórzony w przekładzie wspólnym z roku 1977. I w tejże formie 

216  R. Przybylski, Stawrogin [w:] M. Janion, R. Przybylski, Sprawa..., s. 18.
217  Ibidem, s. 25–26.
218  M. Janion, Czy Stawrogin jest postacią tragiczną? [w:] M. Janion, R. Przybylski, Sprawa..., 

s. 48.
219  Z. Podgórzec, Biesy wiecznie żywe (Rozmowa Anny Baczewskiej ze Zbigniewem Podgór-

cem), „Życie Warszawy” 1992, nr 157, dod. s. 5.
220  R. Przybylski, Śmierć Antychrysta, „Znak” 1981, nr 1 (319–320), s. 109–122.
221  Problem ten omawiam szerzej w następnej części („Biesy” po raz piąty).
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przywołuje go Janion: „Trzy lata szukałem atrybutu mojej boskości i znalazłem. 
Jest nim – wolna wola! Muszę się zastrzelić, bo najwyższe osiągnięcie mojej wol-
nej woli to zabić samego siebie”222. I choć badaczka wspomina o korekcie tych 
miejsc przekładu przez Przybylskiego, sama sięga po tekst tłumaczenia sprzed 
owej korekty; po „podręczną” wersję Biesów.

O popularności wydania z 1977 roku świadczy także tekst posłowia do Sprawy 
Stawrogina autorstwa Tadeusza Komendanta. Chociaż Komendant pozwala sobie 
na krytykę sporej części analizy Przybylskiego, opartej na tekście metaforycz-
nego wierszyka o robaku w polskim, niedokładnym tłumaczeniu223, kiedy sam 
potrzebuje odwołać się do cytatu z Biesów, także sięga po tekst przekładu. I jest 
to przekład Zagórskiego i Podgórca z 1977 roku224.

Biesy po raz piąty

Kolejna wersja powieści ukazuje się w 1992 roku nakładem londyńskiego wy-
dawnictwa „Puls”. Biesy są czwartą pozycją serii „Z dzieł Fiodora Dostojewskie-
go”. Nowe wydanie utworów pisarza spotkało się ze sporym zainteresowaniem, 
o czym świadczą liczne artykuły, recenzje oraz wywiady z tłumaczem, które uka-
zały się zaraz po wydaniu książki225. Przekład Tadeusza Zagórskiego został, jak 
twierdził Podgórzec, poprawiony w ponad pięćdziesięciu procentach226. Dlacze-
go po raz kolejny nie powstało zupełnie nowe tłumaczenie? Podgórzec wskazał 
kilka tego przyczyn. W jednej z rozmów przyznał, że z jednej strony wiązało się 
to z brakiem pieniędzy, z drugiej z brakiem czasu, podczas gdy dorastało nowe 
pokolenie, któremu Biesy „się należały”. „Zresztą – jak przyznał tłumacz – dawne 
przekłady mają koloryt swojego czasu. My go odbieramy jako XIX-wieczny. Tak 

222  M. Janion, Czy Stawrogin..., s. 55–56.
223  Chodzi tu o wierszyk „Жил на свете таракан/ таракан от детства/ и потом попал в стакан 

полный мухоедства”. Przybylski wykorzystał obraz robaka wrzuconego do słoja pełnego much jako 
swoistą metaforę życia Stawrogina. Podczas analizy badacz posłużył się jednak tłumaczeniem Za-
górskiego, które brzmi następująco: „Żył na świecie pewien gad/ Urodzony żukiem.../ Nieostrożnie 
biedak wpadł/ W szklankę z muchotłukiem”. Tadeusz Komendant zarzuca polskiej wersji przekła-
manie, w które zabrnął Przybylski. Według Komendanta rzeczownik „мухоедствo” został stworzo-
ny przez Dostojewskiego na wzór słowa „людоедство”, czyli ludożerstwo. Robak z wierszyka nie 
został więc zniszczony przez siłę wyższą („muchotłuk”), ale został zjedzony przez otaczające go 
muchy (zob. T. Komendant, Stawrogin, mój bliźni [w:] M. Janion, R. Przybylski, Sprawa..., s. 85).

224  T. Komendant, Stawrogin, mój bliźni, s. 87.
225  Zob. m.in. Z. Taranienko, „Biesy” w poprawionym przekładzie, „Rzeczpospolita” 1992, 

nr 209, dod. s. 5; M. Umięcka, „Biesy” czytane na nowo, „Tygodnik Solidarność” 1992, nr 40, s. 16; 
Z. Podgórzec, „Biesy” wiecznie żywe (Rozmowa Anny Baczewskiej ze Zbigniewem Podgórcem), s. 5; 
Z. Podgórzec, Dostojewski i przeklęte problemy (Ze Zbigniewem Podgórcem rozmawia Magdalena 
Umięcka), „Tygodnik Solidarność” 1992, nr 51/52, s. 23; Z. Podgórzec, Czy poprawiać przekłady? 
(Ze Zbigniewem Podgórcem rozmawia Michał Łukaszewicz), „Nowe Książki” 1994, nr 6, s. 42–43.

226  Z. Podgórzec, Biesy wiecznie żywe..., s. 5.
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powinno zostać”227. Jednak w innym wywiadzie tłumacz podał odmienny powód 
dokonania poprawy dotychczasowej wersji, którą przecież, zgodnie z danymi bi-
bliografi cznymi, „współtworzył”:

Czynię to w nadziei, że przybliżę w ten sposób twórczość tego genialnego pisarza naszej 
publiczności czytającej, że jego książki staną się lekturą obowiązującą każdego Polaka, 
bo stanowią przecież klucz do zrozumienia Rosji. Czytany jest Dostojewski na całym świe-
cie, a u nas, jak mi się wydaje, wciąż nie za często sięga się po jego utwory... Zastanawiając 
się nad tym, dlaczego tak jest, doszedłem do przekonania, że główną przyczyną były stare, 
nie zawsze oddające istotę utworów Dostojewskiego, przekłady. Nie chcę się mylić, ale 
w moim przekonaniu to one stanowiły główną barierę między Dostojewskim a polskim 
czytelnikiem228.

Artykuły prasowe zaanonsowały, że klucz do zrozumienia Rosji stanie się te-
raz dostępny polskiemu odbiorcy dzięki obszernemu komentarzowi oraz swoistej 
mapie, jaką tworzą przypisy229. W piśmie „Nowe Książki” czytamy:

Przypisy są w stosunku do wcześniejszych wydań rozszerzone i znacznie dokładniejsze, 
lepiej informują o tle historycznym, rozszyfrowują prototypy powieściowych postaci Do-
stojewskiego oraz liczne aluzje, jakie czynił względem bliskiej sobie epoki autor Biesów. 
[…] Przypisy do tej właśnie powieści wydanej przez PIW w roku 1961, i wznawianej w la-
tach następnych, to zaledwie osiem stron. Przypisy w wydaniu „Pulsu” z roku 1992 to stron 
dwadzieścia pięć. W tym przypadku nie można mieć wątpliwości. Z pewnością coś zyska-
liśmy230.

Okazuje się jednak, że komentarz dotyczący kontekstu ukazania się powie-
ści oraz przypisy pozostały niezmienione i ani pod względem ilościowym, ani ja-
kościowym nie różnią się niczym od tych z wersji Państwowego Instytutu Wy-
dawniczego z roku 1977231. Co więc zyskaliśmy?

Tym razem faktycznie zostały naniesione poprawki na tekst samego prze-
kładu. W głównej mierze dotyczą one realiów kulturowych prawosławia. I tak 
na przykład Zbigniew Podgórzec poprawił „nabożeństwo żałobne” na „pani-
chidę”, „klasztor” na „monaster”, a „mszę świętą” na „liturgię”. Faktem jest, że 
tłumacz uporządkował kwestię miar i wag nieco pomieszanych w przekładzie 
Zagórskiego. Inna zmiana dotyczy wspomnianego już wcześniej terminu „swo-
jewolje”, tłumaczonego dotychczas jako wolna wola. „Swojewolje” słusznie zo-
stało zamienione na samowolę. Trudno się jednak zgodzić z zarzutem Podgórca, 
iż poprzedni tłumacz tym jednym słowem zmienił sens całego utworu Dosto-
jewskiego232, bo czyż samowola nie jest źle wykorzystaną wolną wolą? Takie 

227  M. Umięcka, „Biesy” czytane na nowo, s. 16.
228  Z. Podgórzec, Dostojewski i przeklęte problemy, s. 23.
229  M. Umięcka, „Biesy” czytane..., s. 16.
230  Z. Podgórzec, Czy poprawiać przekłady?, s. 42.
231  Wciąż są to 2 przypisy do epigrafów, 211 przypisów do powieści oraz 16 przypisów do 

rozdziału U Tichona.
232  Z. Podgórzec, Dostojewski i przeklęte problemy, s. 23.
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rozumienie potwierdza zresztą bardzo wyraźnie kontekst wykorzystania lekse-
mu, czyli podjęcie przez Kiriłłowa decyzji o samobójstwie, jako akcie całkowicie 
wolnej woli oraz zrównania się z Bogiem. Wagę powyższych zmian Podgórzec 
podsumował następująco: „Funkcjonujący w Polsce Dostojewski nie był właś-
ciwie Dostojewskim”233. Być może. W tym miejscu po raz kolejny nasuwa się 
jednak pytanie, dlaczego Podgórzec nie podjął się całkiem nowego przekładu. 
Co więcej, zapytany, kto tłumaczył Dostojewskiego dobrze, Zbigniew Podgórzec 
wskazał Tuwima i Kotarbińskiego. Na pytanie, dlaczego więc nie poprawiał prze-
kładu Kotarbińskiego, odpowiedź brzmiała, że teksty obu tłumaczeń są do siebie 
bardzo podobne234. Niewykluczone, wszak mowa tu o przekładach tej samej po-
wieści. Na płaszczyźnie językowej jednak różni je wiele.

W roku 2002, nakładem Wydawnictwa Dolnośląskiego, ukazało się sa-
modzielne już tłumaczenie autorstwa Zbigniewa Podgórca235, które zasadni-
czo już różni się od tłumaczenia wydanego przez niego wspólnie z Tadeuszem 
Zagórskim. Dziesięć lat od wydania poprawionej wersji Podgórzec właściwie 
całkowicie zmienił metodę translatorską. Tłumacz zrezygnował z „waloru ar-
chaiczności zbliżającego go czasowo do języka oryginału”, jaki miał tekst w in-
terpretacji Zagórskiego236. Podstawowa różnica zawiera się zatem w warstwie 
językowej. Język Biesów Podgórca jest współczesny, nie tyle jednak w warstwie 
leksykalnej, ile raczej składniowej. Tłumacz mocno przeredagował tekst, a miej-
sca niejasne i chaotyczne – dookreślił. Jako próbkę tego przekładu przywołajmy 
fragment wielokrotnie już w tym rozdziale przytaczany. Przypomnijmy, że w ory-
ginale wypowiedź Szatowa brzmi:

– Ненависть тоже тут есть, – произнес он, помолчав с минуту, – они первые были бы 
страшно нещастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже 
на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им 
тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только живот-
ная, безконечная ненависть к России, в организм въевшася... И никаких невидимых 
миру слез из-под видимого смеха тут нету! Никогда еще не было сказано на Руси бо-
лее фалшывого слова, как про эти незримые слезы! – вскричал он почти с яростю237.

W przekładzie Zbigniewa Podgórca natomiast:

– Niebagatelną rolę odgrywa również nienawiść – dodał po dłuższej chwili milczenia. – 
Ludzie ci pierwsi zmartwiliby się niezmiernie, gdyby Rosja jakimś sposobem przeobra-
ziła się nagle według ich koncepcji i stała się bezgranicznie bogata i szczęśliwa. Prze-
cież nie mieliby wtedy kogo nienawidzić, nie byłoby kogo opluwać, nad kim się pastwić! 
Do działania pobudza ich bowiem wyłącznie patologiczna, bezgraniczna wręcz nienawiść 
do Rosji… Nienawiść, która przeżarła całą ich duszę… I gdzież tu mówić o łzach, które 

233  Z. Podgórzec, Czy poprawiać przekłady?, s. 42.
234  Ibidem.
235  F. Dostojewski, Biesy, tłum. Z. Podgórzec, Wrocław 2002. W pracy posługuję się wydaniem 

drugim, niezmienionym, z 2004 r.
236  Z. Podgórzec, Biesy wiecznie żywe, s. 5.
237  Ф.М. Достоевски, Бесы, s. 128.
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niedostrzegalne są dla świata spod przykrywki uśmiechu! Nikt jeszcze nigdy nie wypo-
wiedział w Rosji większego łgarstwa niż to o tych właśnie łzach! – zawołał z nieskrywaną 
wściekłością238.

Każde właściwie zdanie zostało „wytłumaczone” i odpowiednio skrócone 
albo nieco wydłużone. Nienawiść nie tylko „jest” pośród ateistów, ale „odgrywa” 
w tym środowisku „niebagatelną rolę”. W przekładzie nie „oni”, a „ci ludzie” 
nie mieliby się („przecież”) nad kim pastwić. Co więcej, ich nienawiść jest nie 
tylko „bezgraniczna”, lecz wręcz „patologiczna”. Podobne zmiany zaszły na po-
ziomie konstrukcji zdań. Należy jednak zauważyć, że Podgórzec zachował cha-
rakterystyczną dla pisarstwa Dostojewskiego interpunkcję.

Interesującą w perspektywie poprzednich tłumaczeń zmianą jest całkowite (!) 
pozbycie się przypisów. Jedyne komentarze, jakie pojawiają się w tekście, to te 
będące tłumaczeniem zwrotów francuskojęzycznych. Tłumacz zrezygnował więc 
także z roli przewodnika po kulturze prawosławia, jak sam nazywał siebie jako au-
tora owych przypisów239.

Jednak najbardziej znacząca zmiana, jaką według mnie wprowadził w prze-
kładzie z 2002 roku Zbigniew Podgórzec, znowu dotyczy Spowiedzi Stawrogina. 
Tym razem została ona umieszczona w środku powieści. Tłumacz postanowił 
włączyć do utworu rozdział U Tichona w miejscu, w którym miał się znajdować 
zgodnie z pierwotnym zamysłem autora, w II części, między rozdziałami Iwan 
Carewicz oraz Rewizja u Stiepana Trofi mowicza. Specyfi czne miejsce rozdzia-
łu zostało zaznaczone jedynie nawiasem kwadratowym, w który został ujęty 
jego numer, oraz kilkuzdaniowym przypisem dolnym. W przypisie znajdujemy 
lapidarną informację o tym, w jakich okolicznościach rozdział został usunięty 
z powieści, o tym, że nie stanowi jej integralnej części, jednak mimo to „niektórzy 
edytorzy (na przykład prof. Ludmiła Saraskina w komentowanym przez siebie 
wydaniu Biesów, Moskwa 1993) umieszczają go w miejscu zaplanowanym pier-
wotnie przez Dostojewskiego […]”. Dowiadujemy się wreszcie, że „wydawca no-
wego polskiego przekładu poszedł tym śladem, pragnąc być możliwie najbliż-
szy intencji Dostojewskiego, a nie kanonicznej formie utworu, ukształtowanej 
przez osiemdziesięcioletnią praktykę edytorską”240. Z aneksu, swoistego dodatku, 
stała się zatem Spowiedź Stwarogina niemalże „pełnoprawną” częścią powie-
ści. W Posłowiu nie pada na ten temat już ani jedno zdanie. Wpływ tego zabie-
gu na polską recepcję dzieła zdołamy jednak ocenić dopiero za kilka lat, i to pod 
warunkiem że ten właśnie tekst stanie się podstawą jakiejś „głośnej”, ważnej pod 
względem społeczno-kulturowym, lektury.

Największą ze wszystkich polskich tłumaczeń Biesów popularnością niewątp-
liwie cieszyła się wersja z 1977 roku. Przekład autorstwa Tadeusza Zagórskiego, 
poprawiony i uzupełniony przez Zbigniewa Podgórca, stał się niejako tekstem 

238  F. Dostojewski, Biesy, tłum. Z. Podgórzec, s. 194.
239  M. Umięcka, „Biesy” czytane na nowo, s. 16.
240  Ibidem, s. 591.
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kanonicznym. Jest to właściwie jedyne tłumaczenie wykorzystywane w rozma-
itych pracach, opracowaniach, komentarzach dotyczących Biesów241, jak rów-
nież w ich adaptacjach242. Przekład ten stanowi nie tylko źródło cytatów, ale 
w bardzo wielu przypadkach jest podstawą analizy powieści Dostojewskie-
go. Powodów można wskazać wiele. Jednym z nich jest z pewnością kontekst 
historyczno-społeczny. Wcześniej, to jest w momentach ukazywania się kolej-
nych polskich przekładów dzieła (1908, 1928), poczytność utworów Dostojew-
skiego opierała się w dużej mierze na jego popularności w Europie Zachodniej. 
Swoista fala fascynacji twórczością rosyjskiego pisarza, jaka przeszła na począt-
ku XX wieku i w okresie międzywojnia przez Francję i Niemcy, ukonstytuowa-
ła jego miejsce pisarza w kanonie literatury światowej, stając się dlań jednocześnie 
formą przepustki do innych kultur. Także tych bliskich. „Spokojne trwanie” dzie-
ła niejako na peryferiach polisystemu polskiej kultury literackiej zostało przerwa-
ne w latach siedemdziesiątych. Sytuacja społeczno-polityczna Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej w latach po roku 1968 rzuciła całkiem nowe światło na tekst. 
Jedną z najważniejszych i najbardziej wyrazistych lektur zaproponował Andrzej 
Wajda243. W latach siedemdziesiątych zeszłego wieku powstaje także najbardziej 
popularny bułgarski przekład powieści.

II.2. BUŁGARSKIE LEKTURY BIESÓW

To, że bułgarska recepcja Biesów różni się od polskiej, implikuje już choćby odleg-
łość geografi czna czy kontekst kulturowo-społeczny. Inne były także interrelacje 
kultur wyjściowej i docelowej. Nie jest jednak oczywiste, które z elementów rze-
czywistości wpłynęły na dialog z dziełem i jakie znaczenie mogło to mieć dla od-
bioru utworu rosyjskiego pisarza w Bułgarii.

Kontekst

Zasady relacji bułgarsko-rosyjskich na przełomie XIX i XX wieku dyktowała nie-
mal całkowicie imperialna Rosja. Jak przypomina Maria Todorova, zainteresowa-
nie wschodniosłowiańskiego imperium Bałkanami nastąpiło stosunkowo późno, 

241  Jako źródło cytatów przekład ten traktują tacy znawcy twórczości autora, jak Halina Brzoza 
(H. Brzoza, Dostojewski – myśl a forma, Łódź 1984), Anna Raźny (A. Raźny, Fiodor Dostojewski 
– fi lozofi a człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988), czy wspomniany już Ryszard Przybylski.

242  Przekład ten posłużył jako podstawa interpretacji m.in. w spektaklu zrealizowanym przez 
Marka Fiedora w Teatrze Polskim w Poznaniu (Biesy, reż. M. Fiedor, premiera: 10 kwietnia 2005) 
oraz we wspomnianym już w tej pracy spektaklu wystawianym na krakowskiej scenie STU (Biesy, 
reż. K. Jasiński, premiera: 17 września 2007).

243  O samej interpretacji piszę w ostatnim rozdziale; zob. Polifoniczność a teatralność. „Biesy” 
w przekładzie intersemiotycznym, s. 129.
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bo w latach osiemdziesiątych XVIII wieku, jako wynik ekspansji w basenie Mo-
rza Czarnego244. Jednak dopiero wiek XIX i „ekspedycje badawcze” skutkowały, 
obowiązującym w samej Bułgarii właściwie do dziś, powstaniem jej wizerun-
ku kraju najbardziej uciemiężonego przez Turcję spośród krajów słowiańskich245. 
Słowiańskość odgrywała tutaj rolę kluczową. Todorova porównuje stosunek 
Rosjan do Bułgarii do fi lohelleńskich nastrojów obserwowanych w Europie Za-
chodniej: „Podobnie jak Europejczycy odkrywali s w o i c h  Greków jako źród-
ło cywilizacji, Rosjanie odkrywali s w o i c h  Bułgarów jako naród, w którym za-
korzeniona jest kultura słowiańska”246. Stosunki między państwami zacieśniły się 
w drugiej połowie XIX wieku, na fali nastrojów słowianofi lskich. W roku 1877 
Rosja wypowiedziała Turcji wojnę, w której wyniku rok później Bułgaria odzy-
skała niepodległość247.

Pierwszy przekład Dostojewskiego na język bułgarski ukazał się w 1883 roku. 
Opowiadanie Mały bohater wydrukowała płowdiwska gazeta „Nauka” (Наука). 
Nie bez znaczenia jest fakt, iż pierwsze tłumaczenie wyszło na terenach, które 
znalazły się poza granicami Księstwa Bułgarskiego ze stolicą w Sofi i i na których 
wpływy rosyjskie były bardzo silne. Jeszcze w trakcie wojny rosyjsko-tureckiej 
(1877–1878) na ziemiach bułgarskich został ustanowiony Tymczasowy Rząd Ro-
syjski (Временно руско управление в България), z komisarzem Władimirem 
Czerkaskim na czele248. Po jego śmierci funkcję naczelnika pełnił Aleksander 
Dondukow-Korsakow, a jego kwatera początkowo mieściła się w Płowdiwie. 
Po zakończeniu wojny, na mocy traktatu berlińskiego, Płowdiw stał się stolicą 
Rumelii Wschodniej, pozostającej pod kontrolą turecką. Tym silniejsze okaza-
ły się na tych terenach nastroje prorosyjskie, których wyrazem był wspierany 
przez Rosję, a zablokowany traktatem projekt rusofi lskiej „Wielkiej Bułgarii”249. 

W latach 1888–1890 w wydawanej w Szumen (Księstwo Bułgarskie) gazecie 
„Iskra” (Искра) ukazały się kolejno powieści Skrzywdzeni i poniżeni oraz Zbrod-

244  M. Todorova, Bałkany wyobrażone, tłum. P. Szymor, M. Budzińska, Wołowiec 2008, 
s. 180–181.

245  Mowa tu przede wszystkim o obszernym studium zakarpackiego Rusina, Jurija Wenelina, 
poświęconym historii, językowi oraz etnografi i bułgarskiej – Ю. Венелин, Древние и нынешние 
болгары в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении 
к россиянам. Историко-критические изыскания, т. I, Москва 1829. Po powrocie do Rosji Wene-
lin nawiązał kontakt z przebywającymi w Odessie bułgarskimi działaczami Odrodzenia Narodowego 
(m.in. Wasiłem Apriłowem), a jego prace wpłynęły na intensyfi kację ich świadomości narodowej. 

246  M. Todorova, Bałkany wyobrażone, s. 185.
247  Bułgaria miała stać się przyczółkiem Rosji na Bałkanach.
248  В. Методиев, Л. Стоянов, Българските държавни институции 1879–1986, София 

1990, s. 54.
249  Pierwszy traktat pokojowy został podpisany 3 marca 1878 r. w San Stefano. Zgodnie z jego 

postanowieniami Bułgaria miała obejmować tereny od Dunaju do Morza Egejskiego oraz od Morza 
Czarnego do Jeziora Ochrydzkiego, stając się tym samym największym państwem na Bałkanach 
(i przyczółkiem Rosji na półwyspie). Dlatego trzy miesiące później (13.06.1878), z inicjatywy Bis-
marcka, w Berlinie odbył się kongres pokojowy, na którym Bułgaria została podzielona na Księstwo 
Bułgarskie i Rumelię Wschodnią. Macedonia pozostała w granicach Imperium Osmańskiego (zob. 
T. Czekalski, Bułgaria, Warszawa 2010, s. 21–35).
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nia i kara. W 1890 roku w wielkotyrnowskiej gazecie „Praca” (Труд) wydru-
kowane zostały Wspomnienia z domu umarłych. W 1892 roku wyszło pierwsze 
w Bułgarii wydanie książkowe Dostojewskiego – Bracia Karamazow w prze-
kładzie redaktora naczelnego „Iskry” Wasiła Jordanowa. W kolejnych latach, 
do roku 1905, ukazały się tłumaczenia następnych jego powieści250. Potem nastą-
piła około piętnastoletnia przerwa.

Jeszcze zanim opublikowano w Bułgarii pierwsze przekłady utworów Do-
stojewskiego, on sam pojawił się jako bohater kilku artykułów. W rusofi lskiej 
„Maricy” (Марица) student prawa, Stefan Bobczew, późniejszy redaktor sło-
wianofi lskiego pisma „Głos Słowiański” (Славянски глас), zrelacjonował 
mowę wygłoszoną przez pisarza podczas ceremonii odsłonięcia pomnika Pusz-
kina w Moskwie251. Jako współpracownik gazety „Wiadomości Moskiewskie” 
(Московске ведьмости) Bobczew poprosił swego przełożonego o akredytację 
na spotkanie. Na miejscu okazało się, że w zdobyciu stosownej przepustki po-
mógł sam Dostojewski. Zgodnie ze wspomnieniami sprawozdawcy, pisarz był 
bardzo zainteresowany faktem, że młody absolwent prawa niebawem wra-
ca do kraju. Opis spotkania z rosyjskim pisarzem jest pełen emocji, miejsca-
mi wręcz patetyczny.

Високоблагородна задача е тази на съдията и вие сте щастливи, че ще можете в една 
възродена и свободна България да поработите на туй, което е най-великата задача 
в една държава, за един народ. Носете високо знамето на правдата и на научната 
истина252.

[Szlachetne ma do wypełnienia zadanie sędzia i pan ma szczęście, że będzie pan mógł w od-
rodzonej i wolnej Bułgarii pracować nad tym, co stanowi największe wyzwanie dla kraju, 
dla narodu. Niech pan wysoko unosi sztandar prawdy i prawdy naukowej.]

Kolejne artykuły ukazują się w czasopismach „Nauka” (Наука)253, „Kolek-
cja Bułgarska” (Българската сбирка)254 (oba tytuły wychodzą w Płowdiwie) 
oraz w modernistycznej „Myśli” (Мисъл)255. Wszystkie mają raczej biografi czny 
charakter, prezentują sylwetkę pisarza ze szczególnym uwzględnieniem jego sło-
wianofi lskich poglądów, niechęci do Zachodu oraz poparcia dążeń niepodległoś-
ciowych krajów bałkańskich, jakie autor wyrażał jeszcze przed wybuchem wojny 
rosyjsko-tureckiej.

250  Wieś Stiepaniczkowo i jej mieszkańcy. Wspomnienia z domu umarłych (1921); Gracz (1923); 
Dziennik pisarza (1924); Idiota. Młodzik (1927).

251  „Марица” 188, нр. 199.
252  Ibidem.
253  С. Бобчев, Т.М. Достоевски (живописен и книжовен очерк), „Наука” 1882, г. II, кн. 1, 

s. 19.
254  Anonimowy autor, Ф.М. Достоевски (По случай 15 години от смъртта му и 50 години 

от появата на „Бедните хора”, „Българската сбирка”, г. III, 1.08.1896, s. 300.
255  М. Харден, Достоевски (литературно-биографицзен очерк), „Мисъл” 1897, г. I, кн. 

13, s. 265.
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W 1906 roku w piśmie „Głos Słowiański”, organie Słowiańskiego Towa-
rzystwa Dobroczynnego, ukazuje się artykuł K. Bakałarowa256 Богочовекът 
и човекобoгът на Достоевски (Bogoczłowiek i człekobóg Dostojewskiego), 
w którym autor skupił się na religijnym wymiarze myśli Dostojewskiego. Baka-
łarow wyszedł z założenia, że rosyjski pisarz nie tyle neguje przejawy „europei-
zmu” w kulturze rosyjskiej, ile wierzy w „wyższość chrześcijaństwa”. To właśnie 
chrześcijaństwo uratuje według niego Rosję i ludzkość w ogóle257. W dalszej czę-
ści wyłożona została fi lozofi a człowieka według Dostojewskiego, opierająca się 
na dychotomii „bogoczłowiek” i „człekobóg”. Istnienie „bogoczłowieka” jest 
wynikiem poddania się woli bożej, „człekobóg” natomiast istnieje poprzez ne-
gację siły sprawczej Boga, próbę relatywizacji Absolutu oraz nadania boskich 
atrybutów człowiekowi (nauce, rozumowi itp.). Historia ludzkości jest zapisem 
walki między tymi siłami. Podstawą rozważań Bakałarowa stała się oczywiście 
postać Kiriłłowa z Biesów i głoszone przez niego przekonania. Bułgarski uczony 
uważa, że twórczość Dostojewskiego ukazuje tragedię duszy ludzkiej, ale i rozdar-
cie samego autora. Bakałarow posłużył się przykładami z teksu Biesów oraz Bra-
ci Karamazow, podając je we własnym przekładzie.

W roku 1910 w piśmie „Przebudzenie Duchowe” (Духовната пробуда) uka-
zał się jeden z ważniejszych artykułów na temat pisarza258. Jego autor, Nikołaj 
Atanasow, pisze o „pragnieniu Boga”, które determinuje pisarstwo Dostojew-
skiego, a które dotyczy w równym stopniu bohaterów jego powieści, jak i same-
go twórcy. Artykuł ten jest o tyle przełomowy, że jego autor skupia się na – tak 
ważnej z późniejszej perspektywy dla bułgarskiej kultury – etnopsychologii259; 
wychodzi od analizy „rosyjskiego ducha”, który powinien posłużyć Bułgarom 
jako zwierciadło, gdyż w nim odbija się duch bułgarski.

Mimo powstałych na przełomie XIX i XX wieku przekładów Dostojewski mu-
siał jednak poczekać aż do lat dwudziestych XX wieku na popularność podobną 
do tej, jaką w Bułgarii cieszył się autor Wojny i pokoju. Powodów można wskazać 
kilka. Po pierwsze, w okresie poodrodzeniowym kultura i sztuka bułgarska nie-
jako nadrabiały stracony czas, co znalazło odbicie między innymi w ilości tłu-
maczonej literatury. Gazety po roku 1878 prześcigały się w drukowaniu utwo-
rów „wielkich pisarzy światowych”, takich jak Tołstoj, Turgieniew, Balzak, 
Hugo czy de Maupassant. Można wręcz powiedzieć, że w drugiej połowie 
XIX wieku w bułgarskim polisystemie literackim pozycję centralną zajmowa-
ła literatura tłumaczona. Posługując się typologią Even-Zohara, mielibyśmy 
tu do czynienia z przypadkiem, kiedy „polisystem się jeszcze nie skrystalizował, 

256  Jest to jeden z pseudonimów, pod jakimi publikował Nikoła Atanasow Radułow.
257  К. Бакаларов, Богочовекът и човекобoгът на Достоевски, „Славянски глас” 1906, 

г. IV, кн. III, s. 86.
258  Н. Атанасов, Жаждата за Бог у Достоевски, „Духовната пробуда” 1910, нр. 15, s. 3–8; 

нp. 16, s. 6–11.
259  Podejście etnopsychologiczne cechuje m.in. jedną z najważniejszych i najbardziej popular-

nych książek poświęconych Bułgarii i Bułgarom: Т. Жечев, Българският Великден или страстите 
български, София 1975.
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to znaczy kiedy literatura jest »młoda«, trwa proces jej powstawania”260. Prze-
kłady są więc wynikiem zapotrzebowania gatunkowego, stylistycznego, a „li-
teratura tłumaczona odpowiada po prostu na istniejącą w młodszej literaturze 
potrzebę posłużenia się odkrytym przez nią właśnie lub odnowionym językiem 
literackim w możliwie największej liczbie tekstów różnego typu, aby uczynić 
z tego języka poręczne tworzywo literatury, użyteczne dla tworzącej się społecz-
ności odbiorców”261.

Warto w tym miejscu dodać, że uwagę na to zwrócił już na początku XX 
wieku bułgarski badacz Stefan Minczew. We wstępie do studium Из историята 
на българския роман (Z historii powieści bułgarskiej) napisał on, że zbadanie 
początków gatunku powieściowego w Bułgarii:

изисква системно проучване на цялата преводна белетристична литература до мо-
мента, когато се явяват самостойни опити за роман на български, и не само до този 
момент, но и след него [...] Тази преводна белетристика съставя за историята на бъл-
гарския роман един вид традиция, която налага както езиковите, така и литературните 
форми на младите ревнители на българския роман262.

[wymaga systematycznego przestudiowania całej tłumaczonej literatury beletrystycznej 
do chwili, w której pojawiają się samodzielne próby stworzenia bułgarskiej powieści i nie 
tylko, także później […] Tłumaczona beletrystyka formuje w odniesieniu do historii lite-
ratury bułgarskiej rodzaj tradycji, która wpływa tak na językowe, jak i literackie formy 
młodych żarliwych twórców powieści bułgarskiej.]

W tym sensie lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XIX wieku należały
przede wszystkim do twórców rosyjskich z Tołstojem na czele263. W Buł-
garii najpierw ukazały się jego późne powieści, odczytywane jako teks-
ty traktujące o nierówności społecznej. Tołstoj postrzegany był w rezultacie 
jako pisarz antypaństwowy, dzięki czemu zyskał dużą popularność wśród mło-
dych bułgarskich czytelników264. Według Angeła Anczewa świat powieści Do-
stojewskiego był natomiast tak daleki od rzeczywistości bułgarskiej, że dla Buł-
garów wręcz niezrozumiały. 

260  I. Even-Zohar, Miejsce literatury tłumaczonej..., s. 199.
261  Ibidem.
262  Ст. Минчев, Из историята на българския роман. Опит за литературно-исторически 

наблюдения върху развитието на романа през ХIХ в. до Освободителната война, София 
1908, s. 1. Współcześnie podobne stanowisko prezentuje w swych pracach Nikołaj Aretow (zob. 
m.in. Н. Аретов, Преводната белетристика от първата половина на ХIХ в. Развитие, 
връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията, София 1990; idem, Страница 
от предисторията на българския исторически роман [w:] Литературна традиция 
и съвременност. В памет на Г. Цанев, БАН 1991, s. 64–76; idem, Типове преводна рецепция 
на проза. Българските интерпретации на белетристиката от епохата на Просвещението, 
„Език и литература”, 1996, нр. 3–4, s. 83–89).

263  А. Анчев, Достоевски и проблемите на българската литература, София 1981, s. 11.
264  Twórczość Tołstoja odbierał w ten sposób np. Petko Todorow, jeden z czołowych 

przedstawicieli modernizmu bułgarskiego (zob. П.Ю. Тодоров, Събрани произведения, т. 3, Со-
фия 1958, s. 448).
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Достоевcки му (на българина – М.П.) се е струвал странен и непонятен. И ако той се е 
интересувал от творчеството му, то е било по-скоро поради непознатия свят, който то 
му е разкривало, отколкото осъзната необходимост – особено в началните периоди на 
проникването му в България. Религиозните и психологически парадокси в творчест-
вото на Достоевски са му били чужди265.

[Dostojewski wydawał mu się (Bułgarowi – M.P.) dziwny i niezrozumiały. I jeśli intere-
sował się jego twórczością, to raczej z powodu nieznanej rzeczywistości, którą ona przed 
nim odkrywała, niż ze świadomej potrzeby – szczególnie w pierwszym okresie jego prze-
nikania do Bułgarii. Religijne czy też psychologiczne paradoksy twórczości Dostojewskie-
go były mu obce.] 

Poza tym, jak wykazuje Anczew, bułgarska inteligencja bardziej przejmowa-
ła się rzeczywistością, w jakiej przyszło jej żyć, niż problemami ludzkiej duszy266. 
Należy także pamiętać, że Dostojewski wszedł do bułgarskiej kultury jako sło-
wianofi l, a po okresie odrodzenia narodowego idee ówcześnie propagowane ustę-
powały na rzecz propozycji nowej epoki – modernizmu.

Recepcja myśli Dostojewskiego uległa zmianie w latach dwudziestych 
XX wieku, lecz, inaczej niż w Polsce, gdzie popularność pisarza wiązać moż-
na bezpośrednio z poczytnością jego dzieł na zachodzie Europy, w tym wy-
padku zainteresowanie jego twórczością mogło być związane z kontekstem 
polityczno-społecznym. Po wojnach267, wewnętrznych konfl iktach, nastro-
je bułgarskie w pewien sposób korespondowały z tymi, które twórca opisał 
w Biesach. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że we wrześniu 1923 
oraz w kwietniu 1925 roku w specyfi czny sposób zrealizowały się wizje 
Dostojewskiego268. 

Wydarzenia wrześniowe bezpośrednio wpłynęły na budowanie bułgarskiej 
narracji tożsamościowej i historycznej. Powstanie weszło do historii jako kon-
frontacja, w której Bułgarzy, po wielowiekowej niewoli tureckiej i z trudem od-

265  А. Анчев, Достоевски..., s. 5.
266  Ibidem, s. 12.
267  Mowa tu oczywiście o wojnach bałkańskich (1912, 1913) oraz I wojnie światowej.
268  We wrześniu 1923 r. miało miejsce antyrządowe powstanie, do którego przyłączyli się le-

wicujący chłopi oraz anarchiści. Powstanie było odpowiedzią Bułgarskiej Partii Komunistycznej na 
przewrót, jakiego 9 czerwca tego samego roku przy wsparciu Wewnętrznej Macedońskiej Organiza-
cji Rewolucyjnej dokonały siły wojskowe oraz Porozumienie Narodowe. Ponieważ powstanie wy-
buchło głównie na terenach wsi i miasteczek, represje (aresztowania, egzekucje) dotknęły w głównej 
mierze ludność cywilną. W 1925 r. doszło do tzw. wydarzeń kwietniowych. 14 kwietnia komuniści 
zamordowali generała Konstantina Georgiewa, członka Porozumienia Narodowego. 19 kwietnia 
1925 r., w Wielki Czwartek, podczas jego pogrzebu doszło do zamachu, w wyniku którego zginęło 
213 osób, a 500 zostało rannych. Część ofi ar to przedstawiciele partii rządzących. W trakcie ogłoszo-
nego tuż po zamachu stanu wojennego (trwającego do 24 października) specjalne oddziały wojskowe 
mordują lewicowych działaczy. Ginie ok. 450 osób. Podobnie jak po wydarzeniach z 1923 r. części 
osób bezpośrednio odpowiedzialnych za zamach udaje się uciec do ZSRR (Г. Марков, Покушения, 
насилие и политика в България 1878–1947, София 2003, s. 220–228).



70

zyskanej upragnionej niepodległości, starli się w bratobójczej walce269. Ogromny 
wpływ na budowanie narracji dotyczącej tego okresu miała literatura. W histo-
rii literatury bułgarskiej funkcjonuje pojęcie literatury wrześniowej, odnoszące 
się do utworów podejmujących temat powstania zaraz po jego krwawym stłu-
mieniu. Ze względu na nieostre ramy oraz szczególne eksploatowanie wszelkich 
odniesień w sztuce do tego wydarzenia po roku 1945270 lista autorów zaliczanych 
do twórców literatury wrześniowej zmieniała się na przestrzeni lat i bywała wy-
jątkowo rozbudowana271. 

Do grona tak zwanych wrześniowców, obok Gea Milewa (poemat Wrzesień)272, 
Asena Razcwetnikowa (tomik Жертвени клади) i Nikołaja Furnadżijewa (tomik 
Пролетен вятър), zaliczany jest także Anton Straszimirow jako autor wydanej 
w 1926 roku powieści Choro (Хоро)273.

Straszimirow opublikował w 1926 roku również artykuł w gazecie „Wiadomo-
ści” (Новини), w którym ofi cjalnie odwrócił się od poetyki stosowanej przez au-
tora Anny Kareniny na rzecz autora Biesów274. Straszimirow pisał: 

Единът – Толстой – учеше: не се противете на злото. Другият – Достоевcки – нищо 
не учеше. Той само даде някак случайно (хвърли й като въдица в вир за ловене на 
рибички) следната база: красотата ще спаси човечеството275.
[Jeden – Tołstoj – nauczał: nie sprzeciwiajcie się złu. Drugi – Dostojewski – niczego nie 
uczył. Jakby mimochodem (zarzucając ją niczym wędkę w wir, w celu złowienia rybki) 
przekazał następującą myśl: piękno zbawi ludzkość.]

Autor odżegnał się tym samym od rozpatrywania ludzkich losów w katego-
riach dobra i zła, wybierając kategorie estetyczne276. Wydana w 1926 roku książ-
ka jest, rzec by można, praktyczną realizacją przekonania o estetyzacji jako sposo-
bie „zbawiania ludzkości”. Wydarzenia z 1923 czy 1925 roku nie zostają opisane 
w powieści bezpośrednio, wartością nadrzędną jest język i kompozycja. Po-

269  O sposobach mitologizacji okresu panowania Turków na Bałkanach oraz Odrodzenia Naro-
dowego powstaje coraz więcej publikacji. Za przykład może tu posłużyć dość kontrowersyjna, lecz 
jednocześnie niezwykle popularna książka Bożidara Dimitrowa 12 mitów bułgarskiej historii (zob. 
Б. Димитров, 12 мита в българската история, София 2006). Zob. także E. Solak, Znaki szczegól-
ne. Językowe i wokółjęzykowe problemy bułgarskiego odrodzenia, Kraków 2009.

270  W otwartym w 2011 r. w Sofi i Muzeum Sztuki Socjalistycznej jest cała sekcja powstałych 
w latach 1945–1989 pomników upamiętniających wydarzenia oraz ofi ary 1923 r. 

271  Np. wydanie zbioru utworów Септемврийска литература, popularnej serii „Библиотека 
на ученика” z 1979 r. zawiera prace 16 autorów (na ok. 120 stronach), z 1985 r. – 21 autorów (na 
ok. 210 s.).

272  Warto przypomnieć, że Geo Milew za ekspresjonistyczny poemat Wrzesień został w 1924 r. 
skazany na więzienie. W 1925 r. na fali wydarzeń kwietniowych zaginął bez śladu.

273  Fragment w polskim przekładzie: A. Straszimirow, Choro, tłum. T. Dąbek-Wirgowa, „Lite-
ratura na Świecie” 1984, nr 10 (159), s. 240–258.

274  А. Страшимиров, Красота и добро, „Новини” 1926, 1, бр. 41, 3 август 1926, s. 2.
275  Ibidem.
276  Warto podkreślić, że wydarzenia lat 1923–1925 dotknęły Straszimirowa osobiście. Jednym 

z lewicowych polityków, którzy zginęli z rąk „nieznanych sprawców” był brat pisarza, Teodor Stra-
szimirow. Został on zabity na ulicy w lutym 1925 r.
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przez fragmentaryzację, brutalizację oraz kondensację pisarz stworzył jednak 
wizję rozpadu wartości, podobną do tej z Biesów277. Wydarzenia ograniczają się 
do jednego dnia, ich oś stanowią ceremonie weselne. Para nowożeńców to naczel-
nik okręgu, Sotir Iwanow oraz zmuszona do zamążpójścia wiejska dziewczyna, 
Micze. Już z pierwszego fragmentu dowiadujemy się, że dziewczyna poddała się 
woli „narzeczonego”, aby ocalić brata. Od początku opowiadanej historii wspo-
minane są osoby, które zginęły (akcent pada na brutalny charakter ich śmier-
ci). Z pourywanych wypowiedzi bohaterów emanuje strach i ból słabszej ze 
stron, a równocześnie samozadowolenie strony silniejszej. Sceną kulminacyjną 
jest tradycyjny taniec, tytułowe choro, tańczone przez kobiety pośród leżących 
na ziemi męskich trupów. Ekspresjonistyczna wręcz poetyka Choro pozwoli-
ła na współczesne odczytywanie powieści, zgodnie z którym jej „faktycznym te-
matem […] jest nie tyle pogrom podczas tłumienia powstania wrześniowego 1923 
roku, ile rozpad społeczności, tragiczna przemiana tradycyjnej folklorystycznej 
obrzędowości”278. 

W latach dwudziestych i trzydziestych279 w Bułgarii przedrukowywano spo-
ro zagranicznych artykułów na temat autora Biesów280, publikowali swoje teks-
ty także bułgarscy krytycy281. W 1931 roku ukazały się dwa artykuły autorstwa 
dr. Michaiła Stojanowa282, w których na pierwszy plan wysunięta została działal-
ność publicystyczna Dostojewskiego. I znów autor artykułów z jednej strony pod-
kreślił związki pisarza ze Słowiańszczyzną, z drugiej przypomniał jego negatywny 
stosunek do Europy Zachodniej. Głównie zaś skupił się na fragmentach Dzienni-
ków pisarza poświęconych sprawie Słowian Południowych. Stojanow przedsta-
wił Dostojewskiego jako tego, który pierwszy z krzyżem w ręku ruszył na Turka.

277  Co ciekawe, przez wiele lat książka Straszimirowa nazywana była przez krytykę literacką 
pamfl etem (М. Николов, Хорото на ненавистта и смъртта [w:] idem, Антон Страшими-
ров. Литературен очерк, LiterNet 2001, http://liternet.bg/publish4/mnikolov/astrashimirov/zvyn.
htm#0). Takie podejście pojawia się także w wydanej w 1980 r. w Polsce Historii literatury bułgar-
skiej (T. Dąbek-Wirgowa, Historia literatury bułgarskiej, Wrocław 1980, s. 250).

278  Interpretacja, której autorem jest Radoswet Kołarow (Р. Коларов, В художествения свят 
на романа „Хоро”, София 1988) została powtórzona w Słowniku nowej literatury bułgarskiej 
[Речник по нова българска литература (1878–1992), pед. М. Шишкова, С. Баляева, М. Дачев, 
София 1994], skąd trafi ła do innych materiałów, w tym do Wikipedii, dzięki czemu ma szansę stać 
się „kanonicznym” odczytaniem powieści.

279  Większość artykułów ukazuje się w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin (1921) i pięć-
dziesiątej rocznicy śmierci pisarza (1931).

280  M.in. M. Gorkiego, L. Grossmana, A. Suaresa, E.M. de Vogüé’a.
281  Н.П. Николаев, Писмо от Париж – 100-годишнината на Достоевски, „Златорог” 

1922, г. III, кн. 3–4, s. 240; С. Андреев, Една книга за Достоевски, „Златорог” 1923, г. IV, кн. 9, 
s. 566–569; А. Величков, Писмата на Достоевски, „Златорог” 1925, г. VI, кн. 1, s. 384. 

282  М. Стоянов, Достоевски и нашето Освобождение. (По случай 50-годишнината от 
смъртта му), „Златорог” 1931, г. XII, кн. 1, s. 43–47; М. Стоянов, Достоевски – Освободитель. 
Достоевски за българите и за неблагодарността на освободените екъм освободителите. (По 
случай 50-годишнината от смъртта му), „Славянски глас” 1931, г. XXV, кн. 1–2, s. 36–42.
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Растещ интерес сред руската интелигенция към освобождението на България Досто-
евски описва с крилати слова. Нещо отдавна нечувано и невиждано за Европа се из-
вършва в Русия. Един нов кръстоносен поход се подготвя в недрата на народа. С уми-
ление и религиозно вдъхновение отбелязва Достоевски жаждата за подвиг и жертва 
у руския селянин, готов не само да подари пари и коли, но и сам да иде да се бие за 
Христа. И Достоевски е настроен войнствено, и сякаш само напредналата възраст му 
пречи да нарами пушка283.
[Rosnące wśród rosyjskiej inteligencji zainteresowanie wyzwoleniem Bułgarii Dostojew-
ski opisał skrzydlatymi słowy. W Rosji dzieje się coś niesłychanego i dotychczas niewi-
dzianego w Europie. W sercu narodu szykuje się nowa wyprawa krzyżowa. Dostojew-
ski ze wzruszeniem i religijnym natchnieniem opisuje potrzebę wielkiego czynu i ofi ary 
rosyjskiego chłopa, który gotów jest nie tylko darować pieniądze i wozy, ale i sam ruszyć 
do walki za Chrystusa. Sam Dostojewski także jest nastawiony bojowo i wydaje się, że 
tylko zaawansowany wiek nie pozwala mu chwycić za broń.]

Dr Stojanow zarzucił swojemu narodowi brak wdzięczności, co zresztą rosyj-
ski pisarz przewidział.

Достоевски много вярно си представя политическите събития у нас след освобожде-
нието. Тука вече философът се превръща в ясновидец, в пророк. Преди всичко Дос-
тоевски иска да предпази русите от прибързани надежди в свободна България. Той 
очаква всичко най-лошо, предрича страшни неща, не се бои да изложи на книга зло-
вещите си предсказания, които, за голямо съжаление, досега се сбъднаха дословно284. 

[Dostojewski bardzo wiarygodnie opisał naszą politykę powyzwoleniową. W tym miej-
scu fi lozof zamienia się w jasnowidza, w proroka. Chciał przede wszystkim Dostojew-
ski uchronić Rosjan przed przedwczesnymi nadziejami wiązanymi z wolną Bułgarią. Spo-
dziewał się najgorszego, przepowiedział straszne rzeczy, nie bał się wyłożyć w książce 
swych strasznych wizji, które, niestety, jak na razie spełniły się dosłownie.]

W tych okolicznościach i wśród podobnych nastrojów powstał pierwszy buł-
garski przekład Biesów.

Bułgarskie tłumaczenia Biesów

Pierwsze tłumaczenie Biesów na język bułgarski ukazało się w 1928 roku, czy-
li ponad dwadzieścia lat później niż ich pierwszy przekład polski (1908) i ponad 
pół wieku od chwili powstania utworu (1871/1872). To także czas, kiedy w Pol-
sce ukazują się kolejne dwa tłumaczenia powieści, jednak, inaczej niż w Polsce, 
w Bułgarii Biesy nie są częścią dzieł zebranych autora. Powieść w przekładzie 
Georgiego Raczewa wychodzi nakładem sofi jskiej Ofi cyny Wydawniczej Iwa-
na G. Ignatowa i synów („Книгоиздателство на Иван Г. Игнатов и синове”). 

283  М. Стоянов, Достоевски и нашето Освобождение, s. 43.
284  Ibidem, s. 46.
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Koniec XIX i początek XX wieku to wyjątkowo gorący okres na Bałkanach. 
Zaraz po wyzwoleniu Bułgaria prowadzi wojnę z Serbią o ziemie Wschodniej Ru-
melii, które na mocy traktatu berlińskiego znajdują się pod zwierzchnictwem buł-
garskim. W roku 1908, a więc w tym samym roku, w którym ukazuje się pierwsze 
polskie tłumaczenie Biesów, następuje ofi cjalna proklamacja niepodległego pań-
stwa bułgarskiego, ale już cztery lata później rozpoczynają się wojny bałkańskie 
(1912, 1913), w wyniku których Bułgaria ponosi kolejne porażki. Wraz ze znacz-
ną częścią terytorium Bułgarzy tracą nadzieję na upragnione zjednoczenie285. 
Zaraz potem rozpoczyna się I wojna światowa i książę Ferdynand I zawiązuje 
sojusz z siłami państw centralnych. Obostrzenia nałożone na Bułgarię po woj-
nie przez ententę prowadzą do tak zwanej Drugiej Katastrofy Narodowej. Utra-
ta ziem, ludzi oraz reparacje wojenne są dla zrujnowanej już Bułgarii podwójnie 
silnym ciosem. Pojawienie się przekładu Biesów poprzedza w Bułgarii jeszcze 
jedno niezmiernie ważne wydarzenie – wspomniane już bratobójcze powstanie 
wrześniowe. Okres ten znajduje odbicie właściwie we wszystkich sferach ży-
cia społecznego, także w literaturze. Twórcy tak zwanej literatury wrześniowej, 
skupieni wokół pisma „Now pyt” (Нов път) zmagają się z językiem „po trage-
dii”, hołdując jednocześnie awangardowym (ekspresjonistycznym) postulatom 
Geo Milewa286. W ten wyjątkowy, przełomowy dla literatury bułgarskiej moment 
wpisuje się także praca translatoryczna Georgiego Raczewa. 

Redaktorem tomu oraz autorem wstępu jest Nikołaj Rajnow, jedna z najbar-
dziej znaczących postaci tamtej epoki; pisarz, poeta, krytyk, teoretyk i historyk 
sztuki, fi lozof, tłumacz, publicysta, folklorysta, malarz, ilustrator, znany z fascy-
nacji duchową stroną życia ludzkiego, związany z ruchem teozofi cznym, maso-
nami i okultystami287. 

Rajnow we wstępie do bułgarskiej wersji Biesów przedstawia interpreta-
cję, zgodnie z którą jądrem powieści jest idea braterstwa288. Według Rajno-
wa idea ta funkcjonuje w utworze rosyjskiego pisarza wielopłaszczyznowo. 
W równej mierze odnosi się do chrześcijańskiej wizji równości wyrażonej po-
przez fi gurę najmniejszego z braci („Nawet najbardziej zapomniany człowiek, 
ostatni człowiek, to także człowiek i nazywa się – twój brat”289), jak i do „związ-

285 W bułgarskiej historii oraz publicystyce moment ten nazywany jest wręcz Pierwszą Kata-
strofą Narodową (Първа национална катастрофа); zob. m.in. Енциклопедия „България”, т. 5, 
София, БАН, 1986, s. 590; Д. Саздов и др., История на България (681–1960), т. 2, София 1995, 
s. 295–296.

286  Zob. W. Gałązka, Tradycja i współczesność. O literaturze bułgarskiej XX wieku, Katowice 
1983, s. 112–113.

287  Szczegółowe opracowanie na temat autora: Е. Сугарев, Николай Райнов – боготърса-
чът богоборец, София 2007. Zob. także В. Андрейчева, Книга за Николай Райнов, София 1989; 
G. Szwat-Gyłybowa, Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku, War-
szawa 2005.

288  Kilka lat wcześniej pisał o tym także Lew Szestow; zob. L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche.
289 „И най-забравеният човек, последен човек е също човек – и се нарича твой брат”; 

Н. Райнов, Ф.М. Достоевски [w:] Ф.М. Достоевски, Бесове, прев. Г. Рачев, София 1928, s. 5. 
W cytatach stosuję uproszczony zapis. W oryginale na końcach wyrazów znajdują się jery twarde, 
samogłoski e i я zapisane są za pomocą ѣ (jać), część ъ za pomocą ѫ.
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ków ideowych między rosyjskim masoństwem a tajnymi społecznościami Wscho-
du, między teozofi ą H.P. Bławatskiej a zachodnim ruchem różokrzyżowców, 
wreszcie – między bolszewickim ideałem wyzwoleńczym a organizacjami rewo-
lucyjnymi z Zachodu”290. Bułgarski myśliciel w specyfi czny jednak sposób od-
czytuje wizję rewolucji, a właściwie jej realizację. Nikołaj Rajnow krytykuje bo-
wiem lekturę dzieła opartą na późniejszych wydarzeniach historycznych w Rosji.

Болшевиците се радват, че големият писател бил предсказал в Бесове руската револю-
ция и закрепата на комунизма. Дали е искрена тая радост, мъчно е да се каже. В рома-
на всички водачи на бунта са крайно комични лица и няма по-ироничните фигури от 
Верховенски, Ставрогин, Липутин и ония край тях. От друга страна, болшевишкото 
„братство” е само по себе ирония; очевидно не за такова общочовешко братсво е го-
ворило пророчеството на Достоевски291.

[Bolszewicy cieszą się, że wielki pisarz przepowiedział w Biesach rosyjską rewolucję 
oraz umacnianie się komunizmu. Na ile szczera jest ta radość, trudno powiedzieć. W po-
wieści wszyscy przedstawiciele buntu to postaci nadzwyczaj komiczne i nie ma bardziej 
ironicznych bohaterów niż Wierchowieński, Stawrogin, Liputin i ich otoczenie. Z drugiej 
strony bolszewickie „braterstwo” jest samo w sobie ironią; oczywiście nie takie ogólno-
ludzkie braterstwo przepowiadał Dostojewski.]

Autor wstępu w żaden sposób nie odniósł się do rzeczywistości własnego kra-
ju. Idea braterstwa została ujęta jako wartość uniwersalna. Lecz choć to właś-
nie idea braterstwa, według Rajnowa, zdominowała pisarstwo Dostojewskiego, 
była ona – stwierdza krytyk – pomijana przez większość czytelników; to nie 
ona nadawała twórczości rosyjskiego pisarza uniwersalny charakter. Ogólnoświa-
towe powodzenie powieści Dostojewskiego według bułgarskiego badacza opiera-
ło się na warstwie czysto artystycznej, fabularnej292. Ciekawie wypada porównanie 
lektury Nikołaja Rajnowa z lekturą Andrzeja Struga – autora wstępu do polskie-
go wydania Dzieł zebranych Dostojewskiego, które również ukazują się w dru-
giej połowie lat dwudziestych XX wieku. Według Struga twórczość rosyjskie-
go pisarza dotyczy przede wszystkim „głębin i zagadek duszy rosyjskiej i duszy 
człowieczej”293. 

Jako redaktor tomu Nikołaj Rajnow wyraził także swoją opinię na temat oma-
wianego tłumaczenia. Sam tekst Biesów Rajnow uznał za trudny do oddania w in-
nym języku (głównie ze względu na specyfi kę języka Dostojewskiego), ale próbę 
Raczewa uznał za udaną.

Предлаганият превод е минал под моята редакция. Аз го ценя – между другото – 
и в това отношение, че се стреми да предаде точно езиковите извивки на Достоевски, 
да вникне в тънкостите на стилния строеж, да ни открие тайните на неговата реч – 
своеобразна, ту гъвкава и жива, ту мудна и тежка, но винаги дълбока. Да се предаде 

290  Ibidem, s. 4.
291  Ibidem.
292  Ibidem, s. 7. 
293  A. Strug, Dostojewski, s. V.
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тая езикова особност на български, без да се накърнят правата на нашия език – е из-
вънредно мъчна работа. Струва ми се, че в тоя случай тя е свършена успешно. Затова 
и предлагам превода на г. Георги Райчев на нашите читатели294.

[Proponowany przekład został przeze mnie zredagowany. Cenię go – między innymi – 
również za to, że stara się dokładnie przekazać zawiłości języka Dostojewskiego, wniknąć 
w tkankę jego budowy stylistycznej, odkryć przed nami tajniki jego mowy – swoistej, już 
to giętkiej i żywej, już to powolnej i ciężkiej, lecz zawsze głębokiej. Oddać tę specyfi kę ję-
zykową po bułgarsku, bez naruszenia zasad naszego języka – to wyjątkowo trudne zadanie. 
Wydaje mi się, że w tym wypadku to się powiodło. Dlatego też polecam naszym czytelni-
kom przekład pana Georgiego Raczewa.]

Niechaj za próbkę przekładu posłuży nam fragment przywoływany w odnie-
sieniu do polskich tłumaczeń.

– Ненавист има тука, произнесе той, като помълча малко. – Те първи биха били страш-
но нещастни, ако Русия по някакъв начин изведнъж се преустроеше, па макар и спо-
ред тяхното желание, и ако някак изведнъж станеше безмерно богата и щастлива. Не 
би имало кого да ненавиждат тогава, кого да заплюват, с кого да се подиграват! Това 
е само една животинска, безкрайна ненавист към Русия, в организма им просмукана. 
И никакви невидими за света сълзи през видимия смях тука няма! Никога не е казвана 
още в Русия по-фалшива дума от тези невидими сълзи! – извика той почти с ярост295.

Samo tłumaczenie faktycznie bliskie jest oryginału (wyjątek stanowi inter-
punkcja), choć z dzisiejszej perspektywy wygląda ono na więcej niż dosłowne. 
Mam tu na myśli przede wszystkim rusycyzmy oraz kalki składniowe. Nie powin-
no to dziwić, ponieważ – skodyfi kowany w 1899 roku – język bułgarski na po-
czątku XX wieku wciąż się rozwijał, próbował swoich możliwości, szczególnie 
na polu literatury, a jednym z ważniejszych wzorców była literatura rosyjska296. 

Ponowne przetłumaczenie książki było w przypadku Bułgarii swego rodza-
ju koniecznością i bezpośrednio wiązało się z reformą językową wprowadzoną 
w życie w 1945 roku. Zmianie uległy przede wszystkim zasady pisowni, a zatem 
tłumaczenie z 1928 roku stało się na swój sposób archaiczne. Kolejny przekład 
ukazał się w 1960 roku i był częścią dzieł zebranych Dostojewskiego. Jego autorem 
był Georgi Żeczew, tłumacz z języka rosyjskiego i francuskiego. Publikacja sta-
nowiła ważny element obchodów siedemdziesiątej piątej rocznicy śmierci pisa-
rza. Dzieła wydane zostały z dużym rozmachem – dziesięć tomów w nakładzie 
120 000 egzemplarzy297. Lecz choć przekład ukazał się po plenum kwietniowym 
Bułgarskiej Partii Komunistycznej (1956), zwiastującym początek odwilży, po-
dejście do dzieła nosi silne znamiona mijającej epoki. 

294 Н. Райнов, Ф.М. Достоевски, s. 8.
295  Ф.М. Достоевски, Бесове, прев. Г. Рачев, София 1928, s. 113–114. Podobnie jak w przy-

padku wstępu, podaję tu uproszczony zapis. 
296  Zależności te w sposób syntetyczny opisuje Teresa Dąbek-Wirgowa (zob. T. Dąbek-Wirgo-

wa, Historia literatury bułgarskiej, s. 121–150).
297  Д. Бошнаков, Достоевски в България, „Библиотекар” 1961, кн. 2, s. 43–46. Dla porówna-

nia warto dodać, że wydane w latach siedemdziesiątych dzieła zebrane miały nakład 55 000.
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Posłowie do nowej bułgarskojęzycznej wersji Biesów stanowi przedruk wstę-
pu do monografi i poświęconej Dostojewskiemu autorstwa radzieckiego krytyka – 
Włodzimierza Jermiłowa298, zdaniem którego

Бесове е най-тенденциозното от произведенията на Достоевски. То е преди всичко на-
ситен с озлобение памфлет срещу руското освободително движение от 1860-те годи-
ни, срещу идеите на революцията и социализма.. [...] Полемиката с революционните 
демократи е влизала в авторовия замисъл на Престъпление и наказание и Идиот. Но 
в тия романи с голяма дълбочина е била разкрита социалната, антикапиталистическа-
та тема, темата на „бедните хора”, в която се състои главната сила на Достоевски. Тя 
отсъствува в Бесове, насочен изцяло срещу „нихилизма”, сиреч срещу революцион-
ните, социалистическите, атеистическите възгледи299. 

[Biesy są najbardziej tendencyjnym utworem Dostojewskiego. Są przede wszystkim prze-
syconym złością pamfl etem na rosyjski ruch wyzwoleńczy lat sześćdziesiątych XIX wie-
ku, na idee rewolucji i socjalizmu. […] Polemika z rewolucyjnymi demokratami była tak-
że zamysłem autora w przypadku Zbrodni i kary oraz Idioty. Jednak w powieściach tych 
zostały zgłębione i przedstawione tematy społeczne i antykapitalistyczne, temat „bied-
nych ludzi”, w którym tkwi podstawowa siła Dostojewskiego. Brakuje ich w Biesach, wy-
mierzonych w całości przeciwko nihilizmowi, czyli przeciwko poglądom rewolucyjnym, 
socjalistycznym, ateistycznym.]

W dalszej części studium krytyk opisuje pierwowzory powieściowych po-
staci, przypomina proces Nieczajewa i zarzuca pisarzowi, iż w trakcie tworze-
nia utworu nie udało mu się wyjść „poza ramy osądów i pojęć, charakterystycz-
nych dla społeczeństwa antagonistycznego”300. Błąd pisarza polegał według 
Jermiłowa na tym, że obraz tego społeczeństwa stworzył poprzez wizję odrzuce-
nia Boga i wynikającej z tego samowoli. Dostojewski pominął tym samym po-
zytywne wartości, jak wolna wola, braterstwo, ogólnoludzka solidarność, wspól-
nota, znajdujące współcześnie odbicie w „mądrości zbiorowej wielomilionowych 
mas ludzi wolnych”. Nic dziwnego więc, że wizja autora jest tragiczna, nie pozo-
stawia cienia nadziei. Zło poniosło klęskę, ale dobro nie zatryumfowało. Sowie-
cki krytyk twierdzi, że stało się tak, ponieważ ideały pisarza były utopijne i nie 
znajdowały odbicia w rzeczywistości. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Włodzimierz Jermiłow, zanim napisał 
monografi ę poświęconą Fiodorowi Michajłowiczowi, zasłynął jako autor zde-
cydowanie krytycznych tekstów dotyczących pisarza301. Wybór posłowia do no-
wego bułgarskiego wydania Biesów z jednej strony może dziś dziwić, z drugiej 
jednak niesie cenne informacje na temat „ofi cjalnego” podejścia do utworu. 
Należy przypuszczać, że wydanie dziesięciotomowych dzieł zebranych Dosto-

298  В.В. Ермилов, Ф.М. Достоевский, Москва 1956.
299  В.В. Ермилов, Ф.М. Достоевски [w:] Ф.М. Достоевски, Бесове, прев. Г. Жечев, София 

1960, s. 677.
300 Ibidem, s. 697.
301 Zob. В.В. Ермилов, Горкий и Достоевский, „Красная Новь” 1939, нр. 4–6; idem, Против 

реакционных идей в творчестве Ф.М. Достоевского, Москва 1949.
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jewskiego było raczej elementem polityki zagranicznej niż wynikiem potrzeby 
obchodów rocznicy śmierci pisarza. Powstanie nowych przekładów można więc 
potraktować jako ukłon bułgarskich władz w stronę towarzyszy z radzieckie-
go ruchu komunistycznego302.

Przekład Georgiego Żeczewa odróżnia od przekładu Raczewa wybór języ-
ka (współczesna bułgarszczyzna). Przywoływany już wielokrotnie fragment 
w jego tłumaczeniu brzmi następująco:

– Тук има и омраза – рече той, като помълча около една минута; – те първи биха били 
страшно нещастни, ако Русия някак изведнъж се преустрои, макар и по тяхна крой-
ка, и някак изведнъж стане безмерно богата и щастлива. Тогава не би имало кого да 
мразят, кого да заплюват и с какво да се гаврят! Тук има само животинска, безкрайна 
омраза към Русия, която е просмукала организма им... И никакви невидими за света 
сълзи през видимия смях няма тук! Никога досега в Русия не са били казвани по-фал-
шиви думи от тия за невидимите сълзи – извика той почти с ярост303.

Tłumaczowi udało się nie tylko zachować specyfi kę frazy Dostojewskie-
go (składnia), ale także odtworzyć pełną emocji wypowiedź (leksyka). Przekład 
nie wszedł do kanonu prawdopodobnie z powodu obciążenia ideologicznego, wy-
nikającego zarówno z posłowia, jak i okoliczności wydania.

W powojennej Bułgarii twórczość Dostojewskiego zajmowała miejsce mar-
ginalne304. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku nie tylko nie 
przedrukowywano utworów autora – Dostojewski właściwie w pewien sposób 
został wykluczony z publicznego dyskursu. Zjawisko to było o tyle wyraźne, że 
od momentu ukazania się pierwszego bułgarskiego tłumaczenia twórczości pi-
sarza (Mały bohater, 1883) do roku 1940 w Bułgarii ukazały się sześćdziesiąt 
trzy samodzielne wydania jego utworów, w sumie ponad dwieście siedemna-
ście tysięcy egzemplarzy305, co w przypadku tak niedużego rynku wydawnicze-
go świadczy o wyjątkowo dużym zainteresowaniu czytelniczym. Po roku 1945 
sytuacja ulega diametralnej zmianie; w pierwszych piętnastu latach po wojnie po-
wieści Dostojewskiego właściwie w ogóle nie są wydawane306. Dopiero siedem-
dziesiąta piąta rocznica śmierci twórcy staje się powodem edycji wyżej omówio-
nych Dzieł zebranych. Jak wspomniano, ich wydanie jest jednak gestem głównie 

302 Warto pamiętać, że w połowie lat 60. Todor Żiwkow zaproponował utworzenie z Bułgarii
17. republiki ZSRR. O literaturze i kulturze Bułgarii tamtego okresu oraz jej uwikłaniu ideologiczno-
-politycznym pisze Celina Juda. Zob. C. Juda, Pod znakiem BRL-u. Kultura i literatura bułgarska 
w pułapce ideologii; Kraków 2003.

303  Ф.М. Достоевски, Бесове, прев. Г. Жечев, София 1960, s. 140.
304  Wyjątek, choć nie do końca, stanowią pisma Cwetana Stojanowa, jednego z najważniej-

szych myślicieli bułgarskich 2. poł. XX w. Nie do końca, ponieważ jego wielostronne przemyślenia 
na temat Dostojewskiego zostają wydane pośmiertnie: Ц. Стоянов, Геният и неговият настав-
ник. Идейните отношения между Достоевски и Победоносцев: една скрита страница от 
историята на патернализма (1978); idem, „Съчинения в два тома” (1988); idem, „Избрано 
и непубликувано” (1994).

305  Д. Бошнаков, Достоевски в България, s. 45.
306  А. Анчев, Достоевски..., s. 79.
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politycznym. Punkt ciężkości w odbiorze twórczości pisarza zostaje przeniesiony 
z wymiaru duchowego na światopoglądowy (w przypadku Biesów antyrewolu-
cyjny i antysocjalistyczny).

Podobne informacje niosą przypisy, których we wcześniejszym przekładzie 
nie ma. Przypisów jest ponad sto i niejako podtrzymują sposób odczytania dzie-
ła przedstawiony przez Włodzimierza Jermiłowa, to jest podkreślają jego związ-
ki z rzeczywistością pozaliteracką. Jednak to, co najbardziej przykuwa uwagę, 
to niecodzienne podobieństwo przypisów (także jeśli chodzi o ilość) do tych 
„w całości opracowanych” kilka lat później przez Zbigniewa Podgórca. Nietrud-
no domyśleć się faktycznego źródła wiedzy autorów tłumaczeń powstałych para-
lelnie w Polsce i Bułgarii na temat rzeczywistości carskiej Rosji drugiej połowy 
XIX wieku. W obydwu przypadkach przypisy są adaptacją lub, rzadziej, dosłow-
nym tłumaczeniem przypisów opracowanych przez radzieckich redaktorów dzieł 
zebranych Dostojewskiego wydanych w 1957 roku307. Ani polski, ani bułgar-
ski tłumacz nie odnotował jednak źródła owych przypisów, tworząc z nich tym 
samym niejako swobodny, erudycyjny komentarz.

Prawdziwe zmiany dotyczące recepcji Dostojewskiego w Bułgarii przyno-
si rok 1971 i sto pięćdziesiąta rocznica urodzin twórcy. Zmiana jest wielobie-
gunowa. Ukazują się nowe odczytania jego dzieł, zarówno w postaci nowych 
tłumaczeń, jak i tekstów krytycznych. Co ważne, nowe publikacje nie tylko niosą 
z sobą przewartościowanie owej twórczości, lecz także – co istotne – w więk-
szości pisane są przez Bułgarów. Piszą między innymi Ljudmił Stojanow, Iwan 
Paunowski, Petyr Tonkow308. Zmiany polegają głównie na zerwaniu z „urzędo-
wym” ujęciem historycznoliterackim i dążeniu do indywidualnego ujęcia kry-
tycznoliterackiego. Warto w tym miejscu dodać, że jedną z ważniejszych pub-
likacji, jakie ukazały się w owym czasie w Bułgarii na temat Dostojewskiego, 
był przekład Problemów poetyki Dostojewskiego Michaiła Bachtina309, bo choć 
książka po raz pierwszy ukazała się w tłumaczeniu na bułgarski piętnaście lat 
wcześniej, to jednak dopiero w roku 1976 doczekała się omówień i komentarzy. 
Lektura twórczości Dostojewskiego w latach siedemdziesiątych w Bułgarii prze-

307  Ф.М. Достоевский, Бесы [w:] idem, Собрание сочинений в десяти томах, Москва 1957, 
т. 7.

308 Л. Стоянов, Творчеството на Достоевски като морален проблем [w:] idem, Литера-
турни очерци за български и руски писатели, София 1968, s. 196–212; И. Пауновски, Трима-
та титулярни съветници („Двойник” на Достоевски), „Литературна мисъл” 1966, s. 28–49; 
И. Пауновски, Положително прекрасният човек на Достоевски. По повод на новото изда-
ние на романа „Идиот”. Бележки на преводача, „Литературна мисъл” 1971, кн. 5, s. 26–37; 
П. Тонков, Велик художник и мислител (Съвременни проблеми на мирогледа, личността 
и творчеството му), „Литературна мисъл” 1971, кн. 5, s. 3–25; Ив. Цветков, Ф.М. Достоев-
ски, „Септември” 1974, кн. 7, s. 204–216; К. Еленков, Художник на достоверния парадокс, 
сп. „Пламък” 1971, кн. 21, s. 11–12; П. Филкова, Големият художник на словото Достоевски, 
„Език и литература” 1973, кн. 3, s. 52–67; H. Димитрова, Записки от „Мъртвият дом” в твор-
ческото развитие на Достоевски, „Литературна мисъл” 1975, кн. 3, s. 58–78.

309 М. Бахтин, Проблеми на поетиката на Достоевски, прев. К.Г. Попов, София 1976.
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nosi ciężar na artystyczny wymiar jego pisarstwa. W 1976 roku ukazują się także 
w przekładzie na bułgarski wspomnienia Anny Dostojewskiej310. 

Trzecie tłumaczenie Biesów trafi a zatem do rąk bułgarskiego czytelnika w set-
ną rocznicę wydania dzieła, w roku 1971. Jego autorem jest Wenceł Rajczew. 
Rajczew jest również autorem znajdujących się w tym wydaniu tekstów – Бесът 
и бесовете (Bies i biesy)311 oraz obszernego komentarza poprzedzającego przy-
pisy, uwzględniającego zarówno okoliczności ukazania się oryginału, jak również 
własne podejście do utworu. W eseju Bies i biesy tłumacz przypomina dotychcza-
sowe sposoby odczytywania powieści – od strategii wysuwania na plan pierw-
szy jej reakcjonizmu i antyrewolucjonizmu, przez skupienie się na opisie pato-
logicznych zachowań ludzkich, aż do analizy sfery mistyczno-duchowej utworu. 
Tłumacz przeprowadza własną analizę powieści, której głównym założeniem jest 
odejście od silnie zakorzenionego przekonania o dwutorowości dzieła, od jej lek-
tury jako powieści-pamfl etu oraz jako powieści-tragedii312. Rajczew przywołu-
je list Dostojewskiego do Nikołaja Strachowa, z którego pochodzi przytaczany 
w większości opracowań fragment, a w którym pisarz wyraził swą determinację, 
aby zapisać to, co w ówczesnym momencie wypełniało jego serce i umysł, nawet 
jeśli w rezultacie miałby powstać pamfl et. Według Rajczewa pierwotny zamysł 
Dostojewskiego, starającego się opisać rzeczywistość i związany z tym zamysłem 
strach przed stworzeniem dzieła tendencyjnego, z czasem ustąpił miejsca wątp-
liwościom natury artystycznej313. Bułgarski tłumacz nie próbuje kwestionować 
odniesień do świata rzeczywistego, wręcz przeciwnie – odnajduje w utworze po-
staci okcydentalistów (Stiepan Wierchowieński, Karmazinow) i nihilistów (Piotr 
Wierchowieński); polemikę pisarza z materialistycznymi poglądami Malthu-
sa i Molechota314; opis nurtujących rosyjskie społeczeństwo problemów głodu, 
przestępczości, samobójstw; apokaliptyczne wizje rodem z Katechizmu rewo-
lucyjnego Bakunina; kontrowersje związane z reformą sądownictwa; rozmyśla-
nia o pięknie i sztuce; uszczypliwe uwagi pod adresem osobistych wrogów pisa-
rza itd. Ale, jak twierdzi Rajczew,

Всичко това го има в романа. И същевременно го няма. Защото никъде не звучи са-
моцелно. Защото не представлява негов втори или трети план, не е някакъв фон на 
основното действие и още по-малко – отделна втора линия. Всички герои на романа, 
дори третостепенните, дори ненаименованите персонажи, всички вложени, развити 
или загатнати идеи се обуславят взаимно, допълват, се изпълняват съвсем определена 
функция. Наистина трудно, невъзможно е да изградим представата си за образа на 
Ставрогин например без Степан Трофимович, без Пьотър Степанович, без Кирилов, 

310 А.Г. Достоевска, Спомени, прев. К. Койчева, София 1976.
311 В. Райчев, Бесът и бесовете [w:] Ф.М. Достоевски, Бесове, прев. В. Райчев, София 

1971, s. 605–617.
312 Ibidem, s. 608.
313  List do Strachowa został napisany w marcu 1870 r., a zatem ponad pół roku przed złożeniem 

w wydawnictwie ostatecznego planu powieści.
314 Zob. Ф.М. Достоевски, Бесы, s. 316. 
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без Шатов, без Липутин – бих отишъл до крайности бих казал: без който и да било от 
персонажите в Бесове315.

[Wszystko to zawarte jest w powieści. A jednocześnie nie jest. Ponieważ w żadnym miej-
scu nie jest celem samym w sobie. Ponieważ nie stoi na drugim czy trzecim planie, nie 
stanowi żadnego tła głównych wydarzeń, czy w jeszcze mniejszym stopniu – oddzielnej 
drugiej linii. Wszyscy bohaterowie powieści, nawet epizodyczni, nawet bezimienne posta-
cie, wszystkie przedstawione, rozwinięte lub wspomniane idee warunkują się wzajemnie, 
dopełniają, pełnią jasno określoną funkcję. Naprawdę trudne, niemożliwe jest zbudowa-
nie obrazu Stawrogina bez na przykład Stiepana Trofi mowicza, bez Piotra Stiepanowicza, 
bez Kiriłłowa, bez Szatowa, bez Liputina – posunąłbym się do przesady i stwierdziłbym: 
bez którejkolwiek z postaci pojawiających się w Biesach.] 

Dalej Rajczew powtarza za Bachtinem, że nie chodzi o to, jak inne postaci po-
strzegają Stawrogina, ale jak Stawrogin widzi siebie w oczach innych. Według 
tłumacza Biesy to swego rodzaju mozaika ułożona z wielu dokładnie dopasowa-
nych fragmentów, z których każdy ma w niej określone miejsce. Przesunięcie 
choćby jednego z elementów grozi zburzeniem całej konstrukcji. Dlatego cha-
rakterystyczne dla poprzednich interpretacji, dwutorowe postrzeganie dzieła nie 
może być słuszne – ponieważ skupia się nie na samej konstrukcji, na obrazie, 
lecz na akcie konstruowania, tekst odczytywany jest poprzez proces tworzenia.

Декларациите и изказванията на Достоевски през един или друг етап от създаването 
на романа, колебанията и съмненията на твореца, пътят, който е извървял, отразени 
в подготвителните материали, в бележките му и черновите му, често се разглеждат 
едва ли не като някакъв код за дешифриране на художествения образ, на идеята 
в романа.

[Deklaracje i wypowiedzi Dostojewskiego w trakcie jednego czy drugiego etapu pisa-
nia powieści, wahania i wątpliwości twórcy, droga, którą kroczył, odzwierciedlone w mate-
riałach roboczych, w notatkach i brudnopisach, traktuje się często jako swego rodzaju kod 
do odszyfrowania artystycznej wizji, powieściowej idei.]

– zarzuca badaczom Rajczew i dodaje:

Разбира се, крайно интересно е да се поразшеташ из творческата лаборатория на ге-
ниалния писател. Но едва ли е коректно извлечено оттам да се използва за подплата 
на художествения резултат, да се наслагва отгоре му, че понякога дори едно да се 
подменя с другото. За съжаление подобни манипулации се срещат и в съвременната 
достоевистика316. 

[Oczywiście, wyjątkowo ciekawe jest rozejrzeć się po laboratorium twórczym genialne-
go pisarza. Ale czy zasadne jest, aby rzeczy tam znalezionych używać jako załącznika do ar-
tystycznego wyniku, aby go nimi przykryć, a czasem nawet zamienić jedno z drugim. Nie-
stety z podobnymi manipulacjami mamy do czynienia we współczesnych badaniach nad 
Dostojewskim.] 

315  В. Райчев, Бесът и бесовете, s. 610.
316  Ibidem, s. 612.
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Analiza ujęta w Бесът и бесовете jest o tyle ważna, że bezpośrednio wpły-
wa na wybraną przez Rajczewa strategię translatorską, która – choć nienazwa-
na wprost – została dokładnie wyłożona w komentarzu poprzedzającym przy-
pisy317. Bułgarski tłumacz przeprowadził swego rodzaju śledztwo, w którym 
próbował zebrać wszystkie elementy konstytuujące horyzont autora. Z dużą do-
kładnością prześledził wyjazd Dostojewskiego za granicę (najpierw Szwajcaria, 
potem Niemcy), moment, w którym pisarz dowiedział się o sprawie Nieczajewa, 
i pierwsze notatki do powieści z zamysłem napisania pamfl etu włącznie. Raj-
czew przybliża nam także moment (notatka z 29 marca 1869 roku), w którym 
na plan pierwszy świata przedstawionego wysuwa się postać Księcia („I tak 
oto cała waga powieści to Książę, on jest bohaterem. Cała reszta kręci się wokół 
niego niczym w kalejdoskopie”318). Do końca czerwca powieść jest praktycznie 
gotowa i trwają rozmowy z gazetą „Russkij Wiestnik”, gdzie wcześniej ukazały 
się Zbrodnia i kara oraz Idiota. A jednak w połowie sierpnia Sonia Iwanowa, 
ukochana siostrzenica pisarza, otrzymuje list, w którym Dostojewski pisze o na-
głej zmianie koncepcji, o tym, jak bez namysłu zniszczył to, co napisał i zaczął 
wszystko od początku, od pierwszej strony. Jeszcze w sierpniu powstaje całkiem 
nowy plan powieści, która trafi a do wydawcy rok później (październik 1870 
roku). Jak zauważa Rajczew,

Този план е обогатен с идеите от замисъла за Велкия грешник; появили са се Тихон 
и изповедта на Ставрогин; за първи път се е появил Кирилов. Пьотър Верховенски 
(Нечаев) и Степан Трофимович (Грановски) са останали, стрелите срещу нихилистите 
и западниците са останали, но всичко това е отишло на втори и трети план, всичко 
е подчинено на глобалната идея за съдбата и пътя на Русия, за границите на човешкото 
падение и възможностите на човека за нравствено изцеление и усъвършенствуване.

[Ten plan został wzbogacony ideami z zamysłu Wielkiego grzesznika; pojawił się Ti-
chon i spowiedź Stawrogina; po raz pierwszy pojawił się Kiriłłow. Piotr Wierchowień-
ski (Nieczajew) i Stiepan Trofi mowicz (Granowski) zostali, strzały wymierzone w ni-
hilistów i okcydentalistów zostały, ale wszystko to przesunęło się na drugi i trzeci plan, 
wszystko podporządkowało się globalnej idei losu i drogi Rosji, granicom ludzkiego upad-
ku oraz możliwościom moralnego ocalenia i samodoskonalenia.]

I konstatuje:

Памфлет се е превърнал в роман319.

[Pamfl et zmienił się w powieść.]

Wenceł Rajczew zaznacza także, iż ostateczny kształt powieści różni się 
od zaplanowanego. Przypomina odrzucenie przez redakcję rozdziału U Ticho-
na oraz zmiany, jakie pociągnął za sobą ten fakt; pisze o niemożności włącze-

317  В. Райчев, Бележки [w:] Ф.М. Достоевски, Бесове, прев. В. Райчев, София 1971, 
s. 618–624.

318  Ibidem, s. 620.
319  Ibidem.
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nia rozdziału do powieści oraz o tym, że od ukazania się w Rosji akademickie-
go wydania dzieł zebranych Dostojewskiego w trzydziestu tomach320, gdzie 
Spowiedź Stawrogina zostaje załączona jako aneks do powieści, fragment ten 
coraz częściej pojawia się w przekładach na różne języki. Jednak w bułgarskim 
wydaniu dzieł zebranych rozdział U Tichona nie pojawia się wcale, ani jako aneks 
do Biesów, ani jako osobny tekst. Rozdział ten po raz pierwszy zostaje przetłuma-
czony na bułgarski dopiero w 1996 roku321 i ukazuje się w piśmie specjalistycznym 
poświęconym literaturze rosyjskiej, a zatem trafi a do wąskiego grona odbiorców. 
Spowiedź Stawrogina, inaczej niż w Polsce, funkcjonuje więc w Bułgarii na po-
ziomie informacji o tekście (w posłowiu), a nie jako sam tekst; nie wzięła udzia-
łu w procesie odczytywania Biesów, nie wpłynęła na bułgarską lekturę utworu. 
Próżno szukać w bułgarskiej literaturze i kulturze obrazu Stawrogina prześladowa-
nego przez widmo zgwałconej dziewczynki. Rajczew nie motywuje decyzji o nie-
włączaniu rozdziału do przekładu wprost, wynika ona bezpośrednio z jego podej-
ścia do materii literackiej. Opisując utwór Dostojewskiego jako mozaikę o ściśle 
określonej strukturze, tłumacz przyjął postawę konserwatora, który kawałek 
po kawałku układa elementy obrazu w odpowiednich miejscach. Mimo iż nie są 
to te same elementy, Rajczew stara się, by tworzony z nich obraz był jak najbliż-
szy oryginału. Tłumacz przyznaje, że

Така пострадва образът на Ставрогин, а и не само той, поради обстоятелството, че по 
цензурни съображения Достоевски е бил принуден да се откаже от публикуването на 
глава IX от II част – При Тихон.

[W ten sposób ucierpiał obraz Stawrogina, zresztą nie tylko jego, z powodu okoliczności, 
ze względu na cenzurę Dostojewski zmuszony był zrezygnować z opublikowania rozdzia-
łu IX części II – U Tichona.]

Tłumacz świadomie jednak pozostaje wierny obrazowi, który przyszło mu od-
tworzyć, a nie jego pierwotnemu szkicowi.

Przed właściwymi przypisami Rajczew przytacza jeszcze kilka realiów dzie-
więtnastowiecznej Rosji oraz odkryte przez badaczy twórczości Dostojewskie-
go podobieństwa postaci i miejsc powieściowych do rzeczywistości pozaliterackiej.

Wenceł Rajczew – jako jedyny z tłumaczy, których pracy przyjrzeliśmy się do-
tychczas – ustosunkował się do wcześniejszych przekładów i ich znaczenia pod-
czas pracy nad własnym tłumaczeniem. 

В настоящия превод съм се постарал да използвам ония добри находки на моите 
предшественици, които са в унисон с моя прочит на произведението и моето разби-
ране за стилистика на Достоевски. Особено съм задължен на Георги Рачев за някои 

320  Ф.М. Достоевский, Бесы [w:] idem, Собрание сочинений в десяти томах, Москва 1957, 
т. 7.

321 Ф.М. Достоевски, При Тихон: Глава девета от част втора на романа „Бесове”, прев. 
К. Савов, „Факел” 1996, ХVI, нр. 1, s. 5–29.
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стари и позабравени днес форми и обрати, а на Георги Жечев за превода на стиховете 
в романа, който е запазен почти изцяло322.

[W powyższym tłumaczeniu starałem się wykorzystać dobre rozwiązania swoich poprzed-
ników, które są identyczne z moim odczytaniem utworu i moim rozumieniem stylistyki Do-
stojewskiego. Szczególny dług jestem winien Georgiemu Raczewowi za niektóre stare za-
pomniane dziś formy i zwroty, zaś wobec Georgiego Żeczewa za przekłady znajdujących 
się w powieści wierszy, które zachowałem właściwie w całości.]

W żadnym z komentarzy nie znajdziemy jednak informacji na temat moty-
wów podjęcia przezeń próby stworzenia nowego przekładu. Można przypuszczać, 
że potrzeba ponownej bułgarskiej lektury wynikała z kontekstu historyczno-poli-
tycznego, w jaki wpisało się poprzednie wydanie Biesów. O ile bowiem posłowie 
autorstwa Władimira Jermiłowa możemy nazwać tendencyjnym, o tyle w przy-
padku samego tekstu przekładu trudno dopatrzyć się jakichkolwiek błędów czy 
niedociągnięć. Może więc nowe tłumaczenie jest następstwem chęci całkowite-
go odcięcia się od przeszłości. A może jest wynikiem indywidualnej potrzeby Raj-
czewa. W jednym z wywiadów323 tłumacz przyznał, że Biesy są jego IX symfonią. 
W tym samym wywiadzie opisał także stan, jaki towarzyszył mu w trakcie prac 
nad przekładem: „W żadnych okolicznościach nie zapomnę tamtego zniecierpli-
wienia – załatwić wszystko, wrócić jak najszybciej do domu i usiąść do maszyny 
do pisania. Jasne i radosne uczucie człowieka, który rozwiązuje rebusy, a udaje 
mu się dotknąć wielkiej tajemnicy twórczości”324. Opis ten przywodzi na myśl 
etap zachwytu dziełem, który, zgodnie z hermeneutyką Steinera, musi towarzy-
szyć tej wyjątkowej lekturze, jaką stanowi przekład. Należy jednak zaznaczyć, iż 
wywiad udzielony został prawie trzydzieści lat po wydaniu tłumaczenia, a zatem 
jest wspomnieniem, a może nawet wyobrażeniem pewnego stanu.

Lektura osobna

Wzorując się na przytoczonym we wcześniejszej części pracy pojęciu „pograni-
cza intelektualnego”, autorstwa Bazylego Białokozowicza, dla opisania kulturo-
wych stosunków między Bułgarią a Rosją można by stworzyć pojęcie paralelne. 
W tym wypadku jednak należałoby raczej mówić o „pograniczu duchowym”. Gdy 
w przypadku odniesień polsko-rosyjskich trzeba było wznieść się ponad poziom 
historiozofi cznego opisu, w którym centralną rolę odgrywały animozje, w przy-
padku stosunków bułgarsko-rosyjskich powinno się raczej odrzucić wszystkie, 
tym razem pozytywne, konotacje wynikające ze wspólnej historii, ponieważ ele-
ment, o którym mowa, znajduje się poza ich opisem. Pogranicze duchowe nie 

322  В. Райчев, Бележки, s. 621.
323  Zob. B. Райчев, Достоевски предсказа 11 септември преди повече от век (Интервю: 

Деян Енев), „Сега”, V, нр. 75, 29 март 2002, s. 15.
324  Ibidem.
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odnosi się bowiem do religii, ale do zjawiska o znacznie mniej wyraźnych kontu-
rach – duchowości. 

Aspekt duchowy właściwie zdominował bułgarską lekturę nie tylko Bie-
sów, ale twórczości Dostojewskiego w ogóle. Ciekawym przykładem może być 
tu lektura powieści dokonana przez bułgarskiego pisarza Emiliana Stanewa, któ-
ra z jednej strony znalazła odzwierciedlenie w jego pisarstwie, z drugiej stała się 
także przedmiotem osobnych interpretacji. 

Twórczość Stanewa kojarzona jest przede wszystkim z powieścią psycholo-
giczną i historyczną. Przyjmuje się, że pisarz, wykorzystując historyczne wyda-
rzenia, pisał o otaczającym go świecie, o mechanizmach władzy, kondycji czło-
wieka. Z dzienników pisarza325 oraz wspomnień jego żony326 wiemy, że wśród 
najważniejszych inspiracji literackich Stanewa znajdowała się twórczość Tołsto-
ja i Dostojewskiego. 

Jedna z powieści bułgarskiego pisarza wydaje się jawnym odniesieniem do Bie-
sów. Mowa tu o napisanym w latach 1950–1964 Iwanie Kondarewie327, powieści, 
która w zaskakujący sposób podejmuje dialog z utworem rosyjskiego pisarza. 
Podobieństwa, jakie postaram się wskazać, nie są w żadnym razie formą zarzutu, 
są jedynie próbą wykazania, jak ważną rolę lektura Biesów odegrała w procesie 
twórczym oraz jak dialog ten postrzegała bułgarska krytyka literacka. 

Tytuł wskazywałby, że w centrum narracji znajduje się życie Iwana Konda-
rewa. Jest on jednak tylko jednym z głównych bohaterów, a splot postaci i wy-
darzeń wokół niego jest tak obfi ty, że nierzadko Kondarew znika całkowicie 
z pola widzenia narratora. Powieść opowiada o życiu pewnego małego miastecz-
ka i jego mieszkańców wpisanym w historię Bułgarii początku lat dwudziestych 
XX wieku328. Miasteczko to jest na tyle mało charakterystyczne albo na tyle re-
prezentatywne dla tamtego okresu, że Stanew postanowił nazwać je K… Opis 
ten przywodzi na myśl „nasze niczym nie wsławione dotychczas miasto” („наш, 
доселе ничем не отличавашийся город”) oraz „ch-ą gubernię”. Podobnie jak 
w Biesach, narracja wykracza poza granice miasteczka jedynie w wyjątkowych 
sytuacjach. W obu powieściach tło wydarzeń stanowi polityka, w obu dominuje 
opis życia społecznego i w obu na plan pierwszy wysuwa się obraz rozpadu mo-
ralności. W Iwanie Kondarewie, jak pisze Irma Dimitrowa,

świat przedstawiony nie jest nowoczesnym światem prawa i porządku, lecz jego zwyrod-
niałym wiejskim sobowtórem: wszystkich mieszkańców łączą osobiste więzi – rodzinne, 
przyjacielskie itd., wobec których współczesny świat pozostaje bezsilny […].

325  Е. Станев, Дневници от различни години, София 2003.
326  Н. Станева, Дневник с продължение, София 1979; eadem, Ден след ден, София 1983.
327  Polski przekład ukazał się pod tytułem Wojna z aniołem (E. Stanew, Wojna z aniołem, tłum. 

B. Cirlić, Warszawa 1963).
328  W zamyśle powieść miała zresztą nosić tytuł Хроника на един град (Kronika pewnego 

miasta); zob. Ст. Каролев, Към творческата биография на романа „Иван Кондарев” [w:] 
Е. Станев, Събрани съчинения в 7 тома, София 1981–1983, т. 5, s. 513.
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Co więcej, 

na drogach wokół miasteczka grasują rozbójnicy; przywódca lokalnych anarchi-
stów Sirow podkłada bombę pod siedzibę naczelnika policji – wszyscy wiedzą, że to on, 
ale władza jest bezsilna; tenże Sirow morduje doktora Janakiewa, najbogatszego człowie-
ka w mieście, udając lokalnego Robin Hooda – policjanci, wysłani w pościg za podejrza-
nymi o morderstwo, nie zastanawiają się nad tym, jak ich złapać, lecz jak uniknąć spot-
kania z nimi; z kolei miejscowy urzędnik spotyka metropolitę tyrnowskiego w areszcie; 
dla mieszkańców miasta napady, gwałty i zabójstwa stały się codziennością; po wojnie 
Bułgaria, zgodnie z warunkami kapitulacji, zostaje rozbrojona, natomiast wszyscy bohate-
rowie powieści płci męskiej są w pełni uzbrojeni […]329.

Poza konkretnymi przykładami, podobnie jak u Dostojewskiego, ów rozpad 
moralności nie jest do końca „namacalny”, jego przejawem jest wszechobec-
na atmosfera rozpasania, obojętności moralnej, braku umiarkowania, przyzwo-
itości i godności. 

Tytułowy bohater powieści, Iwan Kondarew, jest komunistą, radykałem opę-
tanym ideą potęgi proletariatu, przywódcą krwawego buntu chłopskiego. Konda-
rew czyta dzieła Lenina, ale w jego wyznaniach pobrzmiewają wyraźne echa nie-
czajewszczyzny, czy nawet szigalewszczyzny.

Човек трябва да се откаже завинаги от каквото и да било обожаване на собствените 
закони и нравствени норми, за да разбере, че е свободен, колкото и да страшна е тая 
свобода. Не само за хляб се води тази борба, а за един по-висш етап в развитието на 
човечеството. Ала грамадна част от хора държат главно на благата, иначе не разби-
рат смисъла на борбата. [...] Такива хора съм готов да ги лъжа като деца... Да живее 
героичната епоха! Ние ще пролеем много кръв на земята, но тъкмо по този начин 
човечеството ще закрачи с гигантски крачки към нечувано величаво бъдеще330.

[Człowiek musi wyrzec się na zawsze wszelkiego ubóstwiania własnych prawd i zasad 
etycznych, by zrozumieć, że jest wolny, choćby nie wiem jak straszną była ta wolność. 
Ta walka jest prowadzona nie tylko o chleb, lecz o pewien wyższy etap w rozwoju ludz-
kości, ale większość ludzi dba głównie o bogactwa, inaczej nie rozumie sensu walki. […] 
Takich ludzi gotów jestem oszukiwać jak dzieci… Niech żyje bohaterska epoka! Przele-
jemy morze krwi, ale tylko tym sposobem ludzkość zdoła uczynić olbrzymi krok naprzód 
ku niezmiernie wspaniałej przyszłości331.]

I dodaje:

Важното е височината на целта. Няма престъпление, щом целта е висока в истори-
чески мащаб грандиозна. Не същността на деянието, а същността на идеята. Смешно, 
много смешно ми звучи всяка проповед за хуманизъм!332. 

329  I. Dimitrowa, Opętany świat, tłum. M. Pytlak, „Pamiętnik Słowiański” tom LV, rok 2005, 
z. 2, s. 96.

330  Е. Станев, Иван Кондарев [w:] idem, Избрани произведения в 4 тома, т. 3, Велико 
Търново 2007, s. 253.

331  E. Stanew, Wojna z aniołem, t. 1, s. 288–289.
332  Е. Станев, Иван Кондарев, s. 253.
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[Ważna jest wielkość celu. Nie ma przestępstwa, gdy cel jest dostatecznie wielki i ważny 
w skali historycznej. Nie istota działalności, lecz istota idei. Śmiesznie, bardzo śmiesznie 
brzmi dla mnie wszelkie głoszenie humanizmu!333]

Nihilizm moralny przejęty w prostej linii od Szigalewa w przedziwny sposób 
łączy się tu z rozważaniami na temat wolności, wokół których zbudowana jest 
w Biesach postać Kiriłłowa. 

Dlaczego przywołuję tę bułgarską powieść polityczną334 w kontekście po-
granicza duchowego? Ponieważ, paradoksalnie, stanowi ona potwierdzenie 
postawionej przeze mnie tezy o całkowitym niemal zdominowaniu bułgarskiej 
lektury Biesów przez duchowość. Dlatego, jak można sądzić, mimo tak oczywi-
stych nawiązań i aluzji do Biesów bułgarska krytyka literacka interpretowała Iwa-
na Kondarewa jako bezpośrednią kontynuację tradycji pisarstwa Tołstoja335. Ci, 
którzy zauważali „pewne podobieństwa” do dzieła Dostojewskiego, uważali je 
za mało istotne, marginalne. 

Можем да съзрем някакво влияние на Достоевски в повествованието около убийство-
то на д-р Янакиев, в срещите-сблъсъци между Христакиев и Кондарев, в движението 
на Атанаси пред книжаря Сандев сутринта след убийството и при учителя Георгиев, 
гдето заварва Кольо Рачика. [...] Но тази и подобна на тази прилика които могат да бъ-
дат навени, не затъмняват основната композиционно-сюжетна разлика между романа 
на Ем. Станев и романите на Достоевски. Те не са просто разлика, това е контраст336.

[Możemy dojrzeć jakiś wpływ Dostojewskiego w narracji dotyczącej zabójstwa doktora Ja-
nakiewa, w spotkaniach-starciach Christakiewa z Kondarewem, w zachowaniu Atanasie-
go wobec księgarza Sandewa rano po zabójstwie oraz przy nauczycielu Georgiewie, u któ-
rego przebywa Kolio Raczika. […] Ale te i inne tego typu podobieństwa, które mogą się 
nasuwać, nie przysłaniają podstawowych różnic kompozycyjno-tematycznych między po-
wieścią E. Stanewa a powieściami Dostojewskiego. To nie są po prostu różnice, to kontrast.]

Jeśli któreś z dzieł Stanewa rozpatruje się pod kątem odniesień do twórczo-
ści Dostojewskiego, to są to Antychryst oraz Legenda o księciu presławskim Sy-
binie – powieści o odrzuceniu Boga, o granicach moralności, o duchowości i jej 
wpływie na życie ludzkie.

Bułgarskie lektury Biesów pokazują, jak nikły wpływ na odbiór utworu może 
mieć nie tylko tekst jego przekładu, ale i kontekst jego wydania w danym kraju. 
Czasem bowiem odbiór danego dzieła potrafi  być wynikiem wyobrażenia na te-
mat jego autora. Dlatego, mimo że w bułgarskim polisystemie w omawianym 
okresie nie było właściwie miejsca na duchowość, to właśnie ona zdaje się domi-
nować lekturę nie tylko Biesów, lecz także całego „tekstu-Dostojewski”337.

333  E. Stanew, Wojna z aniołem, t. 1, s. 289.
334  Por. I. Dimitrowa, Opętany świat.
335  Zob. Ц.С. Даскалов, За романа, „Септември” 1962, кн. 2, s. 31; М. Николов, Проблеми 

и характери в „Иван Кондарев” [w:] idem, Избрани произведения, София 1968, т. 2, s. 43.
336  Ст. Каролев, Идеи, изображения, стил, София 1971, s. 436.
337  W trakcie pracy nad niniejszym tekstem, w Bułgarii, podczas rozmów z różnymi osobami czę-

sto udawało mi się prowokować wypowiedzi na temat powieści Dostojewskiego. Niezależnie od tytu-
łów, najczęściej pojawiającym się przekonaniem było to, że utwory rosyjskiego pisarza mówią o Bogu.



III. POLIFONICZNOŚĆ W PRZEKŁADZIE. 
MIĘDZY „DOSTOJEWSZCZYZNĄ” 

A „TWÓRCZOŚCIĄ DOSTOJEWSKIEGO”

Słowo w tłumaczeniu

Zgodnie z hermeneutycznym ujęciem przekładu przyjmuję, że podstawą wszel-
kiej czynności translatorskiej jest tekst. Proces translacji wychodzi od tekstu, aby 
poprzez lekturę/interpretację powrócić do ponownego zapisu – tekstu. Dlate-
go podstawę myśli translatologicznej stanowi dla mnie pytanie o tekst oraz wpisa-
ne w jego naturę możliwości odczytania – pytanie o oryginał i przekład. W moim 
rozumieniu zestawienie tekstu wyjściowego z tekstem docelowym może wykazać 
coś więcej niż tylko kontrastywne różnice między dwoma systemami językowy-
mi, choć to one są przede wszystkim wychwytywalne. „Tekst nie jest sumą swych 
elementów, lecz siecią ich skomplikowanych relacji” – podkreśla główny przedsta-
wiciel niemieckiej hermeneutycznej szkoły przekładoznawczej Fritz Paepcke338. 
Lektura tłumaczenia powinna więc od różnic i podobieństw na poziomie poszcze-
gólnych zdań przechodzić płynnym, kolistym ruchem do coraz większych jed-
nostek, aż do poziomu rozumienia całego tekstu. W swojej analizie wykorzy-
stam zasadę kręgu hermeneutycznego – skupię się na części tekstu jako jednostce 
samodzielnej, znaczącej, ale pozostającej w ścisłej relacji z całością powieści. 
Przyjmuję za Bachtinem, że najważniejszą cechą pisarstwa Dostojewskiego jest 
polifoniczność. 

Dla Dostojewskiego podstawowe wiązania stylistyczne – to bynajmniej nie więzi między 
słowami jednej homofonicznej wypowiedzi: podstawowe są dla niego dynamiczne, do-
prowadzone do najwyższego napięcia więzi między wypowiedziami, między samodziel-
nymi i równorzędnymi ogniskami mowy i myśli, uniezależnionymi od słowno-myślowej 
dyktatury homofonicznie jednolitego stylu i tonu339.

Kierując się wskazówkami fi lozofa, uznaję także, że tak jak w tekście orygina-
łu, tak i w przekładzie „wielość głosów w żadnym razie nie powinna ulec redukcji, 

338  F. Paepcke, Rozumienie tekstu a przekład, s. 338.
339  M. Bachtin, Problemy poetyki..., s. 309.
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przeciwnie, musi ona dominować aż do końca […] powieści”340. Przez dokładną 
lekturę fragmentu Biesów w oryginale oraz w najbardziej znanych (Zagórski-
-Podgórzec, Rajczew) przekładach na język polski i bułgarski postaram się zatem 
prześledzić sposoby funkcjonowania wielogłosowości w tłumaczeniu. Spraw-
dzić, w jakim stopniu polifoniczność została zachowana w tekstach przekładów. 
Poprzez bliższe przyjrzenie się temu, jak i czy wielogłosowość Biesów zosta-
ła „wytłumaczona” w wersjach polskiej i bułgarskiej, postaram się dotrzeć 
do sposobów rozumienia tekstu przez tłumaczy. Analiza nie ma jednak bynaj-
mniej na celu wartościującej oceny poszczególnych przekładów. 

Zanim przejdę do właściwej lektury omawianego fragmentu, przypomnę, że 
polifoniczne słowo w dziele Dostojewskiego występuje w określonym otoczeniu, 
którego charakter bywa homofoniczny. Według Bachtina słowo w powieści rosyj-
skiego pisarza należy badać w trzech kontekstach. Są to: „całość monologowe-
go samowyjawienia się bohatera w słowie, całość narracji […], wreszcie całość 
dialogu między bohaterami”341. Badacz wyróżnił także trzy rodzaje słowa. Po-
dział ten będzie stanowił główny punkt odniesienia dla niniejszej analizy. Wydaje 
się bowiem, że nie ma lepszego sposobu na dostrzeżenie polifoniczności – lub 
jej braku – w przekładzie niż hermeneutyczny ogląd poszczególnych elemen-
tów wypowiedzi w oryginale oraz w tłumaczeniach i sprawdzenie, na ile podob-
ny, a na ile różny jest ich charakter.

Bachtin podzielił słowo na trzy kategorie. Pierwsza, to „słowo bezpośrednie 
skierowane wprost na swój przedmiot, wyrażające ostateczną pozycję myślową 
mówiącego”342. Jest to słowo odautorskie, nazywające, informujące, wyraża-
jące i obrazujące. Nastawione jest głównie na nadawanie przedmiotom wypo-
wiedzi określonych znaczeń343. Często zastępowane jest słowem narratora344. 
Druga grupa to „słowo uprzedmiotowione (słowo przedstawionej postaci)”. 
Innymi słowy jest to bezpośrednia mowa bohaterów. Mowa ta „nie tylko wy-
raża swój przedmiot, ale też sama stanowi przedmiot ukierunkowania jako sło-
wo charakterystyczne, typowe, malownicze”345. Ważne jest jednak to, że sło-
wo bohatera w pełni podporządkowane jest słowu autorskiemu, nawet więcej 
– jest jego składnikiem. Słowo postaci jest odbierane jako charakterystyczne, 
w rzeczywistości jednak jest scharakteryzowane, określone, uprzedmiotowione. 
Ten rodzaj słowa przeważa w dramacie. Koncepcja autora realizuje się za pomo-
cą odpowiednio skonstruowanych i rozlokowanych replik bohaterów346. Bachtin 
zwraca uwagę na to, że stopień uprzedmiotowienia może być różny – od prze-

340  Ibidem, s. 308.
341  Ibidem, s. 309.
342  Ta oraz kolejne nazwy rodzajów słowa w powieści Dostojewskiego pochodzą z tabeli, w któ-

rej Bachtin systematyzuje swoje przemyślenia, a którą przywołuję na s. 89 (M. Bachtin, Problemy 
poetyki..., s. 301–302).

343  Ibidem, s. 283.
344  Ibidem, s. 285.
345  Ibidem, s. 283.
346  Ibidem, s. 285.



wagi określoności społecznej do określoności indywidualnej347. Cechą wspólną 
dla obu kategorii jest właśnie określoność, jednogłosowość słowa. Trzecia gru-
pa to „słowo nastawione na cudze słowo (dwugłosowe)”. Tu Bachtin wydzie-
lił kolejne trzy grupy, które dokładnie określił, dlatego podział ten przywołam 
w całości.

I. SŁOWO BEZPOŚREDNIE SKIEROWANE WPROST NA SWÓJ PRZEDMIOT, WYRAŻAJĄCE 
OSTATECZNĄ POZYCJĘ MYŚLOWĄ MÓWIĄCEGO.

II. SŁOWO UPRZEDMIOTOWIONE (SŁOWO PRZEDSTAWIONEJ POSTACI)

1. Z przewagą określoności społecznie 
typowej.
2. Z przewagą określoności indywidualnie 
charakterystycznej.

Różne stopnie uprzedmiotowienia

III. SŁOWO NASTAWIONE NA CUDZE SŁOWO (DWUGŁOSOWE)

1. Dwugłosowe słowo jednokierunkowe:
a) stylizacja,
b) narracja opowiadacza,
c) nieuprzedmiotowione słowo bohatera, 
który w pewnej mierze jest nosicielem 
koncepcji autora,
d) Icherzählung.

Przy osłabieniu uprzedmiotowienia słowa te 
dążą do utożsamienia obu głosów, czy-
li do pierwszego typu słów.

2. Dwugłosowe słowo różnokierunkowe:
a) parodia ze wszystkimi jej odcieniami,
b) narracja parodystyczna,
c) Icherzählung parodystyczna,
d) słowo parodystyczne przedstawionej 
postaci,
e) wszelkie formy przekazu słowa cudze-
go ze zmienionym akcentem.

Przy osłabieniu uprzedmiotowienia i przy 
aktywizacji cudzej myśli słowa te 
udialogizują się wewnętrznie i dążą 
do rozszczepienia na dwa słowa (dwa
głosy) typu pierwszego.

347  Ibidem, s. 301.
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3. Typ aktywny (odzwierciedlone sło-
wo cudze):
a) ukryta polemika wewnętrzna,
b) autobiografi a i spowiedź zabarwione 
polemicznie,
c) wszelkie słowa oglądające się na sło-
wo cudze,
d) replika dialogu,
e) ukryty dialog348.

Tu słowo cudze działa z zewnątrz; możliwe 
są najrozmaitsze relacje względem cudze-
go słowa oraz różne stopnie jego deformu-
jącego wpływu.

348

Jak widać zatem, granica między słowem nastawionym na cudze słowo a sło-
wem bezpośrednim, autorskim jest cienka. Zarówno dwugłosowe słowo jed-
nokierunkowe, jak i różnokierunkowe zbliżają się do słowa typu pierwszego, 
to jest skierowanego wprost na swój przedmiot. Wydaje się, że różnica zawie-
ra się w aspekcie teleologicznym danej wypowiedzi. Jeśli bowiem autor przy-
tacza cudze słowo w celu przedstawienia własnej myśli, odziera je z wszelkiej 
umowności. Inaczej, gdy przytoczenie ma na celu prezentację nowej koncepcji. 
Oczywiście słowo takie również służy autorowi, z tą jednak różnicą, że nie jest 
traktowane przedmiotowo. Cudza koncepcja, poprzez stylizację, zostaje podpo-
rządkowana celom własnym autora w postaci stworzenia nowej koncepcji. Sło-
wo takie zyskuje zatem swoistą autonomię – nie jest głosem odautorskim, nie jest 
także zwyczajnym cytatem. Dobrym, choć nieco przejaskrawionym przykładem 
wydaje się tu rozprawa naukowa, która cytując cudze słowo, cudze wypowiedzi, 
nie traktuje ich przedmiotowo, lecz wchodzi z nimi w dialog. Między poszcze-
gólnymi przytoczeniami rodzą się pewne rodzaje napięć – zgody, potwierdzenia, 
zaprzeczenia, uzupełnienia, pytania, odpowiedzi – dzięki czemu elementy te zy-
skują inny, odmienny od wyjściowego status. Ważne jest więc podkreślenie cu-
dzego charakteru słowa wykorzystanego do własnych celów. Bachtin mówi o cie-
niu uprzedmiotowienia, jaki pada wówczas na słowo349. Dzięki temu staje się 
ono umowne, zdystansowane, niejednoznaczne. Dlatego też najbliżej słowa jed-
nogłosowego jest zwykła stylizacja, a parodia znajduje się już dużo dalej.

Dopiero trzecia podgrupa, nazwana zresztą przez badacza typem aktywnym, 
poprzez całkowite zorientowanie na słowo cudze zupełnie odcina się od homofo-
nii. Słowo, które odzwierciedla cudze słowo, musi charakteryzować rozdwojenie 
autorstwa – na poziomie jednej wypowiedzi, oraz jego polifonia – na poziomie ca-
łości utworu. Polifoniczność to nie tylko równorzędne, ale i jawne funkcjonowa-
nie różnych głosów na równi z głosem autora. Stojący u podstaw polifonii dialog, 
wywodzący się z tradycji stawiania pytań, w dziele Dostojewskiego funkcjonuje 
jako ciekawość innego, cudzego słowa, cudzej świadomości. W Biesach, zgodnie 
z regułami powieści polifonicznej, dominuje trzeci rodzaj słowa; dominuje, ale 

348  Ibidem, s. 287–288.
349  Ibidem, s. 301–302.

}



91

nie jest jedyny. Moja lektura skupi się zatem na określeniu rodzajów słowa w po-
szczególnych wypowiedziach, składających się na wielogłosowość utworu. Na-
stępnie porównam tę swego rodzaju dezintegrację słowa w oryginale z tą, którą 
udało się osiągnąć w procesie translacyjnym w Polsce i w Bułgarii350. 

Podczas lektury zachowam układ chronologiczny, zgodny z następstwem wy-
darzeń w analizowanym fragmencie powieści.

Materiał analizy stanowi fragment piąty rozdziału pierwszego części drugiej 
(Noc). Jest to scena, w której Mikołaj Stawrogin idzie do domu Kiriłłowa, aby po-
prosić go o sekundowanie mu w pojedynku z niejakim Gaganowem. Wizyta ta po-
przedza spotkanie z Szatowem351, a następnie z Piotrem Wierchowieńskim. Jest 
to ważne o tyle, że sekwencja scen skonstruowana jest na zasadzie ścierania się 
głosu głównego bohatera z głosami jego niegdysiejszych „wyznawców”. W tym 
sensie wybrany przeze mnie fragment wpisuje się w swoisty metadialog. 

Fragment ten podzieliłam na trzy części. Podziału dokonałam na podstawie 
tematów, wokół których zamykają się poszczególne części. Pierwsza to wpro-
wadzenie bohaterów, druga skupia się na sprawie, z jaką Stawrogin przyszedł 
do Kiriłłowa, trzecia natomiast polega na przeniesieniu rozmowy z poziomu czy-
sto pragmatycznego na swoiste starcie światopoglądów.

Część pierwszą analizowanego fragmentu rozpoczyna narrator. 

Тут всё было отперто и даже не притворено. Сени и первые две комнаты были тем-
ны, но в последней, в которой Кирилов жил и пил чай, сиял свет и слышался смех 
и какие-то странные вскрикивания. Николай Всеволодович пошел на свет, но, не 
входя, остановился на пороге. Чай был на столе. Среди комнаты стояла старуха, 
хозяйская родственница, простоволосая, в одной юбке, в башмаках на босу ногу 
и в заячьей куцавейке. На руках у ней был полуторагодовой ребeнок, в одной руба-
шонке, с голыми ножками, с разгоревшымися щеками, с белыми всклоченными воло-
сками, только что из колыбели. Он должно быть, недавно разплакался; слезки стояли 
еще под глазами; но в эту минуту тянулся ручонками, хлопал в ладошки и хохотал, 
как хохочут маленькие дети, с захлипом. Пред ним Кириллов бросал о пол большой 
резиновый крaсный мяч; мяч отпрыгивал до потолка, падал опять, ребенок кричал: 
„Мя, мя!” Кириллов ловил „мя” и подавал ему, тот бросал уже сам своими неловкими 

350  Opieram się na cytowanym tekście oryginału (Ф.М. Достоевски, Бесы, Москва 2003) oraz 
na najbardziej znanych przekładach polskim i bułgarskim (F. Dostojewski, Biesy, tłum. T. Zagór-
ski, Z. Podgórzec, Warszawa 1977; Ф.М. Достоевски, Бесове, прев. В. Райчев, София 1971). 
Numery stron podane w nawiasach odnoszą się do tych edycji. Ze względu na specyfi kę polskiego 
tłumaczenia, będę się posługiwać nazwiskami obydwu tłumaczy, wymiennie z nazwiskiem samego 
Zagórskiego.

351  Krótką analizę spotkania z Szatowem zawarł Bachtin w Problemach poetyki Dostojewskie-
go. Badacz podkreślił rzecz bardzo ciekawą, a mianowicie to, że Stawrogin z ust Szatowa słyszy 
swoje własne, wypowiedziane przed laty słowa, tym razem „w tonacji twardej, homofonicznej, kie-
dy sam mógłby je powtórzyć już nie w tonie przekonania, lecz kpiny. Siebie nie potrafi ł o niczym 
przekonać, więc przykro mu słuchać ludzi, którzy w swoim czasie poddali się jego perswazji. […] 
Ton głębokiego przekonania, jakim mówił Stawrogin wtedy za granicą o »narodzie bogonoścy«, ton 
»mistrza, który objawił wszelkie prawdy«, tym się tłumaczył, że w istocie przekonywał on dopiero 
samego siebie, była to głośna replika w dialogu jego wewnętrznym” (M. Bachtin, Problemy poety-
ki..., s. 394–395). 
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ручонками, а Кириллов бежал опять подымать. Наконец „мя” закатился под шкаф. 
„Мя, мя!” – кричал ребенок. Кироллов припал к полу и протянулся, стараясь из-под 
шкафа достать „мя” рукой. Николай Всеволодович вошел в комнату; ребенок, увидев 
его, припал к старухе и закитался долгим детским плачем; та тотчас же его вынесла 
(s. 214–215).

Część tę można z kolei podzielić na trzy mniejsze. W pierwszej (pierwsze 
trzy zdania) narrator, z pozycji obserwatora, przekazuje nam informacje na te-
mat miejsca zdarzenia i wprowadza w nie Stawrogina. Fragment ten można, jak 
się wydaje, sklasyfi kować jako dwugłosowe słowo jednokierunkowe (zgodnie 
z tabelą Bachtina typ III.1b). Narracja opowiadacza nie nosi bowiem wyraźnych 
znamion uprzedmiotowienia, choć nie jestem w stanie zupełnie tego wykluczyć. 
Kiedy w progu drzwi mieszkania Kiriłłowa staje Mikołaj Wsiewołodowicz, 
narracja ulega zmianie. Bohater zostaje przez narratora nie tylko wprowadzony 
do opowiadania, lecz także niemal „fi zycznie” doprowadzony do pomieszczenia, 
w którym rozegra się kolejna scena. Zanim jednak dojdzie do spotkania bohate-
rów, obserwujemy wraz ze Stawroginem przez chwilę to, co dzieje się w izbie. 
Wydaje się, że ta część narracji prowadzona jest z perspektywy bohatera, który 
nie od razu wszedł do środka, ale zatrzymał się jeszcze na progu z zamiarem 
obserwacji („пошел на свет, но, не входя, остановился на пороге”). Choć for-
malnie w tekście nie zachodzi żadna zmiana, powstaje wrażenie, że to Stawrogin 
decyduje o tym, co ma przekazać narrator. Potwierdzałby to fakt, że zabawa Ki-
riłłowa z dzieckiem opisana jest w czasie przeszłym niedokonanym („бросал, 
бежал, падал опять” itd.), wskazującym na powtarzalność pewnych czynności, 
co z kolei świadczy o tym, że Stawrogin przyglądał się temu przez dłuższą chwi-
lę. Ten fragment narracji zdecydowanie zbliża się do typu słowa aktywnego, kie-
dy to wypowiedź narratora jest skierowana na potencjalną wypowiedź bohatera. 
Dopiero ostatnie zdanie tego akapitu przenosi punkt ciężkości na osobę same-
go Stawrogina, wskutek czego powraca już całkowicie do słowa narratora za-
barwionego uprzedmiotowieniem. Zobaczmy teraz, jak fragment ten funkcjonuje 
w tłumaczeniach.

Pierwsza część narracji w bułgarskim przekładzie brzmi następująco:

Тук всичко бе отключено и вратите дори зееха. Преддверието и първите две стаи бяха 
тъмни, но в последната, където живееше и пиеше чай Кирилов, сияеше светлина и се 
чуваше смях и някакви странни крясъци. Николай Всеволодович тръгна към светли-
ната, но не влезе, а се спря на прага (s. 209).

Przekład jest bardzo bliski oryginału. Jedyne różnice to wykorzystanie 
w pierwszym zdaniu podziału, jaki istnieje w języku bułgarskim między przy-
miotnikami oтворен – otwarty oraz отключен – otwarty przy użyciu klucza, 
natomiast wyrażenie вратa зее (etymologicznie zbliżone do polskiego zieje) 
oznacza szerokie otwarcie, otwarcie na oścież. Bułgarski tłumacz sparafrazował 
więc oryginalne zdanie, które literalnie przełożone brzmiałoby „Tutaj wszyst-
ko było otwarte, nawet nie przymknięte”.
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W polskiej wersji część ta została przetłumaczona tak:

Wszystko tu było otwarte, nawet nie przymknięte. W przedpokoju i w pierwszych dwóch 
pokojach było ciemno, lecz w ostatnim, zamieszkanym przez Kiriłłowa, w którym dziwak 
stale pił swoją herbatę, paliło się światło, słychać było śmiech i jakieś dziwne okrzyki. 
Mikołaj Wsiewołodowicz poszedł w kierunku światła, nie wszedł jednak, zatrzymał się 
w progu (s. 227).

Tekst oryginału został w procesie przekładu znacznie zmodyfi kowany. Pol-
ski tłumacz wyraźnie zinterpretował drugie zdanie omawianego fragmentu. Pod-
czas gdy narrator Dostojewskiego stwierdza lakonicznie, że ostatni pokój, z któ-
rego biła łuna oraz dobiegały głosy, to ten „w którym Kiriłłow żył i pił herbatę”, 
narrator Zagórskiego i Podgórca nie tylko wydłuża samą wypowiedź, lecz także 
nadaje jej oceniający charakter. Oczywiście w oryginale ten fragment także sta-
nowi rodzaj wtrącenia; narracja mogłaby przecież pozostać na poziomie czyste-
go opisu (np. „z pokoju Kiriłłowa…”). Ale to krótkie stwierdzenie niesie w sobie 
dużo więcej informacji niż ta znajdująca się na powierzchni użytych słów. Z jed-
nej strony stanowi metaforę tego, jak marny żywot wiedzie bohater – jego życie 
zostało sprowadzone do picia herbaty, z drugiej natomiast narrator delikatnie iro-
nizuje na temat przywiązania Kiriłłowa do tego napoju. W całej powieści herba-
ta jest właściwie nieodłącznym rekwizytem tego bohatera352. Potwierdza to zresz-
tą pierwsze zdanie opisujące sam pokój; pierwsze, co zauważa narrator/Stawrogin 
to, że „Чай был на столе”, ale o tym zaraz. W polskim tłumaczeniu wieloznacz-
ność wypowiedzi zostaje zastąpiona omówieniem oraz oceną. Polski czytelnik 
dowiaduje się, że Kiriłłow w pokoju tym „stale pił […] swoją herbatę”, co, mię-
dzy innymi, czyniło z niego „dziwaka”. Dwugłosowe (różnokierunkowe, paro-
dystyczne) słowo narratora (typ III.2.b) przemieniło się tu w jednogłosowe sło-
wo odautorskie (typ I), z tym jednak że rolę autora przejął tłumacz. 

Przyjrzyjmy się kolejnemu fragmentowi, w którym, jak zostało ustalone, na-
stępuje zmiana perspektywy – narrator opisuje to, co dzieje się w pokoju, obser-
wując to jakby oczyma Stawrogina. Oto bułgarski przekład tej części narracji:

Чаят беше на масата. Насред стаята, гологлава, само по фуста и едно заешко кожухче, 
с обувки на бос крак стоеше бабичка – роднината на хазайна. Държеше в ръцете си 
детенце на година-година и половина – с голи крачета, по ризка, с разрошена косица 
и пламнали бузки; изглежда, току-що го взели от люлката и беше плакало – сълзич-
ките още стояха на очите му; но вече протягаше ръчички, пляскаше с длани и се 
смееше, както се смеят малките деца, с хълцане. Пред него Кирилов тупкаше по пода 
голяма червена гумена топка; топката подскачаше до тавана, пак тупкаше, детето ви-
каше: „Топ, топ”, Кирилов ловеше „топ”, подаваше му я и вече самото то я хвърляше 
с непохватните си ръчички, а Кирилов пак тичаше да я лови. Най-сетне „топ” се тър-
кулна под шкафа. „Топ, топ!” – викаше детето. Кирилов легна на пода и се протегна, 
опитвайки да извади „топ” изпод шкафа с ръка (s. 210).

352 Pojawia się  m.in. w scenie poprzedzającej samobójstwo Kirriłowa (zob. Ф.М. Достоевски, 
Бесы, s. 545).
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Pierwsze zdanie jest przetłumaczone właściwie dosłownie. Akcent pada na her-
batę, choć przecież równie poprawnie, a nawet bardziej opisowo brzmiałoby zda-
nie: „Na stole stała herbata”. Chodzi jednak o to, że „wszyscy” znają upodoba-
nia Kiriłłowa, dlatego Stawrogin, zaglądając do pokoju, najpierw szuka wzrokiem 
napoju. „Herbata stała na stole” brzmi w tym kontekście jak „wszystko było na swo-
im miejscu, wszystko w porządku”. Ponadto wypowiedź ta wchodzi w dialog 
z uwagą poczynioną dwa zdania wcześniej, dzięki czemu zyskuje ironiczny cha-
rakter. Dlatego zdanie to należy do typu III.2.b. (narracja parodystyczna).

W dalszej części narracji opowiadacz najpierw opisuje osoby przebywające 
w pomieszczeniu (poza Kiriłłowem), a następnie opisuje ich zachowanie. Buł-
garski tłumacz wprowadził tu parę zmian. Rajczew zmienił na przykład porzą-
dek wypowiedzi, wpływając tym samym na jej charakter. Narrator u Dostojew-
skiego, nieco chaotycznie, wymienia kolejne detale wyglądu staruszki i dziecka: 
„Среди комнаты стояла старуха, хозяйская родственница, простоволосая, 
в одной юбке, в башмаках на босу ногу и в заячьей куцавейке. На руках 
у ней был полуторагодовой ребeнок, в одной рубашонке, с голыми ножками, 
с разгоревшымися щеками, с белыми всклоченными волосками, только что 
из колыбели. Он должно быть, недавно разплакался; слезки стояли еще под 
глазами […]” w dosłownym tłumaczeniu brzmiałoby to: „Pośrodku pokoju sta-
ła staruszka, krewna gospodarza, z odkrytą głową, w spódnicy, w butach na go-
łych nogach i w zajęczym kożuchu. Na rękach trzymała półtoraroczne dziecko, 
w koszulinie, z gołymi nóżkami, z zaczerwienionymi policzkami i rozmierzwio-
nymi włoskami, dopiero co wyciągnięte z kołyski. Wyglądało na to, że niedaw-
no płakało, pod oczami wciąż jeszcze miało łezki […]”. Jeśli przyjęliśmy, że 
narracja prowadzona jest z perspektywy Stawrogina, to fragment ten (podobnie 
zresztą jak następny) został skonstruowany niejako na wzór czynności wodze-
nia wzrokiem; narracja przedstawia po kolei elementy, które bohater zauwa-
ża na bieżąco, niemal jednocześnie z tokiem opowiadania. Przypomina to zabieg 
fi lmowy, kiedy kamera w dużym zbliżeniu ukazuje kolejne detale obserwowanej 
scenerii lub postaci: Nikołaj Wsiewołodowicz przystaje na progu pokoju, gdzie 
oprócz Kiriłłowa, do którego przyszedł, są dwie nieznane mu dotychczas oso-
by. Stawrogin przygląda im się więc z ciekawością, kawałek po kawałku. Buł-
garski tłumacz natomiast „uporządkował” tę wypowiedź (m.in. połączył zdania, 
wprowadził myślniki), wskutek czego stała się ona „gładsza”, a nawet nie-
co „upoetyczniona” (w tłumaczeniu fi lologicznym: „Pośrodku pokoju, z odkrytą 
głową, jedynie w spódnicy i zajęczym kożuchu, w butach na gołych nogach sta-
ła babcia – krewna gospodarza. Trzymała na rękach dzieciątko, które miało rok, 
półtora – z gołymi nóżkami, w koszulinie, z rozmierzwionymi włoskami i zaczer-
wienionymi policzkami; wyglądało, jakby właśnie wyjęli je z kołyski i jakby pła-
kało – pod oczami wciąż jeszcze miało łezki […]”). Dwugłosowa narracja opo-
wiadacza (typ III.1.b) zbliża się więc do słowa bezpośredniego odautorskiego, 
skierowanego wprost na przedmiot (typ I). W oryginale narrator spogląda ocza-
mi Stawrogina, w bułgarskiej wersji natomiast narrator wyraża własną opinię.
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Kolejny fragment tej części, zabawa z piłką, w bułgarskim tłumaczeniu jest 
właściwie zbieżny z oryginałem. Tłumacz zachował nie tylko sekwencję poszcze-
gólnych elementów, ale także czas niedokonany, co, jak już wcześniej wspomnia-
no, świadczyłoby o tym, że Stawrogin obserwował tę scenę przez jakiś czas.

W polskim przekładzie omawiana część tekstu brzmi następująco:

Stół był nakryty do herbaty. Pośrodku pokoju stała staruszka, krewna Filipowa, z odkrytą 
głową, w spódnicy tylko i zajęczej kacabajce, w pantofl ach na bosych nogach. Trzyma-
ła na ręku półtorarocznego dzieciaka, w jednej koszulinie, z gołymi nóżkami, o policzkach 
zaczerwienionych i rozwichrzonych jasnych włoskach; widocznie dzieciak był wyjęty 
wprost z kołyski. Widać było, że płakał przed chwilą; miał jeszcze łezki w oczach, lecz w tej 
chwili wyciągał rączęta, klaskał w dłonie i śmiał się, zachłystując się, jak śmieją się małe 
dzieci. Przed nim Kiriłłow rzucał o podłogę dużą czerwoną piłkę. Piłka podskakiwała do su-
fi tu i znowu spadała. Dzieciak krzyczał: „Pila, pila!”, Kiriłłow łapał „pilę” i podawał ją 
malcowi; malec niezgrabnymi rączkami rzucał ją o podłogę, a Kiriłłow biegł i podnosił. 
Wreszcie „pila” potoczyła się pod szafę. Dzieciak krzyczał: „Pila! pila!” Kiriłłow położył się 
na podłodze, usiłując wydostać „pilę” (s. 228).

Pierwsze zdanie znacznie (i znacząco) różni się od oryginału. Jest to w pewien 
sposób konsekwencja wcześniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone w pol-
skim tekście. Brak dystansu opowiadacza bezpośrednio przełożył się na ton wypo-
wiedzi, a w szerszej perspektywie także na jej sens. Stwierdzenie „Stół był nakry-
ty do herbaty” właściwie w całości odnosi się do stołu – jest on ośrodkiem zdania, 
jego podmiotem. W polskim tłumaczeniu Stawrogin, stając na progu pokoju, 
zwraca uwagę na stół, a w następnej kolejności na fakt, że był nakryty do herbaty. 
Niewiele więc pozostało w tym zdaniu z ironicznego komentarza oryginału. Za-
kładam, że mimo iż jest to słowo dwukierunkowe, to nosi ono znamiona uprzed-
miotowienia. Jest zatem zdecydowanie typem III.1.b (narracja opowiadacza), 
podczas gdy w oryginale oraz w bułgarskim przekładzie bliżej mu do III.2.b (nar-
racja parodystyczna).

W dalszej części, w opisie staruszki i dziecka, polska wersja bliska jest ory-
ginału. Narracja zachowała swoją sekwencyjność. Jedna ze zmian, wprowadzo-
na przez Zagórskiego i Podgórca, to podanie nazwiska gospodarza domu (zamiast 
„gospodarz” w tłumaczeniu mamy „Filippow”). Rosyjskie „хозяин” określa go-
spodarza, ale także właściciela, pana domu. Polski „gospodarz” odnosi się także 
do osoby, która zamieszkuje dany lokal lub podejmuje u siebie gości („gospo-
darz imprezy”), a zatem i do człowieka, który zajmuje czasowo jakieś miejsce 
– w tym przypadku do Kiriłłowa. Zabieg zastosowany przez polskiego tłuma-
cza miał więc zapewne dookreślić czytelnikowi, o kogo dokładnie chodzi. Ponie-
waż jednak postać samego Filippowa nie bierze bezpośredniego udziału w wyda-
rzeniach przedstawionych w powieści, nagłe pojawienie się jego nazwiska raczej 
wprowadza niepewność, niż stanowi dookreślenie, o kim mowa. Można także 
wspomnieć kilka opuszczeń: polscy tłumacze nie uwzględnili na przykład mate-
riału, z jakiego została wykonana piłka – jest nim guma (ma to znaczenie o tyle, 
że jej temat powróci jeszcze w tej części), ani tego, że Kiriłłow nie tylko po-
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łożył się na podłodze, ale i wyciągnął na niej, czy też tego, że próbował wy-
ciągnąć piłkę spod szafy ręką. Podstawowa jednak różnica polega na zmianie 
rytmu wypowiedzi spowodowanej wieloma zmianami interpunkcyjnymi (choć 
wpływ na to mają także wspomniane wyżej opuszczenia). Opowiadacz Dosto-
jewskiego przekazuje informacje płynnie, ponieważ jest ich wiele i podawane są 
niejako na bieżąco353. Następstwo poszczególnych scen w tekście zostało zazna-
czone średnikami. Dzięki temu wypowiedź jest bardzo dynamiczna. W polskim 
przekładzie natomiast wszystkie właściwie średniki zostały zmienione na kropki. 
Narracja straciła przez to charakter słowa mówionego, jaki ma wersja oryginalna. 
Nie wpływa to jednak na sam rodzaj słowa. Podobnie jak w tekście oryginalnym, 
jest to typ III.1.b (narracja opowiadacza).

Ostatnie zdanie narracji poprzedzającej rozmowę bohaterów wypowiedziane 
jest już zdecydowanie z perspektywy narratora („Николай Всеволодович вошел 
в комнату; ребенок, увидев его, припал к старухе и закитался долгим детским 
плачем; та тотчас же его вынесла”. W przekładzie fi lologicznym: „Mikołaj 
Wsiewołodowicz wszedł do pokoju; dziecko, zobaczywszy go, wtuliło się w sta-
ruszkę i zaniosło się długim dziecięcym płaczem; ta od razu je wyniosła”). Buł-
garski przekład w dużym stopniu zachował charakter oryginalnej wypowiedzi. 

Николай Всеволодович влезе в стаята; когато го видя, детето се вкопчи в старицата, 
писна и пак го удари на плач; тя тутакси го изнесе (s. 210).

W polskim tłumaczeniu odnotowujemy kilka zmian.

W tej chwili Stawrogin wszedł do pokoju. Dziecko, zobaczywszy go, przytuliło się do sta-
ruszki i zaniosło się przeciągłym płaczem. Staruszka wyniosła je natychmiast z pokoju 
(s. 228).

Po pierwsze, polski tłumacz konsekwentnie „wyrzucił” z tekstu średniki. Pod-
czas gdy w tak krótkim fragmencie oryginału są dwa, w przekładzie nie wystę-
pują wcale. Inny jest także sposób zaprezentowania samej sceny. Stwierdzenie 
„Николай Всеволодович вошел в комнату” („Mikołaj Wsiewołodowicz wszedł 
do pokoju”) niespodziewanie zmienia perspektywę; dotychczas Stawrogin był 
niemym obserwatorem, teraz wyłonił się z cienia, to on jest w centrum narracji. 
Polski przekład podkreśla natomiast raczej sam moment, w którym do tego do-
szło, tym samym nawiązuje do czynności opisanej w poprzednim zdaniu: „Kirił-
łow położył się na podłodze, usiłując wydostać »pilę«. W tej chwili Stawrogin 
wszedł do pokoju”. Narracja nie tyle konstatuje nagłą zmianę, ile ją opowia-
da. Słowo narratora w polskim przekładzie oddala się od słowa dwugłosowe-
go typu III.1.b (narracja opowiadacza), na rzecz słowa jednogłosowego, rozsą-
dzającego o tym, w jaki sposób rozwija się akcja (typ I). 

353 O „krzaczastych” zdaniach Dostojewskiego jako problemie podczas przekładu pisał także 
Henri Meschonnic, przywołując wypowiedzi francuskiego tłumacza Braci Karamazow, Marca Cha-
piro. H. Meschonnic, Pour la poetique, Paris 1973, s. 317–318. 
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W tym miejscu rozpoczyna się rozmowa bohaterów. Oto jak początek drugiej 
części analizowanego fragmentu Biesów brzmi w oryginale:

– Ставрогин? – сказал Кириллов, приподымаясь с полу с мячом в руках, без малейше-
го удивления к неожиданному визиту. – Хотите чаю?
Он приподнялся совсем.
– Очень, не откажусь, если теплый, – сказал Николай Всеволодович, – я весь промок.
– Теплый, горячий даже, – с удовольствием подтвердил Кириллов – садитесь: вы 
грязны, ничево; пол я потом мокрую тряпкой.
Николай Всеволодович уселся и почти залпом выпил нaлитую чашку.
– Еще? – спросил Кириллов.
– Благодарю.
Кириллов, до сих пор не садившийся, тотчас же сел напротив и спросил:
– Вы что пришли?
– По делу. Вот прочтите это письмо, от Гаганова; помните, я вам говорил в Петер-
бурге.
Кириллов взял письмо, прочел, положил на стол и смотрел в ожидании.
– Этого Гаганова, – начал объяснять Николай Всеволодович, – как вы знаете, 
я встретил месяц тому, в Петербурге, в первый раз в жизни. Мы столкнулись раза три 
в людях. Не знакомясь со мной и не заговаривая, он нашел-таки возможность быть 
очень дерзким. Я вам тогда говорил; но вот чего вы не знаете: уезжая тогда из Петер-
бурга раньше меня, он вдруг прислал мне письмо, хотя и не такое, как это, но, однако, 
неприличное в высшей степени и уже тем странное, что в нем совсем не объяснено 
было повода, по которому оно писано. Я ответил ему тотчас же, тоже письмом, и со-
вершенно откровенно высказал, что, вероятно, он на меня сердится за происшествие 
с его отцом, четыре года назад, здесь в клубе, и что я с моей стороны готов прине-
сти ему всевозмонжые извинения на том основании, что поступок мой был неумыш-
ленный и произошол в болезни. Я просил его взять мои извинения в соображение. 
Он не ответил и уехал; но вот теперь я застаю его здеcь уже совсем в бешенстве. 
Мне передали несколько публичных отзывов его обо мне, совершенно ругательных
и с удивителными обвинениями. Наконец, сегодня приходит это письмо, какого, вер-
но, никто никогда не получал, с ругательствами и с выражениями: „ваша битая рожа”. 
Я пришел, надеясь, что вы не откажетесь в секунданты.
– Вы сказали, письма никто не получал, – заметил Кириллов, – в бешенстве можно; 
пишут не раз. Пушкин Геккерну писал. Хорошо, пойду. Говорите: как?
Нилолай Всеволодович объяснил, чтo желает завтра же и чтобы непременно начать 
с возобновления извинений и даже с обещания вторичного письма с извинениями, 
но с тем, однако, что Гаганов, с своей стороны, обещал бы не писать болшее писем. 
Полученное же письмо будет считатся как не бывшее вовсе (s. 215–216).

Część tę, ze względu na rodzaj występującego w niej słowa, znowu możemy 
podzielić na kilka mniejszych fragmentów. Pierwszy z nich obejmuje sześć re-
plik rozpoczynających dialog. Mają one niemal kurtuazyjny charakter i stanowią 
niejako wstęp do faktycznej rozmowy bohaterów. Należy jednak zaznaczyć, że 
scena ta stanowi rodzaj gry. Kiriłłow, zupełnie niezdziwiony „nieoczekiwaną” 
wizytą Mikołaja Wsiewołodowicza, proponuje mu herbatę. Stawrogin przyjmu-
je propozycję, pod warunkiem że herbata jest ciepła, i nadmienia, że doszczęt-
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nie przemókł. Kiriłłow z wyraźnym zadowoleniem potwierdza354, że herbata jest 
nie tylko ciepła, lecz nawet gorąca, i zaprasza gościa, aby ten usiadł. Stawrogin 
duszkiem wypija herbatę. Całość sceny zbudowana jest na pozór wokół herba-
ty. W rzeczywistości jednak bohaterowie sprawdzają wzajemnie swoje reakcje, 
nastrój, tworzą bazę dalszej rozmowy. Ważne jest także, że tylko część ich wy-
powiedzi faktycznie skierowana jest do współrozmówcy. Reszta replik wypo-
wiadana jest jakby do siebie. „Stawrogin?” – jest pytaniem pozornym. Żaden 
z elementów nie pozwala przypuszczać, że Kiriłłow nie rozpoznaje osoby, któ-
ra wchodzi do pokoju. Kiriłłow, „bez najmniejszego zdziwienia tą nieoczekiwaną 
wizytą”, mówi niejako do siebie, potwierdzając to, czego spodziewał się od ja-
kiegoś czasu. Dopiero pytanie o herbatę skierowane jest do samego Stawrogina. 
Podobny charakter ma stwierdzenie Mikołaja Wsiewołodowicza „cały przemok-
łem”. Dodane na końcu jednej z replik i właściwie nieprzeznaczone do wiado-
mości Kiriłłowa, jest raczej konstatacją na temat własnego stanu. Taki charak-
ter ma, w moim przekonaniu, także druga część zdania, jakie Kiriłłow kieruje 
w stronę swego rozmówcy. „Proszę usiąść” zwraca się do Stawrogina, a następnie 
(po dwukropku), jakby pod nosem, wypowiada kilka spostrzeżeń, pozornie tyl-
ko skierowanych do swego gościa: „ubłocił się pan, to nic”; „podłogę ja potem 
mokrą ścierką”. W rzeczywistości Kiriłłow uspokaja samego siebie, obmyśla, 
co zrobi potem, po wyjściu Stawrogina. Zauważmy, że żadne z trzech przytoczo-
nych zdań nie zostało podjęte przez rozmówcę. Tę część można zatem scharak-
teryzować jako rodzaj II.2. (słowo przedstawionej postaci z przewagą określono-
ści indywidualnie charakterystycznej).

Rozmowa zmienia charakter w momencie, gdy Kiriłłow, który „do tej pory 
nie siadał, teraz usadowił się naprzeciwko” Stawrogina i spytał, po co ten przy-
szedł. Po chwili kurtuazyjnej rozmowy Kiriłłow przechodzi zatem do meritum 
spotkania. Od tej chwili większość narracji należy do Mikołaja Wsiewołodo-
wicza (narrator jedynie dopełnia ją miejscami o reakcje Kiriłłowa). Początek 
jego opowieści odwołuje się do wiedzy wspólnej, dlatego opisy wydarzeń są 
skrótowe, stanowią formę przypomnienia – „pamięta pan, mówiłem panu w Pe-
tersburgu”; „jak pan wie”; „mówiłem panu wtedy o tym”, by następnie przed-
stawić Kiriłłowowi to, czego ów nie wie. Narracja ma dość spokojny charakter, 
przyspiesza dopiero pod koniec, lecz raczej z powodu zachowania Gaganowa, 
o którym mowa, niż z powodu zdenerwowania samego opowiadacza. W rzeczy-
wistości bowiem poprzez tę opowieść Stawrogin prezentuje samego siebie. Ton 
opowiadania stanowić ma kontrast do gniewu Gaganowa. Bohater jedynie mi-
mochodem wspomina swoje niestosowne zachowanie, szybko jednak tłumaczy 
je chorobą355. W podtekście narracji znajduje się także informacja o tym, że Sta-

354  Jest to komentarz narratora i podobnie, jak poprzednie uwagi na temat herbaty, ma ironiczny 
charakter. 

355  Przypomnijmy, że chodzi tu o moment, kiedy nagle z Mikołajem Wsiewołodowiczem zaczy-
nają dziać się rzeczy dziwne. Mowa tu o scenie, kiedy Stawrogin chwyta za nos Piotra Pawłowicza 
Gaganowa, jednego z gospodarzy lokalnego klubu, a następnie, udając, że chce go przeprosić, gryzie 
go w ucho.
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wrogin tak naprawdę nie chce pojedynku, ale nie pozostawiono mu wyboru. Dla-
tego ten fragment możemy sklasyfi kować jako słowo rodzaju III.3.b (spowiedź 
zabarwiona polemicznie). 

W międzyczasie rozmówca dostaje do przeczytania list, którego treści nie 
poznajemy, wiemy tylko, że po jego lekturze Kiriłłow spogląda na Mikoła-
ja Wsiewołodowicza, oczekując wyjaśnień. W ostatnim dopiero zdaniu Stawro-
gin przedstawia faktyczny powód swej wizyty – prosi Kiriłłowa o sekundowanie 
mu w pojedynku. 

Ciekawa jest konstrukcja zdania, którym Kiriłłow odpowiada Stawroginowi. 
Odnosi się on bowiem, poza przyjęciem roli sekundanta, do jednego tylko ele-
mentu opowieści Mikołaja Wsiewołodowicza, a mianowicie do stwierdzenia, że 
takiego listu „z pewnością nikt nigdy nie otrzymał”. Kiriłłow robi dygresję na ten 
temat i zaraz potem przechodzi do kwestii pojedynku: „w złości można; piszą nie 
raz. Puszkin napisał do Heeckerena. Dobrze, pójdę. Niech pan mówi: co i jak?”. 
Dygresja ta stanowi odwołanie do konkretnej sytuacji historycznej. Dialog boha-
terów wchodzi więc na „wyższy” poziom.

Szczegóły dotyczące pojedynku przekazuje już czytelnikowi narrator przy 
użyciu mowy zależnej. Wypowiedź ta jest nieco nieskładna, tak jakby opowia-
dacz symultanicznie przekazywał to, co zdołał usłyszeć od Stawrogina. W tym 
sensie ta część narracji bliska jest mowie pozornie zależnej. Zgodnie z podziałem 
Bachtina należałaby więc do słowa typu III.3.c (słowo oglądające się na cudze 
słowo).

Zobaczmy teraz, jak poszczególne elementy zostały przełożone na język 
bułgarski i polski. Pierwsza część dialogu w interpretacji bułgarskiego tłuma-
cza brzmi:

– Ставрогин? – каза Кирилов, ставайки от пода с топката в ръка, без каквато и да било 
изненада от неочакваната визита. – Искате ли чай?
Беше се вече изправил.
– Много, няма да се откажа, особено ако е горещ – каза Николай Всеволодович, – вир-
вода съм.
– Горещ и дори врял – с удоволствие потвърди Кирилов, – сядайте: кален сте, но 
нищо, после ще забърша. 
Николай Всеволодович седна и почти на един дъх изпи цялата чаша.
– Още? – попита Кирилов.
– Благодаря (s. 210).

W bułgarskiej wersji dialog rozpoczyna się tak samo jak w oryginale; Ki-
riłłow wita gościa pozornym pytaniem, po czym proponuje mu herbatę. Repli-
ka Stawrogina została nieco zmodyfi kowana. Podczas gdy w oryginale Mikołaj 
Wsiewołodowicz nie odmówi, pod warunkiem że herbata jest ciepła („Очень, 
не откажусь, если теплый”), u Rajczewa Stawrogin nie odmówi herbaty, „tym 
bardziej jeśli jest gorąca”. Dlatego również odpowiedź Kiriłłowa musiała ulec 
zmianie; herbata nie jest „ciepła, nawet gorąca”, ale „gorąca, nawet wrząca”. Nie-
znacznie zmienił się ton rozmowy. Stawrogin mimo wielkiej ochoty na herbatę 
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z powodu przemoczenia, w oryginale zaznacza, że wypije ją, pod warunkiem 
że jest ciepła. W bułgarskim przekładzie natomiast wypije ją mimo wszystko, 
zwłaszcza jeśli nie jest zimna. Aby opisać stan Mikołaja Wsiewołodowicza, buł-
garski tłumacz użył frazeologizmu „вир-вода съм” (odpowiednik polskiego: 
przemoknąć do suchej nitki).

Wydaje się również, że niewielka modyfi kacja, polegająca na zmianie śred-
nika na przecinek, ujęła wypowiedzi Kiriłłowa nieco z jej specyfi ki. Oddzie-
lone przecinkami elementy zdania, w którym bohater zauważa, że jego gość 
jest ubłocony, a następnie jakby „trawi” tę myśl, są tu po prostu wyliczeniem. 
Mimo wskazanych drobnych zmian całość tego fragmentu zachowuje swe 
właściwości i podobnie jak oryginał mieści się w ramach słowa dwugłosowe-
go typu III.1.c (nieuprzedmiotowione słowo bohatera, który w pewnej mierze jest 
nosicielem koncepcji autora).

W polskim przekładzie dialog ten przebiega w następujący sposób:

– To pan? – odezwał się Kiriłłow, wstając z piłką w ręku, wcale nie zdziwiony tą nieocze-
kiwaną wizytą. – Chce pan herbaty?
Wyprostował się zupełnie.
– Bardzo proszę, o ile ciepła, wypiję chętnie. Zupełnie zmokłem.
– Ciepła, nawet gorąca – z zadowoleniem stwierdził Kiriłłow. – Proszę siadać. Pan się 
zabłocił. To nic. Podłogę potem wytrę mokrą ścierką.
Mikołaj Wsiewołodowicz usiadł i prawie duszkiem wypił podaną herbatę.
– Jeszcze? – spytał Kiriłłow.
– Dziękuję (s. 228).

Jak widać, polski tłumacz postanowił zmienić pytanie „Stawrogin?” na pyta-
nie „To pan?”. Chociaż, dzięki dookreśleniu narratora pytanie to zachowało swoją 
pozorność, to nie można go uznać za równoważne. Kiriłłow, wypowiadając na-
zwisko Mikołaja Wsiewołodowicza, kieruje swe słowo bezpośrednio na niego, 
podczas gdy forma grzecznościowa „pan” buduje rodzaj dystansu. Stwierdzenie 
„to pan”, choć skierowane do konkretnej osoby, pozostaje bezosobowe; „Sta-
wrogin” jest słowem wewnętrznie zdialogizowanym, zawiera w sobie wielość 
informacji, skojarzeń i oczekiwań będących rezultatem sposobu, w jaki Kirił-
łow postrzega Mikołaja Wsiewołodowicza. W wypowiedzianym tu nazwisku Sta-
wrogina zawiera się cała jego osoba według Kiriłłowa. 

Inna zmiana polega na, niezrozumiałym zresztą, odebraniu w pewnym mo-
mencie narratorowi roli moderatora. Kiedy Stawrogin odpowiada na propozy-
cję herbaty, u Dostojewskiego wypowiedź ta jest uzupełniona słowem opowia-
dacza („Очень, не откажусь, если теплый, – сказал Николай Всеволодович, 
– я весь промок”. W przekładzie fi lologicznym: „Bardzo, nie odmówię, jeśli cie-
pła – powiedział Mikołaj Wsiewołodowicz – cały przemokłem”). W polskim 
przekładzie narrator nie uczestniczy aktywnie w tym miejscu dialogu. Ponad-
to sama wypowiedź bohatera została w wyniku tego zabiegu zredagowana („Bar-
dzo proszę, o ile ciepła, wypiję chętnie. Zupełnie zmokłem”). Polski tłumacz zre-
dagował także replikę Kiriłłowa – nie tylko średnik, ale i przecinki konsekwentnie 
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zamieniając na kropki. Wypowiedź pozostała sekwencyjna, jest jednak pozba-
wiona swoistej płynności. Podobnie jak w przypadku bułgarskiego przekładu, ten 
fragment tekstu, mimo pewnych odchyleń od oryginału, można sklasyfi kować 
jako słowo dwugłosowe typu III.1.c (nieuprzedmiotowione słowo bohatera, który 
w pewnej mierze jest nosicielem koncepcji autora).

Kolejny fragment, w którym bohaterowie przechodzą do faktycznego powo-
du wizyty Stawrogina, w tłumaczeniu Rajczewa brzmi:

Кирилов, който до момента не беше седнал, тутакси седна насреща му и попита:
– Какво така?
– По работа. На, прочетете това писмо на Гаганов; спомняте ли си, разказвал ви бях 
в Петербург.
Кирилов взе писмото, прочете го, сложи го на масата и погледна въпросително.
– Тоя Гаганов – почна да обяснява Николай Всеволодович – го срещнах, както зна-
ете, за първи път в живота си в Петербург, преди месец. Срещнали сме се три пъти 
у разни хора. Без да се е запознавал и говорил с мен, той намери все пак възможност 
да се държи много дръзко. Бях ви казал тогава, но не знаете друго: на заминаване от 
Петербург – той си тръгна преди мене – внезапно ми прати писмо, макар и не чак като 
това, но пак крайно неприлично и което е странното, в него изобщо не се обясняваше 
поводът, по който е писано. Отговорих му тутакси, също с писмо, и напълно открове-
но му заявих, че вероятно го е яд нa мен заради случая с баща му преди четири години 
тук, в клуба, и че аз от своя страна съм готов да му поднеса всячески извинения, тъй 
като постъпката ми не е била умишлена и се дължала на заболяването ми. Молех 
го да вземе пред вид извиненията ми. Не ми отговори и си замина; но ето че сега го 
заварвам тук съвсем побеснял. Известиха ме за някои негови публични отзиви по 
мой адрес, невъзможно груби и с невероятни обвинения. И ето че днес пристига това 
писмо, такова, каквото сигурно никой никога не е получавал, с псувни и с изрази от 
сорта „вашата бита мутра”. Дойдох, надявайки се, че няма да откажете да ми станете 
секундант.
– Казахте, никой не бил получавал – обади се Кирилов, – от яд – може; пишат неед-
нократно. Пушкин писа на Гекерн. Добре, ще ида. Кажете кога и как? (s. 210–211).

Ta część dialogu, którego centralnym punktem jest narracja Stawrogina na te-
mat stosunków z Gaganowem, została przetłumaczona z zachowaniem jej spo-
kojnego tempa oraz odwołań do wspólnej wiedzy. Bułgarski tłumacz w jednym 
tylko miejscu pokusił się o uporządkowanie wypowiedzi. Zdanie wielokrotnie 
złożone („Opowiadałem panu wtedy; ale oto, czego pan nie wie: wyjeżdżając 
wówczas z Petersburga przede mną, przysłał do mnie list, chociaż nie taki, jak ten, 
lecz, mimo wszystko, w dużym stopniu nieprzyzwoity i tym dziwniejszy, że nie 
podano w nim żadnego powodu, dla którego został napisany”) zostało nieco „uła-
dzone” – „Opowiadałem panu wtedy, ale nie wie pan czego innego: przed wy-
jazdem z Petersburga – wyjechał przede mną – nieoczekiwanie przysłał do mnie 
list, chociaż nie aż taki jak ten, ale jednak skrajnie nieprzyzwoity i co dziwne, nie 
podano w nim żadnego powodu, dla którego został napisany”. Cała wypowiedź 
Mikołaja Wsiewołodowicza, jak również dygresyjna replika Kiriłłowa bliskie są 
słowa Dostojewskiego, które Bachtin scharakteryzował jako rodzaj III.3.b (spo-
wiedź zabarwiona polemicznie).
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Na polski powyższy fragment rozmowy został przetłumaczony w następujący 
sposób:

Kiriłłow, który dotychczas stał, usiadł natychmiast naprzeciw gościa i zapytał:
– Po co pan przyszedł?
– Mam interes. Niech pan przeczyta ten list od Gaganowa. Pan pamięta. Mówiłem panu
w Petersburgu.
Kiriłłow wziął list, przeczytał, położył na stole i patrzył w milczeniu.
Stawrogin zaczął tłumaczyć, o co chodzi.
– Tego Gaganowa, jak panu wiadomo, spotkałem pierwszy raz w życiu w Petersburgu, 
przed miesiącem. Zetknęliśmy się ze trzy razy w towarzystwie. Nie znając mnie i nie roz-
poczynając rozmowy, znalazł jednak sposobność, by zachować się wobec mnie zuchwale. 
Mówiłem już o tym panu. Nie wie pan jednak, że przed wyjazdem z Petersburga ten drab 
przysłał raptem do mnie list, nie taki wprawdzie jak ten, lecz w każdym razie bardzo nie 
przyzwoity, a tym dziwaczniejszy, że nie był w nim wyłuszczony powód pisania do mnie 
w tym stylu. Odpowiedziałem natychmiast, także listownie, i najszczerzej wyraziłem przy-
puszczenie, iż prawdopodobnie gniewa się na mnie za owo zajście z jego ojcem w tutej-
szym klubie przed czterema laty. Napisałem, że gotów jestem z mojej strony najuprzejmiej 
prosić go o przebaczenie, ponieważ działałem wówczas tylko nieświadomie, pod wpły-
wem choroby. Prosiłem, aby miał mnie za wytłumaczonego. Wyjechał z Petersburga, nie 
odpisawszy mi. I oto teraz zastaję go tutaj w paroksyzmie prawdziwej wściekłości. Po-
wtórzono mi parę jego publicznych odezwań się o mnie, wyraźnie mnie bezczeszczących 
i zawierających dziwaczne oskarżenia. Wreszcie dziś otrzymuję ten list, któremu równy 
wątpię, czy ktoś napisał, z obelgami i takimi zwrotami, jak „pańska obita gęba”. Przyszed-
łem do pana w nadziei, że zechce pan być moim sekundantem.
– Pan mówi, że nikt nigdy jeszcze takiego listu nie napisał – odezwał się Kiriłłow. – 
W pasji można. Piszą często. Puszkin napisał do Heeckerena. Dobrze, pójdę. Gdzie i jak? 
(s. 228–229).

Polski przekład różni się od oryginału w kilku ważnych miejscach. Po pierw-
sze, wypowiedź Stawrogina zostaje zapowiedziana przez narratora. Narrator 
w polskiej wersji niejako przekazał głos bohaterowi i, w przeciwieństwie do wer-
sji oryginalnej, nie moderuje wypowiedzi. Wtrącenie na początku narracji Sta-
wrogina – „zaczął tłumaczyć Mikołaj Wsiewołodowicz” („начал объяснять 
Николай Всеволодович”) – zamienione zostało na komentarz, który w pewnej 
mierze uprzedmiotawia słowo bohatera („Stawrogin zaczął tłumaczyć, o co cho-
dzi”). Narrator w polskiej wersji narzuca wypowiedzi monotematyczny, homofo-
niczny charakter. Kolejną modyfi kacją, podobnie jak we wcześniej omawianych 
przykładach, są zmiany znaków interpunkcyjnych i co za tym idzie tempa wypo-
wiedzi. We fragmencie tym wyraźnie obecna jest także interpretacja tłumacza. 
Zagórski wprowadził do tekstu widoczną dominację ego bohatera. Wypowiedź 
Mikołaja Wsiewołodowicza została w polskiej wersji wyraźnie uprzedmioto-
wiona nadużywaniem zaimka osobowego ja w różnych formach gramatycznych 
(„wobec mnie”, „do mnie”, „mnie”, „mi”) oraz, przy podziale zdania złożone-
go na kilka zdań prostych, dodaniem czasownika w pierwszej osobie liczby poje-
dynczej („napisałem”). W rezultacie to, co mówi Stawrogin, ma nie tyle osobisty, 
ile wręcz egocentryczny charakter. Ponadto tłumacz wprowadził wiele elemen-
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tów konkretyzujących wypowiedź. Wśród nich znajdują się wyrażenia oceniające 
(„ten drab”), objaśniające („pisania […] w tym stylu”), nadinterpretujące („w pa-
roksyzmie prawdziwej wściekłości”). Ostatnim śladem tłumacza w omawianym 
fragmencie jest zmiana perspektywy przyjętej przez bohatera. Podczas gdy w tekś-
cie wyjściowym Mikołaj Wsiewołodowicz mówi z własnego punktu widzenia, 
z punktu widzenia adresata niezrozumiałego listu tak pełnego obelg i bezpod-
stawnych oskarżeń, że takiego „z pewnością, nikt nigdy nie otrzymał” („верно, 
никто никогда не получал”) w omawianym tekście docelowym Stawrogin prze-
nosi punkt ciężkości na nadawcę („list, któremu równy wątpię, czy ktoś napisał”). 
Perspektywa ta przeniesiona jest, siłą rzeczy, także do repliki Kiriłłowa, zatem 
zamiast zdania: „Pan powiedział, listu nikt nie otrzymał” („Вы сказали, письма 
никто не получал”) polski odbiorca czyta: „Pan mówi, że nikt nigdy jeszcze 
takiego listu nie napisał”. Wypowiedź Kiriłłowa została także przez polskiego tłu-
macza skonkretyzowana. Straciła tym samym fragmentaryczność wypowiadanej 
myśli i stała się zwykłym stwierdzeniem. Przede wszystkim jednak główna część 
tego fragmentu, wypowiedź Stawrogina, zmieniła swój charakter. Słowo boha-
tera z aktywnego, zabarwionego polemicznie, stało się typem słowa uprzedmio-
towionego z przewagą określoności indywidualnie charakterystycznej (typ II.b), 
jak ją nazywa Bachtin. W tym wypadku bohater nie jest więc nosicielem koncep-
cji autora, lecz tłumacza; Stawrogin prezentuje się tak, jak chce tego tłumacz, tak, 
jak on go widzi.

Ciekawe jest również, że zarówno polski, jak i bułgarski tłumacz zinterpreto-
wali scenę, w której po przeczytaniu listu Kiriłłow odłożył go na stół i „patrzył, 
wyczekując” („смотрел в ожидании”). Według Zagórskiego bohater „patrzył 
w milczeniu”, natomiast u Rajczewa odłożył list z „pytającym spojrzeniem”.

Przyjrzyjmy się teraz ostatniemu fragmentowi tej części rozmowy, który, 
jak ustaliliśmy, w oryginale nosi znamiona mowy pozornie zależnej. Oto jak 
w bułgarskim przekładzie narrator streszcza podane przez Stawrogina szczegóły 
pojedynku.

Николай Всеволодович обясни, че иска още утре и непременно да се почне с подно-
вяване на извинения и дори с обещание за второ извинително писмо, но при условие, 
че и Гаганов обещае от своя страна повече да не пише писма, a полученото писмо ще 
се счита, че изобщо го е нямало (s. 211).

Posługując się terminem Steinera, moglibyśmy stwierdzić, że tekst został od-
dany bardzo autentycznie. Jedyna różnica polega na włączeniu ostatniego zda-
nia do reszty wypowiedzi. Tym samym narracja nie traci cech słowa mówionego, 
wręcz przeciwnie – jedno długie zdanie podkreśla charakter wypowiedzi i to, że 
narrator pełni rolę „głośnika” słów Stawrogina (III.3.c), jego słowo „ogląda się 
na słowo cudze”356.

356  M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego..., s. 302.
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Polski tłumacz zachował się odwrotnie, to jest wydzielił dodatkowe zdanie.

Stawrogin wyjaśnił, że chciałby już jutro. Nastawał, aby koniecznie zacząć od wznowie-
nia przeprosin, a nawet obiecać, że on napisze jeszcze jeden list z przeprosinami, pod tym 
jednak warunkiem, że Gaganow ze swej strony zobowiązałby się, iż przestanie pisać. List 
zaś obecny będzie traktowany jako niebyły (s. 229). 

Zmiana pozornie drobna, a jednak znacząco wpływa na charakter wypowie-
dzi. Tłumacz, wydzielając dodatkowe (pierwsze) zdanie, zwiększył tym samym 
rolę narratora. W polskim przekładzie narracja jest na skutek tej drobnej decy-
zji konsekwentnie prowadzona przy użyciu mowy zależnej. Sam tekst nie jest 
długi, dlatego w jego obrębie nie ma już możliwości powrotu do mowy pozornie 
zależnej. Fragment ten zbliża się w rezultacie do słowa typu I (słowo bezpośred-
nie skierowane wprost na swój przedmiot).

Dalsza część rozmowy dotyczy samego pojedynku. Bohaterowie wymieniają 
uwagi na temat jego warunków. Potem Kiriłłow pokazuje broń, która ma zostać 
użyta. Scena ta ufundowana została na zestawieniu biedy i złych warunków, w ja-
kich żyje Kiriłłow z niezwykle eleganckim i drogim kompletem pistoletów, które 
bohater chroni niczym skarb. Ominiemy jednak tę część, by móc przyjrzeć się 
bliżej trzeciemu wyraźnemu przełomowi w rozmowie, a mianowicie momento-
wi, gdy Stawrogin podejmuje temat samobójstwa Kiriłłowa. Oto jak Dostojew-
ski rozpisał tę scenę: 

– Вы всё ещо в тех же мыслях? – спросил Ставрогин после минутного молчания и с 
некоторою осторожностию.
– В тех же, – коротко ответил Кириллов, тотчас же по голосу угадав, о чем спрашыва-
ют, и стал убирать со стола оружие.
– Когда же? – еще острожнее спросил Николай Всеволодович, опять после некоторо-
го молчания. 
Кириллов между тем уложил оба ящика в чемодан и уселся на прежнее место.
– Это не от меня, как знаете; когда скажут, – пробормотал он, как бы несколко тяго-
тясь вопросом, но в то же время с видимою готовностию отвечать на все другие во-
просы. На Ставрогина он смотрел, не отрываясь, своими черными глазами без блеску, 
с каким-то спокойным, но добрым и приветливым чувством.
– Я, конечно, понимаю застрелиться, – начал опять, несколько нахмурившись, Нико-
лай Всеволодович, после долгого, трехминутного задумчивого молчания, – я иногда 
сам представлял, и тут всегда какая-то новая мысль: если бы сделать злодейство или, 
главное, стыд, то есть позор, только очень подлый и... смешной, так что запомнят 
люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: „Один удар в висок, 
и ничего не будет”. Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячы лет, 
не так ли?
– Вы называете, что это новая мисль? – проговорил Кириллов подумав.
– Я... не называю... когда я подумал однажды, то почувствовал совсем новую мысль.
– „Мысль почувствовали”? – переговорил Кириллов. – Это хорошо. Есть много мыс-
лей, которые всегда и которые вдруг станут новые. Это верно. Я много теперь как 
в первый раз вижу.
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– Положим, вы жили на луне, – перебил Ставрогин, не слушая и продолжая свою 
мысль, – вы там, положим, сделали все эти смешные пакости... вы знаете наверно 
отсюда, что будyт смеяться и плевать на ваше имя тысячу лет, вечно, во всю луну. Но 
теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что 
вы там наделали и что тамошние будут плевать на вас и тысячу лет, не правда ли?
– Не знаю, – ответил Кириллов, – я на луне не был, – прибавил он без всякой иронии, 
единственно для обозначения факта (s. 217–218).

Pierwsze repliki dialogu skonstruowane są na zasadzie niedomówień, podteks-
tów, oparte na wspólnej wiedzy bohaterów, ale nie wypowiedziane wprost. Na po-
ziomie językowym wyraża się to użyciem zaimka wskazującego „to” wzmocnio-
nego partykułą „że”, mającą w języku polskim odpowiednik w postaci partykuły 
dodawanej do wyrazu „-ż”, „-że” oraz partykuły „no”. Dopiero w trzecim zda-
niu Stawrogin otwarcie mówi o samobójstwie. 

Bardzo ciekawy przebieg ma dalsza część rozmowy; Stawrogin nie słucha roz-
mówcy, ale po raz kolejny wypowiada na głos swoje przemyślenia. Następne 
zdania wypowiadane przez Mikołaja Wsiewołodowicza są więc w rzeczywi-
stości kolejnymi fragmentami rozmowy z samym sobą. Cechą charakterystycz-
ną słów Stawrogina jest ich specyfi czne zdialogizowanie z własnym słowem 
wypowiedzianym wcześniej. W samym tekście funkcjonują one na zasadzie 
powtórzeń; Stawrogin powtarza prawie całe konstrukcje, całe sceny (m.in. ro-
bienie rzeczy podłych i śmiesznych, bycie opluwanym przez ludzi, śmiech lu-
dzi przez tysiąc lat). W ten sposób kolejne repliki dialogu Stawrogina znajdują się 
w rzeczywistości w obrębie jednej wypowiedzi (na co pośrednio zwraca uwagę 
także narrator: „перебил Ставрогин, не слушая и продолжая свою мысль”. 
W tłumaczeniu fi lologicznym: „przerwał Stawrogin, nie słuchając i kontynuując 
swoją myśl”). Z kolei Kiriłłow, podobnie jak we wcześniej omawianym fragmen-
cie, wyłapuje z tego, co mówi Mikołaj Wsiewołodowicz, pojedyncze elementy 
i do nich konkretnie się odnosi. Narrator jedynie komentuje zachowanie bohate-
rów, dookreśla atmosferę rozmowy. Nie ma żadnego wpływu na jej przebieg, jest 
tu tylko obserwatorem. 

Wypowiedzi bohaterów w tej części analizowanego fragmentu powieści re-
prezentują typ zdecydowanie aktywny. W pierwszych zdaniach są skierowany-
mi na słowo cudze replikami dialogu (typ III.3.d). W dalszej części zarówno sło-
wo Stawrogina, jak i Kiriłłowa znajduje się gdzieś pomiędzy ukrytą polemiką 
wewnętrzną (typ III.3.a) a rodzajem zabarwionej polemicznie spowiedzi (typ 
III.3.b). Mikołaj Wsiewołodowicz wykorzystuje sytuację Kiriłłowa, aby przy-
znać się, głównie przed samym sobą, że sam miewał podobne myśli. Wykorzy-
stuje tę sytuację podwójnie – decyzja o popełnieniu samobójstwa stanowi pretekst 
do zwierzeń, ta sama decyzja jednak czyni z Kiriłłowa wyjątkowego słuchacza, 
powiernika. Kiriłłow, w czym utwierdza się pierwszym pytaniem Stawrogin, 
jest przecież kimś w rodzaju żywego trupa. Potwierdzają to spostrzeżenia nar-
ratora (Kiriłłow ma „oczy bez blasku”), ale przede wszystkim postawa same-
go bohatera, który podczas całego spotkania wydaje się jakby nieobecny; odpo-
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wiada zdawkowo, w zadumie. Poza wyjawieniem myśli samobójczych Mikołaj 
Wsiewołodowicz przywołuje także późniejsze przemyślenia na ten temat, które 
odciągnęły go od tego zamiaru. Co więcej, Stawrogin zdradza w rozmowie swe-
go rodzaju projekt, polegający na dokonaniu rzeczy strasznych, podłych a zara-
zem śmiesznych, w sposób jawny, aby tym samym skazać się na wieczną pogardę 
ludzkości. Skazanie się na rodzaj banicji (co ważne, nie w postaci ostracyzmu, 
lecz gniewu ludzi) stanowiło swoistą idée fi xe bohatera – dążył do niej większością 
swych działań i zachowań (by wspomnieć choćby ślub z niespełna rozumu Marią 
Lebiadkin, ugryzienie w ucho Piotra Piotrowicza czy bezmyślne pojedynki za-
kończone śmiercią przeciwnika). Trzeba jednak dodać, że owa pogarda ludzi nie 
byłaby dla Stawrogina karą, lecz raczej świadomym przekroczeniem granicy, wy-
stawieniem się na widok publiczny, manifestacją pychy357.

W przekładzie Wenceła Rajczewa pierwszy fragment tej części rozmowy 
brzmi:

– Не сте се отказали от ония си мисли? – с известна предпазливост попита Ставрогин 
след минутно мълчание.
– Не съм – просто отвърна Кирилов, догаждайки се тутакси още по гласа, за какво го 
питат и взе да прибира оръжието от масата.
– И кога? – още по-предпазливо запита Николай Всеволодович, пак след известно 
мълчание.
Кирилов междувременно беше прибрал двете кутии в куфара и седеше на предишното 
си място.
– Както знаете, не зависи от мен; когато кажат – промърмори той, сякаш че малко не-
охотно, но същевременно явно готов да отговаря и на други въпроси. Гледаше Став-
рогин, без да сваля от него черните си, без блясък очи, с някакво спокойно, но добро 
и приветливо чувство (s. 212).

W bułgarskiej wersji dialog bohaterów właściwie zupełnie pozbawiony został 
swoistej atmosfery niedopowiedzenia. W gruncie rzeczy całość wypowiedzi zo-
stała przez tłumacza dookreślona. Wielopoziomowe słowo Dostojewskiego fak-
tycznie stanowi problem z punktu widzenia przekładu: „– Вы всё ещо в тех же 
мыслях? – В тех же. – Когда же? – Это не от меня, как знаете; когда скажут”. 
W dosłownym tłumaczeniu na polski sam dialog brzmiałby mniej więcej tak: 
„– Pan wciąż jeszcze myśli o tym? – O tym. – Więc kiedy? – To nie ode mnie, 
jak pan wie; kiedy powiedzą”. Wersja Rajczewa po polsku brzmiałaby natomiast: 
„– Nie odżegnał się pan od tamtych swoich myśli? – Nie. – Więc kiedy? – Jak 
pan wie, nie zależy ode mnie; kiedy powiedzą”. W bułgarskim przekładzie je-
dynie pierwsze zdanie zachowało elementy niedopowiedzenia („tamtych swoich 
myśli”), jednak tylko elementy, albowiem całe zdanie zostało „wytłumaczone”. 
Ostatnia replika Kiriłłowa zachowała natomiast charakter wypowiedzi niedokoń-

357 Realizacją tego zamysłu w pierwotnej wersji powieści miała być broszura, w której Stawro-
gin opisał swe podłe czyny, przede wszystkim zaś wykorzystanie małej Matrioszy. W dalszej części 
rozmowy parokrotnie pojawia się zresztą wątek krzywdzenia dzieci.
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czonej, lecz kosztem zaimka wskazującego, podczas gdy autor oryginału zrezyg-
nował z czasownika.

Zagórski przełożył ten fragment następująco:

– Pan stale trwa w swoim postanowieniu? – ostrożnie zapytał Stawrogin po chwili milcze-
nia.
– Tak – krótko odpowiedział Kiriłłow, zrozumiawszy z tonu, o co go pytają. Zaczął składać 
broń.
– A kiedy? – pytał Stawrogin jeszcze ostrożniej po chwili milczenia.
Kiriłłow już odłożył do kufra obydwa pudełka i siadł na dawnym miejscu.
– To nie ode mnie zależy, jak panu wiadomo. Kiedy dadzą znak – bąknął, jak gdyby trochę 
skrępowany tym pytaniem, ale jednocześnie gotów odpowiadać na wszystkie inne. Patrzył 
uparcie na Stawrogina swymi czarnymi zgaszonymi oczami z jakimś spokojnym, łagod-
nym i przychylnym uczuciem (s. 230).

Polskie tłumaczenie również nie zachowało specyfi cznego charakteru rozmo-
wy. Podobnie jak w wersji bułgarskiej, tłumacz nie zwrócił uwagi na budowę 
dialogu opartą na pozornych niejasnościach i skrótowości. Dlatego bohaterowie 
u Zagórskiego mówią nie półsłówkami, ale pełnymi, zamkniętymi zdaniami. 
W polskim przekładzie praktycznie każde zdanie rozmowy zostało sparafrazo-
wane. Słowo, w obydwu przekładach, należy zatem w tej części do typu III.1.b 
(narracja opowiadacza).

Kluczowy fragment rozmowy w wersji bułgarskiej został przekazany jako:

– Аз, естествено, разбирам самоубийството – отново, малко намръщен започна Нико-
лай Всеволодович след дълго триминутно мълчание, – понякога съм си го представял 
дори, но всеки път ми идва една нова мисъл: ако извършиш злодеяние или, главното, 
нещо срамно, тоест позорно, само че много подло и... смешно, тъй, че хората хиляда 
години да го помнят и хиляда години да те заплюват, и внезапно мисълта: „Един удар 
в слепоочието и няма да има нищо”. Какво те интересуват тогава хората и че щели да 
те заплюват хиляда години, не е ли тъй?
– Вие наричате това нова мисъл? – каза Кирилов, като помисли.
– Аз... не го наричам... когато веднъж помислих, почувствувах съвсем нова мисъл.
– „Почувствувахте мисълта”? – повтори Кирилов. – Това е добре. Има много стари 
мисли, които внезапно ще станат нови. Това е вярно. Сега аз виждам много неща като 
за пръв път.
– Да кажем, че сте живели на луната – прекъсна го Ставрогин, без да го слуша 
и продължавайки мисълта си, – и да кажем, че сте извършили там всички тия смешни 
щуротии... Оттук вие сте сигурен, че там ще се смеят и ще заплюват името ви хиляда 
години, вечно, дорде луна лунава. Но сега вие сте тук и гледате луната оттук: какво ви 
засяга тук всичко онова, което сте направили там, и че ония, тамошните, ще заплюват 
хиляда години, не е ли тъй?
– Не знам – отговори Кирилов, – не съм бил на луната – добави той без всякаква иро-
ния, единствено за отбелязване на факта (s. 212).

Ten fragment został przez Rajczewa przełożony z zachowaniem charakte-
ru sceny, choć tłumacz w kilku miejscach jawnie zinterpretował tekst wyjściowy. 
I tak na przykład w bułgarskiej wersji Stawrogin rozumie nie to, jak można się 



108

zastrzelić, lecz akt samobójstwa. W tłumaczeniu brakuje także podkreślenia, że 
Stawrogin „sam to sobie wyobrażał” (jest, że „wyobrażał to sobie nawet”). Na-
tomiast myśli, „które były od zawsze, i które nagle staną się nowe” to u Rajcze-
wa po prostu „stare myśli, które nagle staną się nowe”. Mimo tych drobnych 
zmian całość tekstu, tak jak w oryginale, oscyluje gdzieś pomiędzy słowem 
typu III.3.a (ukryta polemika wewnętrzna) i III.3.b (autobiografi a i spowiedź za-
barwione polemicznie).

W polskim przekładzie omawiany fragment brzmi następująco:

– Ja naturalnie rozumiem, co znaczy zastrzelić się – rozpoczął znowu Stawrogin po dłuż-
szej chwili zamyślenia. Był nieco zasępiony. – Sam nieraz myślałem o tym, lecz zawsze 
zjawiała się jakaś nowa myśl: „Gdyby tak na przykład popełnić zbrodnię, szczególnie hań-
biącą… i śmieszną zarazem, aby ludzie tysiąc lat pamiętali i pluli przez tysiąc lat”. I raptem 
myśl: „Jeden wystrzał w skroń i wszystko skończone”. Co wtedy znaczą ludzie i to, że będą 
pluli przez tysiąc lat?
– Pan nazywa to nową myślą? – rzekł Kiriłłow po chwili zastanowienia.
– Nie nazywam… lecz kiedy poczułem tę myśl, wydała mi się nowa.
– „Poczuł” pan myśl? – powtórzył Kiriłłow. – To dobrze powiedziane. Są myśli wiecz-
ne, które raptem stają się nowymi. To prawda. Widzę sam teraz wiele rzeczy jak gdyby 
po raz pierwszy.
– Przypuśćmy, że żył pan na księżycu – przerwał Stawrogin, nie słuchając i snując dalej 
myśl własną. – Przypuśćmy, że popełnił pan tam te wszystkie zabawne łajdactwa. Wie pan 
na pewno, patrząc już stąd, że tam będą szydzili, będą pluli na pańskie imię przez tysiąc lat, 
wiecznie, jak księżyc długi i szeroki. Lecz teraz jest pan tutaj i stąd patrzy pan na księżyc. 
Co panu do tego, co pan tam robił? Co pana obchodzi, że tam plują na pana przez tysiąc 
lat? Prawda?
– Nie wiem – odpowiedział Kiriłłow. – Nie byłem na księżycu – dodał bez cienia ironii, 
konstatując jedynie fakt (s. 230). 

Dialog został przez tłumacza mocno zmieniony. W wielu miejscach Zagór-
ski „poprawił” Dostojewskiego, skrócił zawiłe wywody bohaterów, pozbył się 
powtórzeń, a niejasności dookreślił. Zacznijmy od początku. Pierwsze zda-
nie różni się na poziomie komentarza narratora. W oryginale brzmi on: „начал 
опять, несколько нахмурившись, Николай Всеволодович, после долгого, 
трехминутного задумчивого молчания” (dosłownie: „zaczął znów, nieco za-
sępiony, Mikołaj Wsiewołodowicz, po długim, trzyminutowym milczeniu w za-
dumie”). Jak widać, polski tłumacz nie tyle nawet skrócił go, ile uprościł („roz-
począł znowu Stawrogin po dłuższej chwili zamyślenia. Był nieco zasępiony”). 
Narracja po raz kolejny została pozbawiona sekwencyjnego charakteru. W ory-
ginale narrator jakby zastanawia się na bieżąco nad tym, co mówi, ponieważ 
przekazuje to niemal równocześnie z czasem akcji, jest świadkiem, biernym 
uczestnikiem zdarzenia, nie zaś narratorem auktorialnym, wszechwiedzącym. 
Dalej, Zagórski przeredagował wypowiedź Mikołaja Wsiewołodowicza. Bohater 
w wersji oryginalnej opisuje pojawiającą się nagle nową myśl w taki sposób, że 
daje się odczuć, iż jest nią wyraźnie podekscytowany, kolejne elementy tej nie-
codziennej wizji są wyliczane jeden za drugim: „если бы сделать злодейство 
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или, главное, стыд, то есть позор, только очень подлый и... смешной” 
(„gdyby popełnić przestępstwo lub, przede wszystkim, coś wstydliwego, to jest 
zbrodnię, tylko bardzo podłą i… śmieszną”); Stawrogin prezentuje swój diabel-
ski plan, chełpi się każdym wypowiedzianym słowem. Polski czytelnik został 
pozbawiony tego wrażenia czy choćby możliwości jego odczucia, bo „jego” Sta-
wrogin mówi o dwóch tylko rzeczach („popełnić zbrodnię, szczególnie hańbią-
cą… i śmieszną zarazem”) w dodatku niesprecyzowanych i nieprzemyślanych 
(„gdyby tak na przykład”), nie zaś o tym, o czym obsesyjnie myśli od dawna. 
Co więcej, w polskiej wersji Mikołaj Wsiewołodowicz właściwie nie przyznaje 
się do tej myśli – pojawia się ona nagle i jest obca, co w tekście tłumaczenia zo-
stało wyraźnie zaznaczone cudzysłowem. Ponadto ta część wypowiedzi w tłuma-
czeniu Zagórskiego nie ma konkretnego odbiorcy, Stawrogin mówi jakby do sie-
bie, podczas gdy w oryginale pada pytanie skierowane do rozmówcy czy raczej 
słuchacza (Stawrogin raczej nie czeka na odpowiedź) – „czyż nie tak?”. Kolejne 
fragmenty wypowiedzi głównego bohatera zostały konsekwentnie przez tłuma-
cza zredagowane: „когда я подумал однажды, то почувствовал совсем новую 
мысль” („kiedy pewnego razu pomyślałem, to poczułem zupełnie nową myśl”) 
w polskiej wersji brzmi: „lecz kiedy poczułem tę myśl, wydała mi się nowa”. 
Natomiast ostatni fragment, zamiast dialogu w obrębie jednej myśli, wewnętrznej 
polemiki (wypowiedź ta jest hipotezą, pozornie tylko skierowaną do Kiriłłowa – 
„Przypuśćmy, że żył pan na księżycu”) niesie w polskim przekładzie wiele pytań 
do rozmówcy („Co panu do tego, co pan tam robił? Co pana obchodzi, że tam 
plują na pana przez tysiąc lat? Prawda?”).

Polski tłumacz pozbawił dialogowego charakteru także replikę Kiriłłowa. 
Jak już zostało zauważone wcześniej, Kiriłłow uczestniczy w rozmowie, wyko-
rzystując pewien schemat, powtórzenie, cytat. Kiriłłow w tym wypadku zacyto-
wał nietypowe stwierdzenie Stawrogina na temat czucia myśli („»Myśl pan po-
czuł«”). U Zagórskiego natomiast jedynie czasownik znalazł się w cudzysłowie, 
co wskazuje raczej na dziwność jego użycia niż specyfi czny, dialogowy układ 
wypowiedzi. Znowu w przekładzie słowo bohatera oddala się od typu aktyw-
nego na rzecz słowa nieuprzedmiotowionego typu III.1.c (nieuprzedmiotowione 
słowo bohatera, który w pewnej mierze jest nosicielem koncepcji autora).

Spotkanie Stawrogina z Kiriłłowem, po niezwykle ciekawej wymianie zdań 
na temat piękna, szczęścia i dobra, kończy się tak:

– Бьюсь об заклад, что когда я опять приду, то вы уж и в Бога уверуете, – проговорил 
он, вставая и захватывая шляпу.
– Почему? – привстал и Кириллов.
– Если бы вы узнали, что вы в Бога веруете, то вы бы и веровали; но так как вы еще 
не знаете, что вы в Бога веруете, то вы и не веруете, – усмехнулся Николай Всеволо-
дович.
– Это не то, – обдумал Кириллов, – перевернули мысль. Светская шутка. Вспомните, 
что вы значили в моей жизни, Ставрогин.
– Прощайте, Кириллов.
– Приходите ночью; когда?
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– Да уж вы не забыли ли про завтрашнее?

– Ах, забыл, будьте покойны, не просплю; в девять часов. Я умею просыпаться, когда 
хочу. Я ложусь и говорю: в семь часов, и проснусь в семь часов; в десять часов – 
и проснусь в десять часов.
– Замечательныe у вас свойства, – поглядел на его бледное лицо Николай Всеволо-
дович.
– Я пойду отопру ворота.
– Не беспокойтесь, мне отопрет Шатов.
– А, Шатов. Хорошо, прощайте (s. 221).

Zakład, który proponuje Stawrogin, jest swego rodzaju komentarzem zmiany, 
jaka rzekomo zaszła w jego rozmówcy – Kiriłłow twierdzi, że „od zeszłego wtor-
ku a właściwie środy, gdyż było to w nocy” jest szczęśliwy. Do tego stwierdze-
nia odnosi się także kolejna wypowiedź Mikołaja Wsiewołodowicza. Wykorzy-
stując retorykę Kiriłłowa, który twierdzi że ludzie są nieszczęśliwi tylko dlatego, 
że nie wiedzą, że są szczęśliwi („Человек несчастлив потому, что не знает, что 
он счастлив; толькo потому”), Stawrogin rzuca podejrzenie, że ten nie wierzy 
w Boga tylko dlatego, że jeszcze nie wie o tym, że wierzy. Komentarz ten ma oczy-
wiście ironiczny charakter, co zresztą Kiriłłow zauważa i komentuje („Светская 
шутка”). Druga część rozmowy dotyczy umówionego spotkania i sekundowa-
nia podczas pojedynku. Kiriłłow pozornie uspokaja Mikołaja Wsiewołodowicza, 
w rzeczywistości jednak uspokaja sam siebie, możliwe także, że myśli już o czym 
innym, na co mogłaby wskazywać jego pobladła twarz. Cały fragment oscyluje 
między słowem typu III.3.d (replika dialogu) oraz III.3.c (wszelkie słowa ogląda-
jące się na słowo cudze).

W przekładzie na bułgarski fragment ten brzmi następująco:

– Басирам се, че когато пак дойда, ще сте повярвали и в бога – каза той, стана и взе 
шапката.
– Защо? – надигна се и Кирилов.
– Ако узнаехте, че вярвате в бога, щяхте да вярвате; то тъй като още не знаете, че 
вярвате в бога, вие не вярвате – засмя се Николай Всеволодович.
– Не е тъй – каза Кирилов, като размисли, – преиначихте мисълта. Светски шегички. 
Спомнете си какво значехте вие в моя живот, Ставрогин.
– Довиждане, Кирилов.
– Идвайте нощем; кога?
– Ама вие да не сте забравили вече за утрешното?
– Ах, забравил бях, бъдете спокоен, няма да се успя; в девет часа. Аз мога да се 
събуждам, когато поискам. Лягам и си казвам: в седем часа, и ще се събудя в седем; 
в десет часа – и ще се събудя в десет.
– Чудесни свойства имате – погледна бледото му лице Николай Всеволодович.
– Ще дойда да отворя вратата.
– Не се безпокойте. Шатов ще ми отвори.
– А, Шатов. Добре, сбогом (s. 215).

Został więc przełożony właściwie dosłownie. Tylko w dwóch miejscach do-
szło do przesunięć. Podczas gdy w oryginale Stawrogin uśmiechnął się („ус-
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мехнулся”), wykorzystując pomysł rozmówcy w przewrotny sposób, w tłuma-
czeniu Rajczewa się zaśmiał („засмя се”). Mimo iż w obrębie wypowiedzi nie 
doszło do zmiany typu słowa, to jej sens uległ zmianie – Stawrogin z ironii prze-
chodzi w kpinę. Podobnie w drugim miejscu, gdzie cechy Kiriłłowa z nadzwy-
czajnych, niespotykanych („замечательныe свойства”) zmieniają się w cudow-
ne/wspaniałe („чудесни”). 

A tak rozmowa kończąca spotkanie została przełożona na polski:

– Mógłbym się założyć, że gdy przyjdę znowu do pana, będzie pan już wierzył w Boga – 
powiedział, wstając i biorąc kapelusz.
– Dlaczego? – spytał Kiriłłow, wstając także.
– Gdyby pan się dowiedział, że pan wierzy w Boga, toby pan uwierzył. Ponieważ jednak 
pan nie wie, że wierzy, więc pan jeszcze nie wierzy – odparł Stawrogin z uśmiechem.
Kiriłłow zamyślił się.
– Nie, to nie to. Pan przekręcił myśl. To żart. Niech pan pamięta, czym pan był w moim 
życiu.
– Do widzenia!
– Niech pan przychodzi w nocy; więc kiedy?
– Żeby pan nie zapomniał o jutrze!
– Ach tak! Niech pan będzie spokojny. Nie zaśpię. O dziewiątej. Umiem się zbudzić, o któ-
rej zechcę. Kładę się i mówię sobie: „O siódmej” – i budzę się o siódmej. O dziesiątej – 
to o dziesiątej.
– Ma pan niepospolite cechy.
Stawrogin spojrzał na bladą twarz Kiriłłowa.
– Otworzę panu bramę.
– Niech się pan nie fatyguje. Otworzy mi Szatow.
– Ach, Szatow. Dobrze! Do widzenia! (s. 234)

Tłumacz, podobnie jak w cytowanych wcześniej fragmentach, zaingerował 
w składnię, zmieniając „krzaczaste” zdania Dostojewskiego na krótsze i prostsze. 
Zmienił też pytanie („Да уж вы не забыли ли про завтрашнее?”) na przypo-
mnienie („Żeby pan nie zapomniał o jutrze!”), a imiona – Mikołaj Wsiewoło-
dowicz – zastąpił nazwiskiem. W dwóch miejscach natomiast nazwiska zostały 
całkowicie usunięte. Najważniejsze zmiany zaszły jednak na poziomie słowa. 
Zagórski znów rozwinął kwestie narratora, miejscami wydzielając je grafi cz-
nie. W oryginale narrator dookreśla jedynie charakter wypowiedzi bohaterów, 
dodaje ruch, gesty, mimikę („проговорил он, вставая и захватывая шляпу”; 
„привстал и Кириллов”; усмехнулся Николай Всеволодович”; „обдумал Ки-
риллов”; „поглядел на его бледное лицо”). Brak tu arbitralnych stwierdzeń. 
W polskiej wersji zostały one dookreślone („spytał Kiriłłow wstając także”; 
„odparł Stawrogin z uśmiechem”) oraz zmienione na komentarze („Kiriłłow za-
myślił się.”; „Stawrogin spojrzał na bladą twarz Kiriłłowa”.), przez co zmianie 
uległ ich charakter, a dwugłosowa narracja opowiadacza (typ III.1.b) zbliżyła się 
do słowa bezpośrednio skierowanego na swój przedmiot, wyrażającego ostateczną 
pozycję myślową mówiącego (typ I).
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Wprowadzone w tytule tego rozdziału podział na „dostojewszczyznę”358 
i „twórczość Dostojewskiego” tkwi przede wszystkim w podejściu odbiorcy 
do tekstu. W tym wypadku chodzi o tego szczególnego czytelnika, jakim jest 
tłumacz. Dostojewszczyzna ujawnia się w lekturze zdeterminowanej przez wyob-
rażenie o autorze oraz tworzonych przez niego dziełach. Reprezentuje ona podej-
ście obarczone ciężarem ponadstuletniej tradycji skupionej wokół tego, co i jak 
mówi się o Dostojewskim, nie zaś na tym, co i jak mówi Dostojewski. „Twór-
czość Dostojewskiego” natomiast zawiera się w samym tekście, w wielogłoso-
wym słowie, które gotowe jest do podjęcia dialogu.

Przeprowadzona powyżej analiza wykazała, że „dostojewszczyzna”, w po-
staci pewnego wyobrażenia o pisarstwie Dostojewskiego, które zatrzymało się 
właściwie na poziomie fabuły, zdominowała polskie tłumaczenie Biesów. Specy-
fi ka twórczości rosyjskiego pisarza oddaliła się w tym przekładzie od samego sło-
wa na rzecz pewnego konstruktu powstałego w wyniku utrwalonej przez lata tra-
dycji odczytywania jego utworów. Odeszła tym samym w wielu miejscach od 
polifonicznego charakteru twórczości autora Zbrodni i kary. W Polsce Dostojew-
ski to przede wszystkim główne motywy jego powieści, ciemna strona ludzkiej 
duszy, walka dobra ze złem. Posługując się słowami Paula Ricoeura, można by 
powiedzieć, że tekst Biesów w tłumaczeniu na język polski uległ spłaszczeniu359. 
To właśnie nazywam tutaj „dostojewszczyzną”. 

Bułgarski przekład, w aspekcie samego słowa, okazał się bliższy „twórczo-
ści Dostojewskiego”. Choć bułgarska lektura Biesów również nie jest pozba-
wiona perspektywy „dostojewszczyzny”, to jednak dzięki swoistej „literalności” 
omawianego przekładu360 sam tekst zachował swój polifoniczny charakter, a tym 
samym możliwość wielogłosowej lektury361.

Podział na „dostojewszczyznę” i „twórczość Dostojewskiego”, rozumiane 
jako sposoby podejścia do pisarstwa Fiodora Michajłowicza znajduje odzwier-
ciedlenie na jeszcze jednej płaszczyźnie analizowanych przekładów.

Szukając odpowiedzi na pytania o przyczynę i cel kolejnych tłumaczeń powie-
ści, zdołałam, co zostało powiedziane we wcześniejszych rozdziałach pracy, do-
trzeć do kilku cennych informacji na temat motywacji podjęcia czynności trans-
lacyjnych. Okazało się przy tym, że to nie indywidualne wybory czy fascynacje 
decydowały o tym, że poszczególni tłumacze rozpoczęli pracę nad kolejnymi wer-
sjami Biesów. Ważniejsze niż pasja, z jaką tłumacze podchodzili do dzieła rosyj-
skiego twórcy oraz ich wewnętrzne przekonanie o potrzebie nowego przekładu, 
okazywały się – za każdym razem i w przypadku obydwu krajów – wymogi ryn-

358  Terminu tego w odniesieniu do twórczości Dostojewskiego użył A. Łunaczarski w swej roz-
prawie pt. O wielogłosowości Dostojewskiego. Więcej na ten temat zob. s. 126–127.

359  P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, s. 329. 
360  P. Ricoeur, Przejście [w:] P. Ricoeur, P. Torop, O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, 

Gdańsk 2008, s. 53–59.
361  „Literalnym” przekładem Biesów na język polski można by nazwać przekład autorstwa Ada-

ma Pomorskiego, którego wybory translatorskie często pokrywają się z zamieszczonymi w pracy 
tłumaczeniami fi lologicznymi (zob. F. Dostojewski, Biesy, tłum. A. Pomorski, Kraków 2010).
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ków wydawniczych, a nawet ich powiązania z polityką. Wczesne zapotrzebo-
wanie na pojawienie się powieści w Polsce miało najprawdopodobniej bezpo-
średni związek z popularnością Dostojewskiego na Zachodzie (szczególnie we 
Francji), w Bułgarii natomiast Biesy zostały po raz pierwszy przetłumaczone 
z powodu silnych więzi z kulturą i literaturą rosyjską oraz w związku z procesem 
nadrabiania zapóźnienia, powstałego w wyniku wielowiekowej niewoli tureckiej. 
Kolejne przekłady, zarówno w Polsce, jak i w Bułgarii, towarzyszyły obcho-
dom rocznic narodzin i śmierci autora, stąd tak bliskie są momenty ich wydawa-
nia w obydwu krajach. Konstatacje te przemawiają na rzecz założeń metodolo-
gii Translation Studies.

Słowo o słowie (komentarze i przypisy w Biesach)

Teraz jednak odejdę nieco od społeczno-kulturowego kontekstu tłumaczenia Bie-
sów, by móc przyjrzeć się temu, w jaki jeszcze sposób polifoniczność funkcjo-
nuje w kontekście kolejnego aspektu lektury tego wyjątkowego czytelnika, jakim 
jest tłumacz. Tę część analizy w dalszym ciągu opieram na tłumaczeniach z lat 
siedemdziesiątych XX wieku, które i w Polsce, i w Bułgarii zyskały największą 
popularność. Wersje te wybrałam jednak nie tylko z powodu owej popularności. 

Tym, co odróżnia wybrane przekłady od poprzednich tłumaczeń – poza zmiana-
mi, jakie zaszły w obrębie rzeczywistości wydawniczej drugiej połowy XX wieku, 
takimi na przykład, jak pojawienie się specjalistycznych zespołów redakcyjnych 
– jest zwiększenie się dystansu pomiędzy tekstem wyjściowym a tekstami doce-
lowymi. Wraz z procesem oddalania się horyzontów autora i czytelników wzros-
ła wiedza historyczna na temat pisarza i jego epoki. Niestety wiedza ta może oka-
zać się jednym z biesów współczesnej translatoryki. Mowa tu o sytuacjach, kiedy 
aspekt estetyczny dzieła zostaje przez tłumacza zepchnięty niemal do roli tła, zaś 
fi gurę dominującą wybranej przezeń strategii przekładowej zdają się stanowić 
(uzasadnione lub nie) odniesienia utworu do rzeczywistości pozaliterackiej. 

Taki oto bies wkradł się w lekturę Zbigniewa Podgórca362, który wzbogacił 
dzieło Dostojewskiego o dwieście jedenaście przypisów. Jak już zaznaczyłam 
wcześniej, komentarze dotyczące rzeczywistości rosyjskiej końca XIX wie-
ku polski tłumacz zaczerpnął z rosyjskiego wydania utworu363. Z przypisów opra-
cowanych przez radzieckich redaktorów skorzystał także Wenceł Rajczew. Róż-
nica polega jednak na tym, że bułgarski tłumacz wskazał źródło swojej wiedzy364 
oraz zachował ilość przypisów odpowiadającą liczbie komentarzy ze wspomnia-

362  Chociaż opieram się na przekładzie „wspólnym” Tadeusza Zagórskiego i Zbigniewa Pod-
górca, będę posługiwać się nazwiskiem tylko tego drugiego, jako faktycznie odpowiedzialnego za 
tę wersję dzieła.

363  Por. Ф.М. Достоевский, Бесы [w:] idem, Собрание сочинений в десяти томах, Москва 
1957, т. 7.

364  В. Райчев, Бележки, s. 621.
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nego wyżej rosyjskiego wydania. W rezultacie w bułgarskim przekładzie Bie-
sów znajdujemy sto dwadzieścia komentarzy, a zatem prawie o połowę mniej 
niż w wersji polskiej. Zdaję sobie sprawę z tego, że przypisy są jednym z miejsc 
spornych w badaniach nad przekładem365. Nie będę jednak w tym miejscu roz-
trząsać tego problemu, będącego de facto jedną z odsłon podstawowej różnicy 
w podejściu do tłumaczonego tekstu, a w ślad za tym – wyboru metody transla-
cyjnej: ekwiwalencji formalnej lub dynamicznej366, adaptacji lub egzotyzacji367 
czy też hermeneutyki przywłaszczenia lub hermeneutyki dosłowności368. Bez-
sporne jest bowiem, że nadużywanie przypisów buduje sztuczną barierę między 
autorem a czytelnikami, tworzy niepotrzebne rozgraniczenie na warstwę teks-
tu oraz warstwę jego odniesień pozaliterackich, może być także odebrane jako do-
wód braku wiary w erudycję odbiorców w języku docelowym. Niezależnie od 
indywidualnych odczuć czytelnika przypisy są wyraźnym śladem tłumacza, a na-
wet, jeśli posłużyć się terminologią Umberto Eco, rodzajem szumów, zakłóceń 
na linii nadawca – odbiorca369. Przede wszystkim jednak są wyraźnym sygna-
łem strategii lektury utworu, przyjętej przez tłumacza, która bezpośrednio wpły-
wa na jego późniejszą recepcję w kulturze docelowej. Postanowiłam przyjrzeć 
się bliżej przypisom w obydwu omawianych wersjach językowych i sprawdzić, 
co mogą nam powiedzieć o sposobie czytania Biesów przez Zbigniewa Podgór-
ca oraz Wenceła Rajczewa. 

Zasadnicza różnica wynika w tym przypadku z dość nietypowego potraktowa-
nia omawianego rodzaju komentarzy przez bułgarskiego tłumacza. Chodzi miano-
wicie o to, że w samym tekście powieści, poza przypisami dolnymi, będącymi tłu-
maczeniem francuskich zwrotów370, nie pojawiają się odnośniki do późniejszych 
komentarzy. Przypisy nie są więc w żaden sposób formalnie oznaczone w tekście 
utworu – sam komentarz poprzedzony jest fragmentem, którego dane objaśnienie 
dotyczy, oraz numerem strony, na której omawiany element się znajduje. Czytel-
nik może wrócić do tego miejsca w utworze, ale nie musi. Przypisy nie mają za-
tem wpływu na przebieg lektury, nie „zakłócają” jej; czytelnik może się zapoznać 
z dodatkowymi objaśnieniami dopiero po przeczytaniu powieści. W polskiej wer-

365  Zob. m.in. Uta Hrehorowicz, Przypisy tłumacza: „to be or not to be?” [w:] Między orygina-
łem a przekładem, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, M. Stoch, Kraków 1997, 
t. 3, s. 116; Przypisy tłumacza, red. E. Skibińska, Kraków 2009.

366  Zob. E. Nida, Toward a Science of Translating, Leiden 1964.
367  Zob. R. Lewicki, Obcość w odbiorze przekładu, Lublin 2000.
368  Zob. A. Sobolewska, Babel języków i idei. Wokół polskiego tłumaczenia „Sartora Restartu-

sa” Carlyle’a [w:] Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, red. E. Balcerzan, 
Wrocław 1984, s. 131–153.

369  U. Eco, Pejzaż semiotyczny, tłum. A. Weinsberg, przedmowa M. Czerwiński, Warszawa 
1972, s. 34–37.

370  Ten sam rodzaj przypisów znajduje się również w przekładzie Podgórca. Warto w tym miej-
scu także zaznaczyć, że tłumaczenie francuskojęzycznych wyrażeń pojawia się w przypadku obydwu 
kultur docelowych stosunkowo późno. Pierwszym polskim przekładem, w którym uwzględniono 
tego rodzaju przypisy, jest tłumaczenie z 1958 r., zaś bułgarskim – z 1961. Przypisy takie pojawią się 
także we współczesnych rosyjskich wydaniach dzieła. 
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sji przypisy posiadają natomiast klasyczną formę w postaci numerycznych ozna-
czeń w tekście, które odsyłają do komentarzy znajdujących się na końcu książki. 
Na potrzeby dalszej analizy postanowiłam jednak potraktować w ten sam sposób 
zarówno komentarze z polskiego tłumaczenia, jak i nieformalne przypisy z wer-
sji bułgarskiej. Tym bardziej że całość przypisów z tłumaczenia Rajczewa jest 
tożsama z częścią przypisów Podgórca.

Komentarze wspólne obu przekładom możemy sklasyfi kować jako wynika-
jące z kontekstu historycznego, czyli takie, które ze względu na odległość dzie-
lącą autora i odbiorców przybliżają elementy rzeczywistości pozaliterackiej. 
Komentarze te zostały opracowane przez rosyjskich badaczy twórczości Dosto-
jewskiego, reprezentujących raczej historyczne podejście do dzieła, włączone 
do edycji jego Dzieł zebranych371, a następnie zaadaptowane przez tłumaczy. Ko-
mentarze te podzielić można na cztery grupy:

a) osobowe
b) dotyczące realiów
c) aluzyjne 
d) intertekstualne.
W pierwszej grupie znajdują się zarówno encyklopedyczne informacje 

na temat postaci historycznych, których nazwiska pojawiają się w tekście (ta-
kie jak Aleksy Jermiłow372, David Teniers373, Paul de Kock czy Alexis-Charles-
-Henri Clerel Tocqueville374), jak i domniemane prototypy postaci powieścio-
wych. W polskim przekładzie, do którego Zbigniew Podgórzec dodał prawie 
sto komentarzy, tłumacz opatrzył przypisem kilka dodatkowych nazwisk, między 
innymi Charles’a Fouriera375 czy Stiepana Razina376.

Jeśli zaś mowa o prawdopodobnych prototypach postaci, to jedynie w pol-
skim przekładzie pojawiają się one w przypisach. Bułgarski tłumacz wymienił 
je w komentarzu poprzedzającym przypisy. Różnica ta jest ważna. Forma po-
dania tych informacji może bowiem znacząco wpłynąć na ich odbiór, co bezpo-
średnio przekłada się na percepcję całego utworu. O ile bowiem polski odbior-
ca dowiaduje się, że pod nazwiskiem Karmazinowa „występuje w powieści Iwan 
Turgieniew (1818–1883)”377, że „prototypem Fiedki Katorżnego był zapewne 
współwięzień Dostojewskiego z katorgi – Kulikow”378, zaś „jednym z prototy-
pów kapitana Lebiadkina był […] drugorzędny beletrysta P. Gorski, którego Do-
stojewski znał osobiście”379, to bułgarski czytelnik dowiaduje się na pierwszym 

371  Ф.М. Достоевский, Бесы [w:] idem, Собрание сочинений в десяти томах, Москва 1957, 
т. 7.

372  Z. Podgórzec, Przypisy, s. 713; В. Райчев, Бележки, s. 631.
373  Z. Podgórzec, Przypisy, s. 711; В. Райчев, Бележки, s. 630.
374  Z. Podgórzec, Przypisy, s. 706; В. Райчев, Бележки, s. 625.
375  Z. Podgórzec, Przypisy, s. 705.
376  Ibidem, s. 716.
377  Ibidem, s. 710.
378  Ibidem, s. 718.
379  Ibidem, s. 708.



116

miejscu, że od chwili powstania dzieła dołożono wszelkich starań, aby odnaleźć 
prototypy bohaterów Biesów, lecz mimo że niektóre postaci, jak Stiepan Wier-
chowieński i Piotr Wierchowieński wydają się właściwie portretami realnych 
osób, Granowskiego i Nieczajewa, to są one naznaczone wieloma cechami in-
nych ważnych przedstawicieli epoki380. Wenceł Rajczew wymienia zatem wszyst-
kie możliwości, przybliża wszelkie domysły badaczy dzieł Dostojewskiego. To, 
co polski tłumacz stwierdza kategorycznie, tłumacz bułgarski przekazuje w for-
mie otwartej, pozostawia do rozsądzenia czytelnikowi. 

Kolejna grupa komentarzy opisuje realia rosyjskie XIX wieku. Z przy-
pisów do polskiego tłumaczenia dowiadujemy się między innymi, że „jakaś 
niemiecka Peterschule”, to „szkoła pod wezwaniem św. Piotra […] założo-
na w XVIII wieku i mieszcząca się […] przy Newskim Prospekcie”381, albo że 
„latami głodowymi nazywano te lata, w których na skutek nieurodzaju w niektó-
rych guberniach ludzie marli z głodu. Klęska głodowa wystąpiła w latach 1867 
i 1868”382. W bułgarskim tłumaczeniu znajdziemy z kolei informacje o tym, że 
piętnaście rubli, które zgubiła żona pana porucznika, to więcej niż jego półmie-
sięczna pensja383, albo że zdanie, w którym narrator stwierdza, iż tory kolejowe 
opasały Rosję niczym pajęczyna, jest „mocno przesadzone, [ponieważ] w tym 
czasie (około 1870 roku) w Rosji znajdowało się jedynie 1600 kilometrów to-
rów. W tym samym czasie w Anglii było ich prawie 17 000 km, w Niemczech 
11 000, we Francji 10 000”384. Są także komentarze wspólne dla obydwu wersji, 
jak na przykład informacje o prasie, wydawnictwach385 itp., a także o grupach, to-
warzystwach, kółkach386 oraz takie jak ta, że „w petersburskim Pasażu poza skle-
pami znajdowała się także sala koncertowa. W niej w 1859 roku wielu przedsta-
wicieli środowisk o radykalnych poglądach zaprezentowało szereg odczytów”387.

Do trzeciej grupy należą przypisy, które nazwałam aluzyjnymi. Są to rozszy-
frowane przez badaczy dzieła Dostojewskiego, „ukryte” w jego powieści odnie-
sienia do rzeczywistości pozatekstowej. Ten rodzaj przypisów różni się zdecy-
dowanie w omawianych przekładach. Różnice te wynikają przede wszystkim 
z różnej ilości samych komentarzy. Rozwiązania owych aluzji zaczerpnięte z wy-
dania rosyjskiego, czyli te, które występują w obydwu omawianych przekładach, 
polegają na wskazaniu osób, instytucji oraz wydarzeń, których poszczególne alu-
zje dotyczą. I tak na przykład to, że Stiepan Trofi mowicz planuje zająć się dzieja-
mi Hiszpanii, zostało odczytane jako aluzja do licznych publikacji na temat dzie-
jów Hiszpanii Granowskiego388; obraz Karmazinowa, który „z wyrazem szczerej 

380  В. Райчев, Бележки, s. 623.
381  Z. Podgórzec, Przypisy, s. 709.
382  Ibidem, s. 713.
383  В. Райчев, Бележки, s. 635.
384  Ibidem, s. 637
385  Zob. m.in. Z. Podgórzec, Przypisy, s. 707, 729; В. Райчев, Бележки, s. 668, 639.
386  Zob. m.in. Z. Podgórzec, Przypisy, s. 715; B. Райчев, Бележки, s. 632–633.
387  В. Райчев, Бележки, s. 627.
388  Z. Podgórzec, Przypisy, s. 710–711; B. Райчев, Бележки, s. 630.
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radości nadstawił twarz do pocałunku, charakterystycznym zwyczajem wszyst-
kich Rosjan, którzy są już dostatecznie sławni” jest, jak twierdzą specjaliści, przy-
tykiem autora w stosunku do Turgieniewa, który taki miał właśnie zwyczaj389; 
„klub miłosierdzia ludzkiego dla zwierząt” to „niewątpliwa aluzja do nazwy Ro-
syjskiego Towarzystwa Miłośników Zwierząt istniejącego w Petersburgu od 1865 
roku” oraz „dyskusji prasowej na temat okrucieństwa wobec zwierząt, jaka to-
czyła się w gazetach petersburskich w 1847 roku”390; zaś pismo „Uczciwa myśl 
rosyjska” „symbolizuje czasopismo Sprawa (Dieło) wychodzące w Petersbur-
gu w latach 1866–1888”391. 

Okazuje się jednak, że dla polskiego tłumacza aluzyjność Biesów stała się 
najważniejszym kluczem interpretacyjnym, co zresztą zaznaczył w tekście po-
przedzającym przypisy:

Biesy stanową typową powieść aluzyjną z tzw. kluczem. Stanisław Mackiewicz pisał, 
że „czytanie Biesów bez znajomości politycznych i społecznych stosunków Rosji z cza-
sów Aleksandra II jest zajęciem dość jałowym”. Przypisy poszły właśnie w kierunku za-
prezentowania czytelnikowi tła historycznego epoki, w której osadził pisarz swą powieść, 
zwrócenia uwagi na wszelkie aluzje, jakie czynił do swej współczesności, rozszyfrowa-
nia prototypów postaci powieściowych, zwrócenia uwagi na ich symbolikę. Mamy nadzieję, 
że przybliży to w jakimś stopniu czytelnikowi problematykę tego ponadczasowego mora-
litetu Dostojewskiego. Pozwoli równocześnie wniknąć w proces twórczy Dostojewskiego, 
poznać jego warsztat i zgłębić tajniki jego pisarstwa392. 

W przekładzie z 1977 roku faktycznie odnajdziemy rozwiązanie „wszelkich 
aluzji” kryjących się w tekście. Oto kilka z nich.

„Szeptano […], że funkcja Mikołaja Wsiewołodowicza ma charakter 
nieofi cjalny, lecz konfi dencjonalny” – ujawnia nam narrator393. Z objaśnie-
nia Zbigniewa Podgórca natomiast dowiadujemy się, że jest to „wyraźna alu-
zja mająca sugerować pracę w tajnej policji”394; wykrzyknieniem Stiepana Tro-
fi mowicza w stosunku do Barbary Pietrowny, że prawdziwy z niej Bismarck395, 
bohater ten, zdaniem Podgórca, „czyni ironiczną aluzję do jej postępowania. Bis-
marck – jak podkreśla tłumacz – był bowiem znany z ostrych, wręcz grubiańskich 
metod postępowania w polityce”396. Przykłady można by mnożyć. Przejdźmy jed-
nak na razie do ostatniej grupy przypisów dotyczących kontekstu historycznego – 
komentarzy odsłaniających intertekstualne nawiązania obecne w tekście Biesów. 

Intertekstualność jako pojęcie wyprowadzone zresztą przez Kristevą z Bach-
tinowskiej dialogiczności, jest jedną z ważniejszych cech powieści Dostojew-

389  Z. Podgórzec, Przypisy, s. 722; B. Райчев, Бележки, s. 636.
390  Z. Podgórzec, Przypisy, s. 713 (por. B. Райчев, Бележки, s. 631).
391  Z. Podgórzec, Przypisy, s. 729 (por. B. Райчев, Бележки, s. 639).
392  Z. Podgórzec, Przypisy, s. 703.
393  F. Dostojewski, Biesy, s. 207.
394  Z. Podgórzec, Przypisy, s. 714.
395  F. Dostojewski, Biesy, s. 60.
396  Z. Podgórzec, Przypisy, s. 710.
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skiego. Pierwszym tego sygnałem są epigrafy do Biesów, już na wstępie lektury 
odsyłające nas do konkretnych tekstów kultury, z którymi utwór podejmuje dia-
log. Dużo więcej jednak znajduje się w powieści odniesień mniej oczywistych, 
wplecionych w tkankę tekstu, aluzyjnych. Zjawisko intertekstualności oraz kwe-
stia jego funkcjonowania w przekładzie wymagałaby zresztą osobnego opraco-
wania. W przypadku omawianych przeze mnie tłumaczeń byłoby to jednak o tyle 
nieuzasadnione, że w chwili ich powstawania sam termin dopiero się formo-
wał397. A zatem przywołam w tym miejscu jedynie kilka przykładów odniesień 
międzytekstowych, rozpoznanych i wskazanych przez badaczy Dostojewskie-
go i uwzględnionych w przypisach do powieści, aby móc dokonać pewnych pod-
sumowań w kontekście wielogłosowości. 

Wśród wskazanych w przypisach odniesień międzytekstowych znajdują 
się odwołania do literatury rosyjskiej i światowej (bardziej lub mniej wyraź-
ne) oraz do Biblii. Spora część z nich ma w rzeczywistości aluzyjny charakter, 
postanowiłam jednak wydzielić z grupy przypisów aluzyjnych te, które moż-
na by najogólniej nazwać literackimi. A zatem w przypisach znajdziemy objaś-
nienia zarówno do opisu nowej powieści Karmazinowa, nazwanej przez Stie-
pana Trofi mowicza „jakąś mętną mieszaniną Nozdriewa z Byronem”398, jak 
i do wyobrażeń Barbary Pietrowny na temat syna, który według Stiepa-
na Trofi mowicza „przypomina […] księcia Harry, który w dramacie Szekspi-
ra hula z Falstaffem, Poinsem i Mrs Quickly”399, ale również mniej oczywiste 
odniesienia, jak nawiązanie do słów Hercena w rozmowie Stiepana Trofi mowi-
cza z narratorem („Dlatego jedynie, że ścinać głowy najłatwiej, a idee wykuwać 
znacznie trudniej”400). Znajdziemy także przypisy odnoszące się do intertekstu-
alności Biesów, które opierają się na przypuszczeniach (np. „Wedle niektórych 
badaczy Dostojewski w sposób parodystyczny nawiązuje do ulubionego powie-
dzenia bohaterów powieści Mikołaja Czernyszewskiego […]. Możliwe również, 
że zdanie na temat miłości i szacunku stanowi aluzję do analogicznego powie-
dzenia Aleksandra Benckendorffa […]”401) oraz takie, które wskazują na dialog 
autora z elementami swej własnej twórczości. Te znajdują się już tylko w pol-
skim przekładzie i mają dość szczególną formę – właściwie wskazują wykorzy-
stanie przez Dostojewskiego tych samych, bądź podobnych motywów w różnych 
powieściach (np. „por. z analogiczną sceną w Młodziku”402, albo „Epizod z dzba-
nem potrąconym przez anioła i podniesionym przez Mahometa cytowany jest 
również w Idiocie i Braciach Karamazow”403).

397  Por. J. Kristeva, Semeiotike. Recherches pour une sémanalyse, Seuil 1969.
398  F. Dostojewski, Biesy, s. 210.
399  Ibidem, s. 44.
400  Ibidem, s. 212.
401  Z. Podgórzec, Przypisy, s. 708.
402  Ibidem, s. 721.
403  Ibidem, s. 723.
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Wszystkie wymienione powyżej rodzaje przypisów, z mniejszymi i więk-
szymi różnicami, możemy znaleźć tak w polskiej, jak i w bułgarskiej wersji po-
wieści, i są one związane z kontekstem historycznym momentu powstawa-
nia Biesów. 

Kolejne dwa typy przypisów znajdziemy jedynie w tłumaczeniu poprawio-
nym i opracowanym przez Zbigniewa Podgórca, i są to komentarze interpretacyj-
ne oraz komentarze dotyczące życia autora. 

Do tych pierwszych zaliczyć można między innymi jeden z przypisów do epi-
grafów. Poza wskazaniem autora tłumaczenia fragmentu wiersza Puszkina pod 
tytułem Biesy, przywołanego przez Dostojewskiego, Podgórzec prezentuje czy-
telnikowi własną wykładnię tego nawiązania.

Symbolika ballady Aleksandra Puszkina Biesy posłużyła Dostojewskiemu jako punkt wyj-
ścia do snucia w powieści rozważań na temat losów Rosji i Europy w XIX wieku. Balla-
da Biesy napisana była w 1830 roku404. 

Polski tłumacz podaje także własne rozumienie wielu scen z powieści. Dość 
wymownym przykładem jest objaśnienie połączenia przez Lamszyna w „forte-
pianowej sztuczce pod śmiesznym tytułem Wojna francusko-pruska” Marsylian-
ki z Mein lieber Augustyn.

Zestawienie rewolucyjnej Marsylianki z popularną niemiecką piosenką mieszczańską […] 
– pisze tłumacz – w sposób dość swoisty odzwierciadla perypetie wojny francusko-pruskiej 
w latach 1870–1871, a więc początkowe nadzieje francuskich kręgów rządzących na zwy-
cięstwo nad Niemcami, rozwianie tych nadziei, bezwarunkową kapitulację Francji, triumf 
Niemiec405.

Wszystkie przywołane powyżej przypisy, niezależnie od oceny erudycji tłu-
macza, określić można jako próbę przybliżenia czytelnikowi tła historyczno-
-społecznego powieści. Kolejna i zarazem ostatnia omawiana tu grupa objaśnień 
ma zgoła odmienny charakter. Jak już zostało wspomniane, są to komentarze od-
noszące się do życia autora. Zbigniew Podgórzec wprowadza ich około trzydzie-
stu, a zatem stanowią prawie piętnaście procent ogółu przypisów znajdujących się 
w tym wydaniu. Dowiadujemy się z nich między innymi, że w scenie, w której 
Piotr Wierchowieński chce się upewnić, że Kiriłłow nie wycofa się ze swej decy-
zji o samobójstwie, za pośrednictwem rekwizytu w postaci samowara: 

Pisarz przypisał Kiriłłowowi swe własne upodobanie. Anna Dostojewska […] napisa-
ła na marginesie tej strony, że Fiodor Michajłowicz bardzo lubił mocną herbatę, zwłasz-
cza pił jej dużo w nocy, gdy pracował, a samowar z wrzątkiem pojawiał się u nich 
w domu na stole już w południe406.

404  Ibidem, s. 704.
405  Ibidem, s. 720.
406  Ibidem, s. 712.



120

Z przypisów do powieści dowiadujemy się też, że 

Bliny należały do przysmaków Dostojewskiego407.

Otrzymujemy również objaśnienie, że fragment Biesów, w którym Prasko-
wia Iwanowna po powrocie ze Szwajcarii zastanawia się nad wpływem poby-
tu nad jeziorem na jej reumatyzm oraz ból zębów, to po prostu

Szczegół z życia samego Dostojewskiego. Podczas zimy na przełomie lat 1867–1868 Fio-
dora Michajłowicza [...] często bolały zęby. Był on przekonany, że ból jest spowodowany 
tym, że mieszkają w pobliżu Jeziora Genewskiego408.

Natomiast krawiec Szarmer, u którego zamówiono ubrania dla Stawrogina, 
nosi nazwisko petersburskiego krawca autora Biesów, który według tłumacza

Najwidoczniej był prawdziwym mistrzem w swoim zawodzie, skoro pisarzowi utrwali-
ło się jego nazwisko w pamięci409.

O informacjach odnalezionych przez Zbigniewa Podgórca (głównie w dzien-
nikach pisarza oraz we wspomnieniach jego żony) nie można powiedzieć, że nie 
są ciekawe. Lecz czy faktycznie jest to wiedza niezbędna do odczytania ponad-
czasowego dzieła litrackiego? Czy nie jest tak, że znajomość biografi i Dosto-
jewskiego może, a nawet powinna, stać się przedmiotem osobnej rozprawy, nie 
zaś treścią przypisu – elementu tak silnie związanego z dziełem, autonomicznym 
owocem decyzji ideowych i artystycznych pisarza? Czy ten rodzaj komentarzy 
nie powinien mieć raczej obiektywnego, antypsychologicznego charakteru?

Na rzecz takiego podejścia przemawia choćby fakt, że Dostojewski, co sam 
przyznawał w notatkach czy korespondencji, potrafi ł radykalnie zmieniać poglądy, 
dojrzewał artystycznie. Poza tym to nie pozytywistyczny psychologizm, lecz raczej 
psychoanaliza (i czy na pewno?) mogłaby dać podstawy tak stanowczemu orze-
kaniu „co autor miał na myśli”; autor – epileptyk, katorżnik, skazaniec w ostatniej 
chwili ocalony od śmierci, hazardzista sprzedający suknie żony, by przeżyć.

Na aspekt przemian następujących w trakcie procesu powstawania Bie-
sów zwrócił natomiast uwagę bułgarski tłumacz utworu. Wenceł Rajczew przed-
stawił w posłowiu kilka teorii na ten temat; przywołał materiały, według których 
Dostojewski planował napisać pamfl et, dotarł także do listu pisarza do ukocha-
nej bratanicy, w którym ten przyznał, że dzieło musiało ulec radykalnej zmianie 
oraz że bez zastanowienia skreślił wszystko, co dotychczas napisał, i zaczyna od 
pierwszej strony (Dostojewski miał już wówczas – objętościowo – napisaną nie-
mal połowę znanej nam wersji)410. 

Tę autonomiczną dynamikę twórczości Dostojewskiego podkreślał Lew
Szestow, który przecież uprawiał dość brutalną fi lozofi ę życia i dzieła pisarza. 

407  Ibidem, s. 733.
408  Ibidem, s. 710.
409  Ibidem, s. 715.
410  В. Райчев, Бележки, s. 620.
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Tak oto rosyjski badacz pisał o relacji między jego doświadczeniami życiowy-
mi a twórczością:

Po powrocie z katorgi Dostojewski z zapałem wziął się do pisania. Pierwszym ważniej-
szym płodem nowego etapu w jego twórczości było opowiadanie Wieś Stiepanczikowo i jej 
mieszkańcy. W opowieści tej nawet bystry krytyk nie doszuka się znaków świadczących 
o tym, że jej autor był katorżnikiem. Wręcz przeciwnie, narrator wydaje się być życzliwym, 
dobrotliwym i dowcipnym człowiekiem. Życzliwym do tego stopnia, że dopuszcza jedynie 
szczęśliwe rozwiązanie zagmatwanych okoliczności. [...] Takiej dobroduszności nie okazy-
wał Dostojewski nigdy, w żadnym ze swoich dzieł – ani przed, ani po powrocie z katorgi. 
[...] Czy nie zapytacie ze zdziwieniem: możliwe, żeby wspomnienie katorgi minęło bez śla-
du? Czyżby istnieli tacy niepoprawni idealiści, którzy bez względu na to, co się z nimi dzie-
je, obnoszą się ze swoimi ideałami i potrafi ą z piekła uczynić raj? Czego to nie doświadczył 
Dostojewski na katordze! A w swoim opowiadaniu jest do tego stopnia naiwny, że jak jakiś 
dwudziestoletni młodzieniec ogłasza zwycięstwo dobra nad złem...

Lew Szestow podsumowuje ten wywód prostą konkluzją: 

Widzicie, jaka jest różnica między fi kcją a rzeczywistością411.

W tym miejscu dochodzimy nieuchronnie do zagadnienia fi kcyjności litera-
tury jako tego, co konstytuuje utwór literacki. W opozycji do fi kcyjnej natury 
dzieła literackiego plasuje się odczytywanie go w duchu całkowitej referencjal-
ności. Oczywiście w przypadku Biesów można próbować dopasowywać fi lozo-
fi e bohaterów powieści do rzeczywistych, konkretnych postaci historycznych, 
lecz czyż to nie sam język tworzy owe fi lozofi e, czyż nie jest on wystarczającą 
wykładnią światopoglądów, które tłumacz powinien starać się przenieść do inne-
go języka? Wenceł Rajczew zakłada, że autor nie daje na tyle wyraźnych sygna-
łów, aby tłumacz mógł wprowadzić prototypy postaci do fabuły, niemniej jednak, 
o czym już wspomniano, zarówno w posłowiu, jak i we wprowadzeniu do przy-
pisów, Rajczew podaje pewne propozycje – sugestie krytyków literackich, którzy 
przez lata tworzyli nowe koncepcje interpretacji dzieła. Inaczej polski tłumacz, 
który z całą pewnością orzeka, że „mowa o...”, „z pewnością...”, a nawet „Do-
stojewski ma tutaj na myśli...”, nie wspominając o tym, że to on sam rozwiązuje 
dziesiątki „niewątpliwych” i „wyraźnych aluzji”. Uwaga ta odnosi się nie tyl-
ko do przypisów opracowanych samodzielnie przez Podgórca. Również w przy-
padku komentarzy zaczerpniętych z rosyjskiego wydania polski tłumacz dodaje 
określenia zapewniające o jednoznaczności poszczególnych elementów tekstu. 
Dlatego o „wspólnej” części przypisów (wydań polskiego i bułgarskiego) nale-
ży mówić jako o adaptacjach opracowania radzieckich redaktorów, a nie o ich 
przekładach. 

Spróbujmy przyjrzeć się przytoczonym powyżej komentarzom jako jedne-
mu z przejawów obranej metody translatorskiej, w kontekście polifonicznego cha-
rakteru Biesów. Przyjęłam za Bachtinem, że polifoniczność jest jedną z ważniej-

411  L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche, s. 54.
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szych cech twórczości Fiodora Dostojewskiego. Owa polifoniczność, w moim 
rozumieniu, przejawia się jednak na kilku płaszczyznach. Z jednej strony cechuje 
ona sam tekst, z drugiej rozszerza się na poziom jego lektury, a nawet jeszcze da-
lej – na sposób myślenia o literaturze w ogóle. Sposób, w jaki Bachtin przedstawił 
stosunek Dostojewskiego do otaczającej go rzeczywistości, oraz to, jak ów sto-
sunek przekłada się na materię literacką, z dużym powodzeniem można bowiem 
odnieść także do sposobów odczytywania powieści. Rosyjski badacz pisał:

Gdzie dostrzegano jedną myśl, Dostojewski umiał zgadnąć i wyłowić dwie myśli, roz-
dwojenie; gdzie widziano jakość jednorodną, ujawniał obecność innej, przeciwstawnej. 
Wszystko, co wydawało się proste, w jego świecie stawało się złożone i wielowarstwowe. 
W każdym głosie umiał dostrzec dwa głosy skłócone, w każdym nastroju dojrzeć pęknięcie 
i gotowość przemiany na nastrój odwrotny; w każdym geście dostrzegał pewność i niepew-
ność zarazem; wnikał w podskórny, dwojaki i wieloraki sens każdego zjawiska412. 

Podobnie czytelnik może dostrzec w dziele jedną tylko myśl, ale i może wy-
łowić ich wielość; zamiast spójności może dostrzec złożoność i rozdźwięk; może 
pozostać na „powierzchni” utworu, a może wniknąć w jego tkankę, może starać 
się odkryć jego inny, podskórny sens. W przypadku tłumaczenia, o czym w pracy 
była już wielokrotnie mowa, ma to szczególne znaczenie. I nie chodzi tu bynaj-
mniej o wskazywanie wielorakich możliwości odczytań. Chodzi o to, aby jed-
nostkowa lektura tłumacza nie była jednostronna, monofoniczna. Takie niebez-
pieczeństwo wiąże się niestety z ingerencją „drugiego autora” w tekst, polegającą 
na dookreślaniu miejsc otwartych. 

Pewność, z jaką polski tłumacz orzeka o tym, co symbolizują czy do cze-
go odnoszą się konkretne fragmenty tekstu, nie pozostawia czytelnikowi przekła-
du zbyt wiele miejsca na swobodną interpretację. Ujęcie Zbigniewa Podgórca jest 
nie tyle historyczne, choć według tłumacza to najważniejsza odnoga współ-
czesnych mu badań nad twórczością Dostojewskiego413, ile wręcz biografi czne. 
Elementy rzeczywistości współczesnej autorowi są oczywiście ważne, one bo-
wiem kształtują język jego wypowiedzi. Jak zauważył przywołany przez Bachti-
na Otto Kaus414, gdyby nie carska Rosja i jej opresyjność największe dzieła Fio-
dora Michajłowicza zapewne by nie powstały – byłyby to zupełnie inne teksty. 
Wagę wpływu realnego świata na twórczość pisarza podkreślał również Bachtin. 
Według badacza

Faktyczna złożoność, konfl iktowość epoki; sytuacja pisarza jako raznoczyńca i spo-
łecznego tułacza; jego głęboko osobiste zaangażowanie w gmatwaninę wieloplanowej 
rzeczywistości; wreszcie jego zdolność do ujmowania świata w kategoriach współist-

412  M. Bachtin, Problemy poetyki..., s. 43.
413  Zob. Z. Podgórzec, C. Gawryś, J. Majewski, Pisarz na XXI wiek (rozmowa), „Więź” 2000, 

nr 3 (497), s. 77–83.
414  M. Bachtin, Problemy poetyki..., s. 30 i n. 
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nienia i wzajemnego oddziaływania zjawisk – wszystko to złożyło się na glebę, z której 
wyrosła polifoniczna powieść Dostojewskiego415.

Istnieje jednak wyraźna różnica między przybliżaniem odbiorcy docelowe-
mu przez tłumacza horyzontu autora, rozumianego holistycznie, jako kontekst po-
wstawania dzieła, specyfi ka czasu i miejsca, a horyzontem rozumianym jako fakty 
z życia pisarza i ich bezpośrednia obecność w utworze. Jeśli uznajemy zasadność 
teorii Bachtina o tym, że słowo funkcjonuje jedynie w dialogu, w kontekście, 
a zatem żeby móc o czymś mówić, musimy to znać416 (niekoniecznie empirycz-
nie), to możliwość znalezienia związków między utworem a jego twórcą wydaje 
się więcej niż prawdopodobna. W tym miejscu pojawia się jednak jeszcze inny 
problem. Wydaje się oczywiste, że tłumacz, w celu lepszego zrozumienia tekstu, 
powinien zapoznać się z realiami epoki, w której tekst powstawał (już choćby 
ze względu na ewolucję samego języka). Czy jednak wyniki jego dogłębnych 
studiów, bo o nich w rzeczywistości mowa, powinny – w formie dyskursywnej 
– znaleźć się w obrębie tłumaczonej książki? Wydaje się, że idealnym miejscem 
dla tego typu rozważań są wstęp i posłowie stanowiące komentarz do same-
go utworu i funkcjonujące jako formalnie osobny tekst. Przypisy, mimo ich od-
rębnego autorstwa oraz dość specyfi cznej formy, na swój sposób ingerują w struk-
turę tekstu, albowiem bezpośrednio wpływają na proces jego lektury. 

Polski tłumacz, próbując przybliżyć swoim odbiorcom horyzont autora, 
w rzeczywistości naznaczył dzieło horyzontem swojej własnej lektury. Stworzone 
przez Gadamera terminy nie odnoszą się bowiem do historii rozumianej faktogra-
fi cznie, ale do lektury stanowiącej element procesu historycznego. Wszak fi lozof 
wyszedł w swoich rozważaniach od myśli Hegla i jego fenomenologii ducha417. 
Zgodnie z hermeneutyką Gadamera odbiorca czynnie uczestniczy w sensie teks-
tu418, idee interpretatora zawsze uczestniczą w przywracaniu sensu tekstu do ży-
cia, niemniej jednak

własny horyzont interpretatora jest istotny, ale nie jako własne stanowisko, podtrzymywa-
ne i forsowane, lecz jako pogląd i możliwość wprowadzane do gry, wystawiane na ryzy-
ko i pomagające w rzetelnym przyswojeniu sobie treści tekstu419.

Rozumienie interpretatora nie może zatem rozsądzać o sensie dzieła, 
lecz winno pokazywać jego złożoność, wydobywać możliwości znaczeniowe. 
Innymi słowy, lektura interpretatora ma dzieło wzbogacać o nowe perspektywy, 
a nie określać je w sposób jednoznaczny. Jeśli posłużymy się wykorzystywaną 
przez hermeneutykę fi gurą koła – lektura powinna być zataczaniem coraz szer-
szych kręgów, koło powinno zwiększać swoją średnicę przy każdej następnej lek-
turze, ale tak, by móc ją w dowolnej chwili zmniejszyć bez zmiany samego tekstu. 

415  Ibidem, s. 48.
416  Ibidem, s. 279 i n.
417  H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 38 i n.
418  Ibidem, s. 356.
419  Ibidem, s. 357.
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Przenosząc to na akt translacji, tłumacz przez dokonywane wybory powinien sta-
rać się ukazać w języku docelowym wielowarstwowość dzieła. Z pewnością nie 
powinien ograniczać dzieła znaczeniowo. A taką pułapkę niesie z sobą historyzm 
kryjący się w czysto referencjalnym rozumieniu horyzontu autora. W rzeczywi-
stości chodzi bowiem o horyzont dzieła, ze wszystkimi jego implikacjami. Oczy-
wiście absolutne zespolenie horyzontu lektury tłumacza z horyzontem dzieła nie 
jest możliwe, według mnie jednak cel taki powinien przyświecać jego pracy. Każ-
da interpretacja nosi bowiem znamiona fuzji horyzontów, choćby z powodu od-
ległości, jaka dzieli czytelnika od chwili powstania dzieła. Nie chodzi tu jednak 
o odległość czasową, lecz raczej o dynamiczną przestrzeń, wypełnioną ideami, 
bądź to nowymi, bądź będącymi reinterpretacją idei już istniejących. Podej-
ście do interpretowanego utworu musi być zatem niejako emocjonalne. Zarów-
no badacz, jak i tłumacz powinni poddać się pasji, z jaką autor tworzył dzieło420, 
nieustannie zmagając się z jednej strony z zachwytem, z drugiej z chęcią prze-
forsowania własnej interpretacji utworu. Jak zauważa George Steiner, są to nie-
odzowne etapy procesu przekładowego. Przypomnijmy jednak, że według ba-
dacza po fazie zachwytu następuje faza agresji i inkorporacji, których fi nalnym 
rezultatem jest pewnego rodzaju równowaga, niezbędna przy tej specyfi cznej lek-
turze421. Nieartystyczne podejście do utworu literackiego zatrzymuje natomiast 
czytelnika wyłącznie na poziomie treści. Tylko artystyczna lektura pozwala zro-
zumieć formę, która w dziele literackim nie tylko dominuje nad jego treścią, ale 
też nadaje mu istotną tożsamość. Jedna treść może być przecież ujęta w różne 
formy. Przeniesienie środka ciężkości z formy na treść wiąże się ze skupieniem 
na wymiarze „praktyczno-etycznym”422 dzieła, co skutkuje pominięciem jego wy-
miaru estetycznego. W praktyce (posługując się sporym uproszczeniem) ozna-
cza to albo lekturę naiwną (bezrefl eksyjne przeżywanie perypetii bohaterów), 
albo lekturę historyczną (ograniczenie się do tła społeczno-politycznego). For-
ma natomiast uwalnia treść od realności. Na pierwszym miejscu tłumacz powi-
nien mieć zatem na względzie to, że obcuje z utworem literackim niezależnie od 
własnego odczytania dzieła. 

Na tym właśnie wydaje się polegać podstawowa różnica pomiędzy polskim 
a bułgarskim tłumaczeniem Biesów. Wenceł Rajczew potraktował utwór Dosto-
jewskiego jako osobny byt, którego życie następnie skomentował. Bułgarski tłu-
macz wskazał kontrowersje, z jakimi wiązała się publikacja powieści, przybli-
żył najważniejsze jej linie interpretacyjne, zarysował tło epoki, opisał realia. 
Jego analiza ma postać iście polifoniczną – wielość zróżnicowanych głosów in-
terpretatorów powieści rozbrzmiewa samodzielnie obok głosu jej autora. Inter-
pretacja Rajczewa, uwzględniając perspektywę diachroniczną, nie zamknęła się 
jednak w ujęciu historycznym. Zarówno tekst Бесът и бесовете, jak i rozbudo-

420  W kręgu myśli hermeneutycznej pojawia się przekonanie o powołaniu, które tak jak w przy-
padku pisarza musi być motywacją działalności krytycznej (zob. G. Steiner, Po wieży Babel, s. 432).

421  Ibidem, s. 406–407.
422  Por. M. Bachtin, Estetyka twórczości..., s. 65.
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wany komentarz poprzedzający przypisy mają charakter propozycji – pełne są 
wątpliwości, możliwości, przypuszczeń. 

Отговорите са много – stwierdza tłumacz zastanawiając się nad fi gurą tytułowych biesów. 
– Близко е до ума, че тъкмо над тия въпроси най-силно са тегнели и продължават 
да тегнат извънлитературните съображения. Но няма да отегчаваме читателите 
с история и перипетите на един стогодишен спор423.

[Odpowiedzi jest wiele – stwierdza tłumacz, zastanawiając się nad fi gurą tytułowych bie-
sów. – Jestem przekonany, że właśnie na tego rodzaju kwestie najbardziej wpływały i wciąż 
wpływają okoliczności pozaliterackie. Lecz nie będziemy zanudzać czytelników historią 
i przebiegiem stuletniego sporu.] 

W samym przekładzie Rajczew oddał niejako głos autorowi, czyli pewnej 
konstrukcji organizującej horyzont dzieła. Nie bez znaczenia była tu także zna-
jomość rozprawy Bachtina. Bułgarski tłumacz przyjął za badaczem, że cechą 
nadrzędną powieści jest jej polifoniczność424, w wyniku czego Rajczew wyszedł 
poza horyzont lektury historycznej, charakteryzującej poprzedni bułgarski prze-
kład Biesów. Dzięki temu udało mu się stworzyć przekład wielogłosowy, otwarty 
na lekturę.

Zbigniew Podgórzec skupił się natomiast na horyzoncie autora, rozumia-
nym jako rewelator faktów historycznych, oraz danych biografi cznych. Tym sa-
mym polski tłumacz, wskazując konkretnego nadawcę, założył, iż dzieło skie-
rowane było do konkretnego odbiorcy. W przekładzie Podgórca znajdujemy 
nie tylko próby wskazania „monofonicznej” perspektywy autorskiej, lecz rów-
nież projekt określenia „właściwej” perspektywy czytelniczej. Wielość przypi-
sów o charakterze czysto historycznym każe polskiemu odbiorcy przypuszczać, 
że tekst powieści został napisany w bardzo określonym momencie historycznym 
dla bardzo określonych czytelników – współczesnych Dostojewskiemu. „Pojęcie 
odbiorcy z danej epoki może mieć tylko ograniczone znaczenie krytyczne. Czym 
bowiem jest taka współprzynależność do epoki? – pyta Gadamer i nie znajdując 
odpowiedzi, dodaje: – Pojęcie pierwotnego czytelnika stanowi całkowitą, nie-
przejrzystą idealizację”425. Ograniczenie liczby odbiorców dzieła do ludzi żyją-
cych w konkretnym miejscu i czasie zaprzeczałoby możliwości istnienia dzieł 
wyjątkowych, należących do „wielkiego czasu” ludzkości426. Zaprzeczałoby de 
facto sensowi przekładania literatury. Funkcjonowanie dzieła literackiego w innej 
kulturze ograniczyłoby się bowiem do funkcji czysto poznawczej. Czytelnik peł-
niłby funkcję naukowca-odkrywcy, który poznaje obcą rzeczywistość – poznaje ją 
poprzez obserwację, nie mogąc w niej uczestniczyć. Podejście czysto historyczne 

423  В. Райчев, Бесът и бесовете, s. 617.
424  Ibidem, s. 614–616.
425  H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 363.
426  Bachtin pisał, że zamykanie utworu w jego epoce nie pozwala zrozumieć jego życia w następ-

nych wiekach. Twierdził, że „dzieła rozbijają krańce swego czasu, żyją przez wieki, to jest w wielkim 
czasie […]”. (Zob. Bachtin. Dialog – język – literatura, s. 367).



126

zamienia więc literaturę w dokument epoki. Warstwa dokumentalna może być 
natomiast tylko jedną z warstw dzieła, a jej waga zależy od odbiorcy. Tłumacze-
nie nie powinno zatem narzucać jej dominacji. Jak bowiem stwierdza Gadamer, 

Horyzontu sensu rozumienia nie można ograniczać ani przez pierwotny zamysł autora, 
ani przez horyzont adresata, dla którego tekst był pierwotnie pisany. […] Pojęcia norma-
tywne, jak pogląd autora lub sposób rozumienia przez pierwotnego czytelnika, przedsta-
wiają w rzeczywistości tylko puste miejsce, które się wypełnia przy okazji rozumienia427.

Powróćmy jednak w tym miejscu raz jeszcze do zasadniczego dla niniejszych 
rozważań pojęcia polifoniczności, które funkcjonuje zarówno na poziomie same-
go utworu, jak i w sferze potencjalnych jego odczytań. Wielogłosowość, podobnie 
jak same powieści Dostojewskiego, doczekała się wielu interpretacji. Do najbar-
dziej znanych należał w swoim czasie tekst Anatola Łunaczarskiego428. We wstępie 
do swego studium powstałego na marginesie książki Bachtina pozytywnie odniósł 
się on do przedstawionych w niej koncepcji, po czym wielokrotnie wskazał na obec-
ne w niej braki lub niedopatrzenia, dotyczące – w jego opinii – usytuowania twór-
czości Dostojewskiego w perspektywie literatury światowej429. Co ważniejsze 
jednak, radziecki krytyk właściwie zredukował pojęcie polifoniczności do statu-
su formy odzwierciedlenia rozszczepionej świadomości autora. Wielość niezależ-
nych i pełnowartościowych głosów, obecnych w powieściach Dostojewskiego, jest 
w rzeczywistości – zdaniem Łunaczarskiego – realizacją głosu pisarza.

[…] nawet w wypadkach, kiedy nie ma tych głosów, cała konstrukcja powieści pomyślana jest 
tak, że czytelnik doskonale się orientuje w poglądach samego Dostojewskiego na to, co dzieje 
się w powieści. Jest oczywiście wspaniałym przykładem artyzmu fakt, że Dostojewski sam 
tych poglądów nie wypowiada, ale gwałtowne bicie, a nawet drgania, skurcze jego serca, 
które zalewa się krwią w czasie pisania powieści, czytelnik wyczuwa nieustannie430. 

Co więcej, krytyk wskazał jako źródło wielogłosowości autora rozdar-
cie jego własnej świadomości431, wynikające z jego burzliwych doświadczeń 
oraz swoistego rozszczepienia jaźni, będącego skutkiem choroby, na którą cier-
piał432. Łunaczarski przeniósł więc całkowicie immanentne właściwości arty-
stycznego języka pisarza na niego samego oraz na otaczającą go rzeczywistość. 
W pracy radzieckiego komisarza kultury znalazły się stwierdzenia jednoznacznie 
wskazujące na kontekst historyczny jako na główne źródło polifonii organizującej 
świat jego powieści. Stąd już tylko krok do stwierdzenia, że Dostojewski jako

427  H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 362–363.
428  A. Łunaczarski, O „wielogłosowości” Dostojewskiego. (W związku z książką pt. „Problemy 

twórczości Dostojewskiego”) [w:] Bachtin. Dialog – język – literatura, s. 371–393.
429  Łunaczarski skrytykował między innymi podejście Bachtina do dramatu oraz jako twórcę 

powieści polifonicznej wskazał Balzaca (zob. A. Łunaczarski, O „wielogłosowości” Dostojewskie-
go, s. 376–380).

430  A. Łunaczarski, O „wielogłosowości” Dostojewskiego, s. 381.
431  Ibidem, s. 382.
432  Ibidem, s. 385.
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pierwszy wielki mieszczanin-beletrysta w historii rosyjskiej kultury, nastrojem swym 
wyrażał zamęt panujący wśród szerokich warstw inteligencji mieszczańskiej i oświeco-
nego mieszczaństwa, stając się niezwykle silnym i bardzo potrzebnym katalizatorem, źród-
łem owej dostojewszczyzny, która była jednym z najważniejszych środków ocalenia spoko-
ju ducha dla pewnych szerokich warstw tego mieszczaństwa […]433.

W nieco mniej radykalny, ale równie homofoniczny i apodyktyczny sposób od-
niósł się do twórczości Dostojewskiego Zbigniew Podgórzec. Determinacja, z jaką 
tłumacz starał się wskazać odniesienia do rzeczywistości jako czynnika „współ-
tworzącego” dzieło rosyjskiego pisarza, popchnęła go do skomentowania w przy-
pisach także tych miejsc, w których brak referencji pozaliterackich. Wydaje się, 
że – w perspektywie przyjętej przez tłumacza strategii lektury – pełnią one rolę 
wyjątków potwierdzających regułę. Odbiór powieści w jej polskiej wersji za-
kłócany jest więc nie tylko wykładnią dzieła oraz wielokrotnym wskazywaniem 
jego „rzeczywistego” charakteru, ale również kuriozalnymi wręcz komentarza-
mi jak ten, że „nie udało się ustalić źródła, z którego zaczerpnięta została opo-
wieść Fiedki Katorżnego”434, czy ten, że Szygalew to „jedna z postaci Biesów nie 
mających rzeczywistych prototypów, choć będąca wyrazicielem przerażające-
go w swej wymowie programu społecznego stanowiącego syntezę współczes-
nych Dostojewskiemu utopii, które pisarz – pragnąc je zdyskredytować – spro-
wadził do absurdu”435.

Wydaje się, że jeśli bezpośrednie odniesienia do rzeczywistości pozateksto-
wej faktycznie miałyby się stać podstawowym horyzontem interpretacji twórczo-
ści Dostojewskiego, to powracając do postawionej na początku pracy tezy o nie-
ustającej i niecodziennej transkulturowej popularności utworów tego pisarza, 
można by nań odpowiedzieć słowami radzieckiego komisarza kultury: „Dosto-
jewski żyje jeszcze u nas i na Zachodzie, a to dlatego, że żyje jeszcze kapitalizm, 
że trwają jeszcze przeżytki (nawet jeśli chodzi o nasz kraj). I – jak dodaje komi-
sarz – dlatego tak ogromne znaczenie ma dokładne zbadanie wszystkich proble-
mów tragicznej »dostojewszczyzny«”436. 

Wprowadzone w tytule niniejszego rozdziału rozróżnienie także w inny spo-
sób odkrywa dwa rodzaje podejścia do pisarstwa Dostojewskiego. Za „dosto-
jewszczyzną” kryje się ujęcie wąskie, synchroniczne, homofoniczne, niezależ-
nie od tego, jakiego typu przedsądy określają jego horyzont. Z drugiej strony 
stoi natomiast próba podjęcia diachronicznego dialogu z polifoniczną „twór-
czością Dostojewskiego”. Analiza przekładów Biesów z lat siedemdziesiątych 
XX wieku na język polski i bułgarski potwierdza, że przekłady te organizuje 
istotna różnica lekturowa między tłumaczami, która wpływa na tekst docelowy, 
a co za tym idzie kształtuje odbiór dzieła.

433  Ibidem, s. 387.
434  Z. Podgórzec, Przypisy, s. 731.
435  Ibidem, s. 713.
436  Ibidem, s. 392.





IV. POLIFONICZNOŚĆ A TEATRALNOŚĆ. BIESY 
W PRZEKŁADZIE INTERSEMIOTYCZNYM

Pośród wielu sposobów, w jakie dana kultura może podjąć dialog z dziełem li-
terackim, jedno z ważniejszych miejsc zajmuje przekład intersemiotyczny, re-
alizujący się niegdyś głównie w postaci adaptacji teatralnej, a dziś równie czę-
sto fi lmowej. Historia teatru pokazuje, że obok form dramatycznych na warsztat 
reżyserski najczęściej trafi ają utwory epickie, które historia literatury sklasyfi ko-
wała jako arcydzieła (w perspektywie diachronicznej), lub dzieła, które zostały 
uznane za ważne, przełomowe (w perspektywie synchronicznej). 

Przyjęłam za Gadamerem, że interpretacja jest potencjalnie zawarta w rozu-
mieniu; pozwala mu się wyrazić437. Natomiast, jak zauważa fi lozof, każde rozu-
mienie jest nierozerwalnie splecione z wykładnią. 

Interpretacja muzyki lub dramatu poprzez ich wystawienie nie różni się zasadniczo od ro-
zumienia tekstu podczas czytania: rozumienie zawsze zawiera wykładnię. […] Nie ma więc 
żadnej zasadniczej różnicy między wykładnią, jaką dzieło uzyskuje przez swe odtworzenie, 
a wykładnią przeprowadzaną przez fi lologa. Odtwarzający artysta może odczuwać uza-
sadnienie swej interpretacji słowami jako wtórne i odrzucać je jako nieartystyczne, ale nie 
może zaprzeczyć, iż odtwórcza interpretacja jest zdolna do takiego ujęcia438.

Interpretacja sceniczna dzieła literackiego wydaje się jedną z bardziej oczywi-
stych wykładni utworu, tak jak na przykład jego recytacja. Spektakl teatralny jest 
odbiciem procesu rozumienia, który jednak znacznie odróżnia się od procesu kry-
jącego się za lekturą tekstu.

Specyfi ka lektury utworu literackiego polega przede wszystkim na tym, że 
czytanie (rozumiane na najbardziej podstawowym poziomie, jako czynność) sta-
nowi proces jednostkowy, indywidualny. Utwór sceniczny, choć odczytywany 
indywidualnie, nosi znamiona lektury zbiorowej. Dzieło teatralne odbiera jed-
nocześnie wiele osób, które chcąc nie chcąc, wchodzą w interakcję439. Widzowie 
mają szansę obserwować wzajemnie swoje reakcje wyrażane zarówno na pozio-
mie akustyki (śmiech, oklaski, westchnienia, itp.), jak i kinetyki (nieruchome 
siedzenie lub wiercenie się, opuszczenie widowni w trakcie spektaklu, mimika, 

437  Zob. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 365.
438  Ibidem, s. 366–367. 
439  Mowa tu jedynie o interakcji między widzami. O interakcji z aktorami mowa będzie w dal-

szej części.



gesty itp.). Ponadto czas trwania lektury utworu literackiego zależy całkowicie 
od osoby czytającej, czytelnik sam „dozuje” sobie ilość przeczytanego tekstu, 
ilość przeznaczonego na to czasu oraz porę. Teoretycznie czytelnik może się za-
brać do lektury o każdej porze dnia i nocy. Może też odkładać książkę właści-
wie po każdym zdaniu czy akapicie i rozmyślać na dowolny temat ewokowany 
przez tekst. Rozmyślania te są zupełnie subiektywne, a zatem zespół skojarzeń 
może właściwie całkiem odbiegać od samego komunikatu literackiego. W tea-
trze natomiast widz uczestniczy w lekturze o jasno określonych granicach cza-
sowo-przestrzennych. Dynamika spektaklu nie zawsze pozwala na przemyśle-
nia w trakcie lektury. Wreszcie adaptacja sceniczna powieści jest „wyraźniejszą” 
formą interpretacji niż inny rodzaj przekładu, jest dialogiem podjętym z dziełem, 
z wyraźnym zaznaczeniem punktu widzenia interpretatora (temat ten rozszerzam 
w dalszej części rozdziału).

Potrzeba kolejnych odczytań utworu realizuje się w teatrze na poziomie kon-
kretnej lektury (reżysera / dramaturga / inscenizatora), która w zamyśle ma zostać 
zaprezentowana szerokiej publiczności, stając się podstawą kolejnych odczytań. 
Podobnie jak tłumacz, reżyser / dramaturg / inscenizator poprzez własną interpre-
tację wpływa na recepcję dzieła obserwowaną z szerszej, holistycznej perspekty-
wy. Jeden spektakl może być wystawiany przez wiele sezonów, w różnych tea-
trach, różnych krajach. 

Adaptacja teatralna może w mniejszym lub większym stopniu odbiegać od 
oryginału. Jej cel może się ograniczyć właściwie do prezentacji treści dane-
go utworu, zawsze jednak transpozycja sceniczna tworzona jest pod wpływem 
konkretnej wizji, to jest prezentuje konkretne odczytanie. Jak zauważył Gadamer, 
dzieło może być interpretowane nieskończenie wiele razy i na różne sposoby, 
ponieważ interpretacja odkrywa potencjał rozumienia. 

Wyszliśmy od tego, że dzieło sztuki jest grą, tzn. że jego właściwego bytu nie można od-
dzielić od jego prezentacji i że w tej ostatniej wyłania się mimo to jego jedność i tożsa-
mość wytworu. Charakter samoprezentacji należy do jego istoty. Oznacza to, że pozostaje 
ono sobą, niezależnie od tego jak wielu przemian i wypaczeń doznaje ono przez prezen-
tację. 

Istnieją jednak granice interpretacji, poza którymi dzieło traci swój sens, swe-
go ducha.

O wiążącym charakterze prezentacji stanowi właśnie to, że odnosi się ona do samego wy-
tworu i poddaje się ustalonemu na tej podstawie kryterium poprawności. Potwierdza to na-
wet prywatny skrajny przypadek jakiejś całkowicie zniekształconej prezentacji. Zostaje 
ona uznana za zniekształcenie […]440.

Przekład intersemiotyczny mieści się zatem w granicach interpretacji utwo-
ru – poza jej granicami zaczyna się wariacja na temat danego dzieła.

440  H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 138.
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Zanim przejdę do właściwych rozważań nad istotą przekładu intersemiotycz-
nego Biesów oraz jego realizacji na scenach polskich i bułgarskich, zatrzymam 
się na chwilę przy zagadnieniu przekładalności dzieł rosyjskiego pisarza na inny 
kod kultury.

Dialogowość a teatralność

Powieści Dostojewskiego, mimo ilości zapisanych stron, na scenę trafi ały dość 
często441. Wielu badaczy twórczości pisarza próbowało uchwycić swoisty pierwia-
stek dramatyczny jego pisarstwa442. Wydaje się, że omawiając teatralność utwo-
rów Dostojewskiego, nie sposób nie odnieść się do wprowadzonych przez Bach-
tina kategorii polifoniczności i wynikającej z niej dialogiczności oraz samej 
powieści jako gatunku organicznie z nimi związanego. Okazuje się jednak, że 
Bachtinowska terminologia kryje pewną pułapkę. Z jednej strony rosyjski ba-
dacz mówi o autoprezentacji bohaterów polegającej na konfrontacji rozwiniętej 
samoświadomości z innymi świadomościami443, z drugiej o „pewnym całokształ-
cie idei, myśli i słów […] wyrażonym przez kilka niespójnych głosów”, z których 
„każdy brzmi w odmiennej tonacji”, sam tekst natomiast jest rozpisaniem jedne-
go tematu na wiele różnorodnych głosów444. Powstaje zatem pytanie, co jest do-
minantą konstrukcyjną powieści Dostojewskiego: czy jest to silny bohater (świa-
domość), dla którego idea odgrywa rolę swoistego medium, dzięki któremu może 
on odsłonić swoją istotę, czy też idea, która organizuje jego działania? W moim 
przekonaniu odpowiedź tkwi właśnie w owym pierwiastku dramatycznym utwo-
rów Dostojewskiego, który według mnie zawiera się w bohaterach jego powieści, 

441  Pierwsze inscenizacje powieści Dostojewskiego pojawiają się jeszcze w XIX w. W r. 1907 
w tzw. Teatrze Surowina (Петербургский Малый Театр) ma miejsce premiera Biesów. Kilka lat 
później (1913) na scenie stołecznego Московской Художественный Театр pojawia się spektakl 
Nikołaj Stawrogin w reżyserii W.J. Niemirowicza-Danczenki. Przedstawienie staje się przedmiotem 
głośnej krytyki Gorkiego, która w następnych latach wykorzystywana jest jako argument przeciw in-
scenizowaniu powieści (zob. М. Горький, О „карамазовщине”; Ещо о „карамазовщине”; http://
chulan.narod.ru/hudlit/dost/gorkij.htm).

442  M.in. Достоевский и театр. Сборник статьей, ред. А.А.Нинов, Leningrad 1983; 
H. Brzoza, Достоевский. Просторы движущегося сознания, Poznań 1992; eadem, Teatr i herme-
neutyka sceny w dziele Dostojewskiego. (Teatralność kategorią antropologiczną), „Przegląd Huma-
nistyczny” 1990, nr 2, s. 97–119; H. Chałacińska-Wiertelak, Idea teatru w powieściach Dostojew-
skiego, Poznań 1988; А.П. Велик, Художественные образы Ф.М. Достоевского: эстетическиe 
очерки, Moskwa 1974; В. Каракашев, Драма, сцена, време. Избрани произведения, София 1982; 
Н. Секулич, Сценичность романа Достоевского „Преступление и наказание” – pro и contrа 
[w:] Театр. Живопись. Кино. Музыка. Межвузовский зборник научных трудов молодых уче-
ных, сост. Д.В Трубочкин, Москва 2004, s. 11–27; E. Mikiciuk, Dostojewski i teatr, „Pamiętnik 
Teatralny” 2005, z. 1–2 (213–214), s. 191–214; eadem, Dostojewski – dramaturg, aktor i reżyser, 
„Didaskalia” 2003, nr 58, s. 96–98.

443  M. Bachtin, Problemy poetyki..., s. 71–75.
444  Ibidem, s. 402.
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w polifonii świadomości, ścieraniu się wielu głosów reprezentujących różne idee. 
Świat powieści Dostojewskiego jest mocno personalistyczny. Udało mu się prze-
cież stworzyć postacie nie tylko wyraziste, lecz także na swój sposób rzeczywiste. 
Ich „istnienie” okazało się na tyle realne, że obok autora, to właśnie z nimi – bo-
haterami – od lat polemizuje krytyka445.

Przywodzi to na myśl uwagę Bachtina, że bohaterowie powieści Dostojew-
skiego usamodzielniają się, a ich koncepcje ideologiczne zaczynają być postrze-
gane jako pełnowartościowe, jednostkowe, własne, nie zaś jako „obiekt skoń-
czonej artystycznej wizji Dostojewskiego, […] autor tworzy nie niewolników, 
lecz osoby niezależne, które mogą zupełnie nie zgadzać się z podejściem swo-
jego twórcy”446. Autor nie użycza postaciom własnego głosu, nie uprzedmiota-
wia ich. Swoboda bohaterów jest, oczywiście, względna, ale stanowi ona jawne 
założenie – dominantę. Głos bohatera jest zatem głosem niezależnym, rozbrzmie-
wającym o b o k  głosu autora. Bohater występuje nie w roli przedmiotu, ale in-
nego pełnoprawnego podmiotu447. Bohater Dostojewskiego w pewnym sensie 
przejął część kompetencji autorskich. To nie autor prezentuje bohatera, to bohater 
prezentuje się sam, autor zaś ukazuje jego samowiedzę. Bohater zyskuje nadrzęd-
ne stanowisko w stosunku do reszty elementów świata przedstawionego. Rzeczy-
wistość powieściowa uczestniczy w procesie samopoznania bohatera. Elementy 
świata przedstawionego stają się narzędziami dochodzenia do prawdy o sobie 
samym, a samoświadomość zyskuje dominujące znaczenie. W powieści tra-
dycyjnej świat przedstawiony należał wraz z bohaterami do kreacji autorskiej. 
W powieści polifonicznej bohater wyrwał się z „tła” – rzeczywistość stała się 
mu podległa. Powieść polifoniczna jest antropocentryczna. Na równi z bohaterem 
może się znaleźć tylko inny bohater, tak jak jednej świadomości można przeciw-
stawić jedynie inną świadomość. To właśnie buduje teatralność powieści Dosto-
jewskiego. Istotą funkcjonowania postaci w powieściach rosyjskiego autora jest 
ich wewnętrzna potrzeba komunikacji, samopokazywania w kontakcie z innym 
człowiekiem. Jak słusznie zauważa jednak Halina Brzoza, drugą, nieodłączną 
stroną samopokazywania się jest zakrywanie448. Autoprezentacja bohaterów jest 
więc w rzeczywistości autokreacją, iluzją, maską. Kategoria maski funkcjonuje 
u Dostojewskiego nie tylko na poziomie słowa, choć to głównie poprzez swoje 
wypowiedzi bohaterowie zakładają maski i uprawiają niejako konkretny rodzaj 
teatru, nie bez znaczenia są tu jednak również „kostiumy”, w jakie przebrał swoje 
postaci pisarz. Czyż nie jest kapitan Lebiadkin postacią rodem z teatru groteski? 

445  W przypadku Biesów był to najczęściej Stawrogin; zob. m.in. Н.А. Бердяев, Cтaвpoгин, 
„Pyccкaя мыcль” 1914. кн. V, s. 80–89; M. Janion, R. Przybylski, Sprawa Stawrogina; J.S. Wil-
liams, Stavrogin’s motivation: Love and suicide, „Psychoanalytic Review” (Summer 1982), nr 69(2), 
s. 249–265; Ch. Pigden, Stavrogin: A Critical Study of an Amoralist, „Critical Philosophy”, vol. 4, 
s. 28–50.

446  M. Bachtin, Problemy poetyki..., s. 9.
447  Ibidem, s. 10–11.
448  H. Brzoza, Teatr i hermeneutyka..., s. 97–98.
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Czyż Szatow nie jest bohaterem tragedii, zaś Maria Lebiadkin – tragikomedii? 
Przywołajmy tu kilka przykładów z powieści449. 

Oto jak narrator opisuje pierwsze spotkanie z Marią Lebiadkin:

[…] zobaczyłem kobietę lat trzydziestu, chorobliwie chudą, ubraną w ciemną, starą perka-
likową sukienkę. Długa jej szyja była odsłonięta. Rzadziutkie, ciemne włosy były upięte 
z tyłu w węzełek, niewiększy od piąstki dwuletniego dziecka. Spojrzała na mnie dość we-
soło. Oprócz lichtarza miała przed sobą na stole małe typowe wiejskie lusterko, starą talię 
kart, jakiś roztrzęsiony śpiewnik i starą bułeczkę już nadgryzioną. Zauważyłem od razu, 
że mlle Lebiadkin używa różu, bielidła i smaruje czymś wargi; czerni też brwi i tak dość 
wąskie, długie i ciemne. Na jej wąskim, wysokim czole, mimo bielidła, ostro rysowały się 
trzy długie bruzdy. Wiedziałem już, że jest kulawa, tym razem jednak nie wstawała przy 
nas i nie chodziła. Kiedyś, w pierwszej młodości, mogła ta twarz być nie brzydka (s. 141). 

Kostium i maska kreowana przez późniejsze wypowiedzi bohaterki zostają 
podkreślone plastycznym opisem jej wyglądu zewnętrznego. Postać Marii cechu-
je nienaturalność. Bohaterka niejako ukrywa się pod powierzchnią stroju i maki-
jażu (do złudzenia zresztą przypominającego maskę). Panna Lebiadkin dzięki ko-
stiumowi niespełna rozumu kuternóżki może mówić wszystko, bez ograniczeń. 
Dzięki „przebraniu” ujawnia informacje, których nie dostarczyłby nikt inny.

Równie teatralny wydaje się opis Stawrogina, skonstruowany na podstawie 
wspólnego wspomnienia jego wyglądu zewnętrznego. 

Był to człowiek bardzo przystojny, lat chyba dwudziestu pięciu. Przyznam się, że mocno mnie 
zdziwił. Myślałem, że zobaczę brudnego zapijaczonego oberwańca cuchnącego wódką. 
Tymczasem był to najwytworniejszy z dżentelmenów, jakich kiedykolwiek widywałem. 
Był ubrany elegancko, a zachowywał się z fi nezją człowieka wychowanego po wielkopań-
sku. Wraz ze mną dziwili się wszyscy inni […]. Zdziwiła mnie także jego twarz: włosy miał 
jakby zanadto czarne, jasne oczy jakoś zanadto spokojne i świetliste, cerę zanadto delikat-
ną, rumieniec zbyt czysty i silny, zęby jak perły, wargi koralowe. Chłopiec jak malowanie, 
a jednocześnie dziwnie jakoś odrażający. Mówiono, że twarz jego przypomina maskę; tyle 
zresztą mówiono o nim i jego niesłychanej sile fi zycznej! (s. 45).

To dzięki masce Stawrogin budzi zachwyt kobiet i intryguje mężczyzn.
Czasem, jak w przypadku Stiepana Wierchowieńskiego, narrator skupia się 

na samym stroju:

Barbara Pietrowna wynalazła dla Wierchowieńskiego nawet strój, w którym też chodził 
przez całe życie. Był to ubiór wytworny i oryginalny: długi, czarny surdut, zapięty do samej 
góry, leżący szykownie; miękki kapelusz (latem słomkowy) o szerokim rondzie; halsz-
tuk biały, batystowy, z szeroką kokardą o zwisających końcach; laska ze srebrną gałką; 
do tego włosy długie, spadające na ramiona (s. 21–22).

Czasem opis postaci jest bardzo rozbudowany, poza wyglądem zewnętrznym 
obejmuje także sposób poruszania, zachowania i mówienia. Dzięki temu, zanim 
poznamy tożsamość bohatera, zostaje nam przedstawiony Piotr Wierchowieński.

449  Fragmenty przywołuję w przekładzie z 1977 r. Mimo zastrzeżeń, jakie budzi ta wersja dzieła, 
jest ona wciąż jeszcze najbardziej popularna.
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Był to młodzieniec w wieku mniej więcej dwudziestu siedmiu lat, dość wysoki, o rzadkich 
długich blond włosach i ledwo widocznej brodzie i wąsach. Był ubrany modnie, lecz nie 
przesadnie; na pierwszy rzut oka wydawał się przygarbiony i niezgrabny, chociaż w istocie 
nie był przygarbiony i miał pewne siebie ruchy. […] 
Trudno powiedzieć, że był brzydki, a jednak twarz jego nie mogła się podobać nikomu. 
Głowę miał wydłużoną z tyłu i ściśniętą z boków, tak że rysy twarzy wydawały się wy-
ostrzone; czoło wysokie a wąskie, lecz rysy twarzy drobne, oko bystre, nos mały i spicza-
sty, wargi długie i wąskie; wyraz twarzy jak gdyby chorobliwy, lecz tylko pozornie. […]
Chodził i poruszał się nerwowo, chociaż nigdzie się nie śpieszył. Można by przypuszczać, 
że nic go nie wytrąci z równowagi; pozostanie zawsze sobą, w każdym towarzystwie i we 
wszystkich okolicznościach. Był najzupełniej zadowolony z siebie, chociaż sam tego nie 
dostrzegał.
Mówił szybko, a jednocześnie płynnie, nigdy nie dobierał słów. Myśli jego, chociaż z po-
zoru zawiłe, były jednak zimne i zdecydowane. Rzucało się to w oczy. Miał wyraźną wy-
mowę. Słowa jego robiły wrażenie gładkich, dużych paciorków, sypiących się równo, ze-
branych w porę i zawsze już naprzód przygotowanych. Z początku mogło się to nawet 
podobać. Po chwili jednak stawało się wstrętne, zarówno ta wyraźna mowa, jak i te pa-
ciorki gotowych słów. Zaczynało się wydawać, że ma w ustach język inny niż wszyscy, 
niezwykle długi i wąski, strasznie czerwony, o długim koniuszku, kręcącym się bezwiednie 
i nieustannie (s. 176–177). 

Dzięki noszonym kostiumom i maskom bohaterowie podejmują pewną grę, 
godzą się na pozory, schematy. Wygląd i umowność działania (postacie świado-
mie noszą swe przebrania) przełamywane są przez słowo. Dzięki temu postacie 
mogą przybierać coraz to nowe maski, z których mnogości czytelnik/widz tworzy 
całościowy (na ile to oczywiście możliwe) obraz bohaterów. Aby jednak tego do-
konać, musi wziąć udział w grze, w przedstawieniu. Na przykład błazenada, którą 
konsekwentnie uprawia Piotr Wierchowieński, jest z jednej strony próbą odwró-
cenia uwagi innych bohaterów oraz czytelników od okrucieństwa jego własnych 
zamierzeń, z drugiej wydaje się służyć rozdrażnianiu, sprawdzaniu reakcji i prze-
suwaniu granic. Ponieważ jednak jego maska jest bardzo wyraźnie zarysowa-
na (czy wręcz przerysowana), wiemy, że w którymś momencie musi opaść (choć-
by na chwilę, przez nieuwagę), ukazując jego inne (ani mniej, ani bardziej 
prawdziwe) oblicze. 

Antropocentryczny charakter powieści Dostojewskiego także pod innym 
względem zbliża go do teatru. Nie ma bowiem równie antropocentrycznej 
dziedziny sztuki co teatr. O ile malarstwo, fi lm czy literaturę łatwo można so-
bie wyobrazić bez człowieka jako centralnej kategorii twórczości (oczywiście 
w funkcji przedmiotu, a nie podmiotu), o tyle teatr bez człowieka nie istnieje; 
nie ma teatru bez aktora. Aktor jest w sztuce teatralnej jednocześnie nadawcą 
i komunikatem450. Podobnie u Dostojewskiego, dlatego uwagę, jaką Halina Brzo-
za uczyniła w stosunku do jego pisarstwa, że świat przedstawiony przejawia się 

450  J. Ziomek, Semiotyczne pogranicza sztuki teatru [w:] idem, Teoria, historia, powinowactwa 
literatury, Poznań 2008, s. 84. 
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w jego twórczości poprzez człowieka – jego świadomość, psychikę, ekspresję451 
bez uzupełnień czy zastrzeżeń można by odnieść do teatru. 

Dramatyzacja a przekład intersemiotyczny

Biesy w kontekście tego specyfi cznego przekładu stanowią przypadek wyjątko-
wo ciekawy. Tym, co odróżnia tę powieść od innych dzieł Dostojewskiego, jest 
adaptacja, a dokładniej dramatyzacja dokonana przez innego pisarza – Alber-
ta Camusa452 – oraz jej późniejsze życie. 

Transpozycja dramatyczna nosi znamiona przekładu zwielokrotnionego, bo-
wiem podstawą jej statusu ontologicznego jest oczekiwanie na kolejne przekłady 
(realizacje). Adaptacja powstaje jako interpretacja dzieła, otwarta na coraz to nowe 
odczytania. Mowa tu jednak o odczytaniach dość specyfi cznych, bo powstałych 
jako rezultat przekładu intersemiotycznego. Przekład intersemiotyczny w przy-
padku adaptacji teatralnej jest ciekawy o tyle, że nowy tekst453 w dużej mierze 
opiera się na tym samym systemie znaków, co tekst wyjściowy – na języku. Ina-
czej więc niż w przypadku pozostałych możliwych transpozycji utworu literackie-
go (słowo – obraz, słowo – muzyka itp.) system znaków nie tyle ulega zmianie, 
ile zostaje poszerzony, urozmaicony. Spróbuję w tym miejscu ustalić, jak formują 
się owe zmiany na płaszczyźnie ogólnej, aby potem dokładnie prześledzić drogę, 
jaką przeszedł omawiany przeze mnie tekst. 

Po pierwsze, tekst wyjściowy zostaje poddany przekładowi intralingwalnemu – 
z tekstu epickiego na tekst dramatyczny. Siłą sprawczą powstania tego typu prze-
kładu jest zmiana celu, jaki realizować ma tekst docelowy. Ma on być nie tyle 
przeczytany, ile odczytany, a potem niejako „zreferowany” w postaci spektaklu te-
atralnego. Przekład intralingwalny nie tylko zmienia strukturę tekstu, lecz także 
implikuje jego późniejsze wykorzystanie. Powieść przeformułowana w tekst dra-
matyczny traci swe pierwotne funkcje, zaczyna podlegać nowym zasadom, za-
sadom sceny. A jednak adaptacja powieści różni się od dramatu, bo choć dramat 
– tak samo jak adaptacja – jest w pierwszym rzędzie bytem teleologicznym, któ-
rego istnienie dopełnia się momencie realizacji scenicznej, to jednak jako utwór 
literacki prezentuje on pewną nową, oryginalną treść. Dramatyzacja natomiast 
jedynie przekazuje treść istniejącego już utworu, w tym wypadku powieści. 
Jest zatem dramatyzacja na swój sposób mniej „literacka” czy – jak chciałby 
Gadamer – nie jest już własnym bytem-dla-siebie454. Zdominowana przez cel, 

451  H. Brzoza, Teatr i hermeneutyka..., s. 97.
452  A. Camus, Les Possédés, Paris 1959.
453  Tekst rozumiem tu za Łotmanem jako zorganizowaną jednostkę aktu kulturowego, który 

staje się sformułowanym w pewnym kodzie aktem komunikacji, np. kodzie słownym, kodzie zacho-
wań, kodzie gier itp. (zob. J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, tłum. A. Tanalska, Warszawa 
1984, s. 74–84).

454  Zob. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 129.
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któremu ma służyć, adaptacja staje się specyfi czną formą tekstu użytkowego, 
dlatego w dalszej części pracy posługiwać się będę terminem scenariusz. Innym 
ważnym elementem wpływającym na powstanie tego rodzaju przekładu jest fakt, 
iż dramatyzacja powstaje zazwyczaj na potrzeby konkretnego spektaklu, dla kon-
kretnego teatru, a często i konkretnych aktorów. Jeśli nawet autorem adaptacji nie 
jest reżyser spektaklu, nierzadko ma on znaczący wpływ na kompozycję teks-
tu (dzięki bliskiej współpracy z dramaturgiem). W grę wchodzą więc z jednej 
strony konkretne wyobrażenia poszczególnych elementów narracji powieścio-
wej (miejsca, zdarzenia), konkretne wyobrażenia bohaterów powieści (aktorzy), 
z drugiej natomiast wszystkie ograniczenia wynikające ze scenicznego przezna-
czenia nowego tekstu. Mowa tu zarówno o możliwościach przestrzennych, cza-
sowych, jak i o możliwościach technicznych teatru. W zestawieniu z właściwie 
nieograniczonymi możliwościami budowania rzeczywistości powieściowej kon-
strukcja rzeczywistości scenicznej wydaje się bardzo restrykcyjna. Dramatyza-
cja powieści wiąże się więc z wieloma zmianami, pośród których najważniejsze 
wydają się:

1. Zmiany ilościowe: ze względu na ograniczenia czasowo-przestrzenne au-
tor adaptacji zmuszony jest do wyboru poszczególnych wątków, zdarzeń, bo-
haterów. Adaptacja powieści nigdy nie stanowi jej ekwiwalentu pod względem 
ilościowym.

2. Zmiany formalne: a) Układ linearny przechodzi w układ nieciągły – po-
wieść zostaje podzielona na mniejsze jednostki (sceny lub akty); b) Ograniczenie 
roli narratora. Narracja wraz z wypowiedziami przytoczonymi zmienia się w cha-
rakterystyczny dla form dramatycznych dialog oraz didaskalia (zastępujące za-
zwyczaj opisy miejsc, postaci, przedmiotów); c) Możliwość zmiany chronologii, 
kolejności działań.

W tym wypadku przekład intralingwalny to nie tyle przeformułowanie języ-
kowo-stylistyczne utworu, ile jego swoista funkcjonalna dekonstrukcja, dostoso-
wanie do późniejszego przekładu intersemiotycznego. Kod językowy „uwzględ-
nia” w tym procesie zastosowanie innych kodów. Można więc stwierdzić, że 
dramatyzacja powieści jest krokiem pośrednim między dziełem a jego realizacją 
sceniczną.

Kolejnym etapem jest „właściwy” przekład intersemiotyczny. Postaram się 
w tym miejscu prześledzić zmiany znaczeń, jakie zachodzą (czy też mogą zajść) 
w obrębie tekstu podczas tego typu tłumaczenia. Na wstępie jednak pragnę odciąć 
się od sporów, jakie toczą się na polu teorii dramatu. Nawet jeśliby przyjąć, że 
dramat nie jest dziełem literackim, lecz tworem „czysto teatralnym”, omawiane 
tu zagadnienie przekładu intersemiotycznego dotyczy w równym stopniu literatu-
ry, co teatru. Takie ujęcie wydaje się słuszne z jeszcze jednego powodu: materiał 
wyjściowy niniejszej analizy stanowi powieść, inscenizacja jest zaś jednym ze 
sposobów jej funkcjonowania w kulturze.
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Po pierwsze, adaptacja teatralna przekształca formalnie podstawowy znak 
literatury – przechodzi z poziomu słowa pisanego na poziom słowa mówionego, 
czego główną konsekwencją staje się włączenie do komunikatu gestów, mimi-
ki oraz elementów akustycznych (intonacja, zróżnicowanie tempa wypowiedzi, 
milczenie, ton i tembr głosu, jego zawieszanie itp.). Po drugie, do kodu paralin-
gwistycznego dochodzą liczne znaki wizualne (kostiumy, scenografi a, charakte-
ryzacja) oraz dźwiękowe nienależące do systemu językowego (muzyka, rozma-
ite efekty akustyczne – będące z jednej strony wynikiem aktywności aktorów, 
z drugiej zamysłu inscenizatora). Należy tu także wyróżnić jeszcze dwa rodzaje 
kodów pozajęzykowych odgrywających znaczącą rolę w inscenizacji, na które 
uwagę zwrócił Umberto Eco455 – kinetykę456, oznaczającą sztuczne i wyuczone 
ruchy i gesty (często skonwencjonalizowane), oraz proksemikę457, czyli ustawie-
nia przestrzenne, jak choćby odległość między aktorami, aktorami a przedmio-
tami czy też aktorami a widzami. Komunikat językowy zostaje zatem zmieniony 
w komunikat polisemiczny, przy czym wydaje się, że obydwa można scharakte-
ryzować jako komunikaty estetyczne458. Według Eco komunikat o funkcji este-
tycznej cechuje z jednej strony niejasność, dzięki czemu pobudza on uwagę 
i zmusza do wysiłku interpretacyjnego, z drugiej natomiast jest wysoce infor-
matywny (zawiera wiele wskazówek potrzebnych do dekodowania)459. Tu poja-
wia się pytanie, czy tekst teatralny jest w tym samym stopniu otwarty na inter-
pretację, co tekst literacki. Odpowiedź na to pytanie postaram się sformułować 
po analizie konkretnych adaptacji scenicznych Biesów w Polsce i w Bułgarii.

Biesy zaadaptowane

W przypadku omawianej dramatyzacji Biesów powieść Dostojewskiego zosta-
ła najpierw przełożona na język francuski460, tłumaczenie to stało się podstawą 
przekładu na scenariusz teatralny, a dopiero ten został poddany przekładowi inter-
semiotycznemu. Z czasem Camusowska adaptacja została przetłumaczona na kil-
kanaście języków (w tym także na polski, bułgarski i rosyjski461) i to ona stała się 

455  U. Eco, Pejzaż semiotyczny.
456  Ibidem, s. 216–219, 368 i n.
457  Ibidem, s. 364–366, 368 i n.
458  Ibidem, s. 92 i n. 
459  Ibidem, s. 94.
460  Adaptacja bazuje na przekładzie Borisa de Schloezera (F. Dostoïevski, Les Démons, trad. 

B. de Schloezer, Paris 1932).
461  A. Camus, Biesy, tłum. J. Guze; А. Камю, Бесове, прев. Т. Тутева, София 1998; А. Камю, 

Одержимые, 1988 (niestety nie udało mi się dotrzeć do nazwiska tłumacza – przekład powstał na 
zamówienie Teatru Puszkina w Moskwie). 
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podstawą większości przedstawień teatralnych Biesów462. Przypomnijmy, czym 
omawiana dramatyzacja różni się od oryginału.

Adaptacja Camusa składa się z 24 scen/obrazów, całość, tak jak oryginał, 
podzielona jest na trzy części. Pod względem przebiegu akcji francuski pi-
sarz zachował porządek fabularny powieści, a do najważniejszych zmian należą 
włączenie do tekstu Spowiedzi Stawrogina (koniec II aktu) oraz informacji za-
czerpniętych z notatek pisanych przez Dostojewskiego w trakcie jej powstawania. 
W swoim przekładzie autor starał się być jak najbardziej wierny Dostojewskiemu, 
a właściwie własnemu rozumieniu utworu opartemu na tekście jego francuskie-
go tłumaczenia. 

Camus starał się zachować różnorodność tonów powieści od komedii satyrycznej do drama-
tu i tragedii, z domieszką scen melodramatycznych. […] Znalazło to również wyraz w uję-
ciu inscenizacyjnym – relacjonował paryski spektakl August Grodzki. – Pierwsze obrazy 
utrzymane są całkowicie w realizmie scenicznym na tle realistycznych dekoracji, z grą pro-
wadzoną w tonacji dziewiętnastowiecznej sztuki obyczajowej. Potem zaczyna się to zmie-
niać przez układ świateł, przez kompozycję obrazów pożarów i rozruchów przy pomocy 
chińskich cieni. Do tego dochodzi strona akustyczna, muzyka zresztą w bardzo niedużych 
dawkach, złożona z fragmentów znanych utworów symfonicznych i melodii ludowych, 
ale przeważnie zdeformowanych, puszczonych w zwolnionym tempie, co dodaje sztuce 
atmosfery niesamowitości463.

Jego adaptacja z jednej strony jest więc swego rodzaju syntezą utworu, z dru-
giej jednak nie jest (bo i nie mogła być) pozbawiona ocen i rozstrzygnięć. „Biesy 
Camusa – zauważa Elżbieta Wysińska – niezależnie od ich wartości literackiej, 
reprezentują pewien typ teatru: teatr realistycznie potraktowanych wnętrz miesz-
kalnych i psychologicznej gry”464. W jego wersji akcja rozgrywa się w trzech 
planach. Pierwszy zorganizowany jest wokół wątku Stawrogina z całą siecią 
powiązań międzyludzkich, drugi to wątek społeczno-polityczny powieści, trze-
ci natomiast to plan obyczajowy obejmujący życie towarzyskie „pewnego mia-
steczka”, o wyraźnie humorystycznym zabarwieniu465. W programie pierwszej 
inscenizacji Biesów w tej adaptacji466 Camus, będący jednocześnie reżyserem 
spektaklu, pisał: 

462  Spośród ośmiu ważniejszych polskich realizacji scenicznych utworu pięć powstało w opar-
ciu o tekst Camusa (Biesy, reż. J. Warmiński, premiera w Teatrze Ateneum w Warszawie 13 marca 
1971; Biesy, reż. A. Wajda, premiera w Teatrze Starym w Krakowie 29 kwietnia 1971; Biesy, reż. 
R. Zioło, premiera w Teatrze Powszechnym w Warszawie 24 kwietnia 2002, Biesy, reż. K. Babicki, 
premiera w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie 26 października 2002; Biesy, reż. J. Gajewski, 
premiera w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie 21 listopada 2002); zob. Polska bibliografi a 
literacka. Materiał dostępny za lata 1988–1998 (http://pbl.ibl.poznan.pl/) oraz Teatr w Polsce – pol-
ski wortal teatralny (http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/).

463  A. Grodzicki, Camusa adaptacja „Biesów”, „Dialog” 1959, nr 3, s. 151.
464  E. Wysińska, „Biesy” czyli dwa teatry, „Dialog” 1971, nr 8, s. 138.
465  Zob. A. Grodzicki, Camusa..., s. 151.
466  Premiera spektaklu miała miejsce w paryskim Théâtre Antoine 30 stycznia 1959 r.
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[…] jeżeli Biesy są książką proroczą, to nie tylko dlatego, że zapowiadają nasz nihilizm, 
ale także dlatego, że pokazują dusze rozdarte i martwe, niezdolne do miłości i cierpiące 
z powodu tej niezdolności, pragnące i nie mogące wierzyć, dusze takie same jak te, które 
zaludniają dziś nasze społeczeństwo i nasz świat duchowy. Tematem tego dzieła jest w rów-
nym stopniu sprawa zamordowania Szatowa (zainspirowana prawdziwym faktem: mor-
derstwem studenta Iwanowa przez nihilistę Nieczajewa) jak perypetie duchowe i śmierć 
Stawrogina, bohatera współczesnego467. 

Nie sposób w tym miejscu zagłębić się w kontekst polityczno-społeczny ada-
ptacji. Należy jednak podkreślić, że horyzont lektury Camusowskiej, a tym bar-
dziej jego czytelników, współtworzyła myśl egzystencjalna468.

Polskie inscenizacje Biesów

Na adaptacji Camusa oparte były dwie pierwsze sceniczne realizacje powie-
ści w Polsce. Polska prapremiera Biesów w reżyserii Janusza Warmińskiego469, 
o miesiąc wyprzedzająca krakowską inscenizację Andrzeja Wajdy, dość wiernie 
odnosiła się do tekstu francuskiego egzystencjalisty. Oto jak reżyser traktował 
tekst powieści i tekst adaptacji:

Dla mnie Biesy nie są pamfl etem na rewolucję, lecz powieścią o potrzebie idei. Jeśli już 
traktować je jako pamfl et, to nie na rewolucję, lecz na nihilistyczną postawę wobec życia, 
na degenerację rewolucji, polegającą na wynaturzeniu się idei wolności w ideę despoty-
zmu. Dla mnie Biesy są utworem o ludziach, którzy przez ideę, a może lepiej – przez po-
trzebę idei są zżerani, niszczeni. Podobnie zresztą odczytał Biesy Camus. Dlatego właśnie 
zainteresowała mnie jego adaptacja powieści. Adaptacja niezwykle zbliżająca problematy-
kę utworu do naszego widzenia zagadnień ruchów społecznych, rewolucyjnych470.

Reżyser zachował nie tylko kolejność epizodów (włącznie ze Spowiedzią 
Stawrogina), lecz także swoiście salonowy charakter Camusowskiej adaptacji. 
„Część I rozgrywa się […] prawie w całości w salonie generałowej, a jedna tyl-
ko scena w domu zamieszkanym przez Kiriłłowa, Szatowa i rodzeństwo Lebiad-

467  Cyt. za: A. Grodzicki, Camusa..., s. 150.
468  Jean-Paul Sartre widział wręcz w twórczości rosyjskiego pisarza podwaliny egzystencja-

lizmu: „Dostojewski napisał: »Gdyby Bóg nie istniał, wszystko byłoby dozwolone«. To właśnie 
jest punktem wyjścia dla egzystencjalistów. W rzeczy samej, wszystko jest dozwolone, jeżeli Bóg 
nie istnieje, i w konsekwencji człowiek jest osamotniony, gdyż nie znajduje w sobie, ani poza sobą 
punktu oparcia. Przede wszystkim zaś nie znajduje usprawiedliwienia. Jeżeli rzeczywiście egzysten-
cja poprzedza istotę, nigdy nie będzie można się usprawiedliwić powoływaniem na naturę ludzką. 
Inaczej mówiąc, nie istnieje determinizm, człowiek jest wolny, człowiek jest wolnością”. J.P. Sartre, 
Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski, Warszawa 1998, s. 38.

469  Fiodor Dostojewski Biesy w adaptacji Alberta Camusa, tłum. J. Guze – Teatr Ateneum 
w Warszawie, reżyseria: J. Warmiński, scenografi a: L. i J. Skarżyńscy, premiera 20.03.1971.

470  J. Warmiński, Ludzie i idee [w:] Polskie opinie o Dostojewskim, „Polityka” 1971, nr 36, s. 6.
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kinów. W tej części Stawrogin jest zaledwie jedną wśród wielu postaci […]471”. 
Mikołaja Wsiewołodowicza poznajemy zatem, tak jak w powieści, poprzez re-
lacje narratora oraz świadków zdarzeń, w których uczestniczył. Sam Stawrogin 
pojawia się na scenie później.

Jedną z ciekawszych zmian, jakie wprowadził polski reżyser, jest pozycja nar-
ratora. Zgodnie z adaptacją Camusa jest nim Grigoriew472. Rola narratora zosta-
ła przez Warmińskiego nie tylko rozbudowana, ale przede wszystkim zmianie 
uległ jej charakter. O ile u Camusa jego zadanie ograniczało się do prezenta-
cji okoliczności zdarzeń oraz sprawnego przeprowadzania między aktami, War-
miński, dzięki rozwiązaniom scenografi cznym, niejako przywrócił narratoro-
wi jego powieściowy charakter.

Na scenie Ateneum jest ciągle to samo, wyłożone niezbyt ciemną boazerią wnętrze: salon 
i nie salon, ściany ma puste, a meble (najniezbędniejsze) rozstawione jako pomoce tech-
niczne dla aktorów. Stanowi tło niemal neutralne i daje przewagę kostiumowi nad rekwizy-
tem. Scenę oddziela od proscenium kurtyna światła, padającego z góry, z umieszczonych 
rzędem w ramie prosceniowej refl ektorów. Proscenium bywa ulicą, przez którą przemykają 
bohaterowie sztuki, ale przede wszystkim polem działania narratora, miejscem, z które-
go nawiązuje on kontakt z widownią473.

Grigoriew nie bierze zatem czynnego udziału w akcji, tylko ją komentuje. Od 
sceny oddziela go ściana świateł, dzięki czemu znajduje się bliżej widza i to do nie-
go kieruje swoje słowa474. Kwestie narratora zbliżają się więc do podstawowego
kodu literatury, ich charakter jest w dużej mierze słowny, językowy, różny od 
działania scenicznego. Rola narratora staje się w kontekście teatru funkcją. Po-
przez ten zabieg inscenizacja Warmińskiego przypomina o tekście oryginału, 
o powieści. Spektakl staje się formą relacji, w której narrator niejako moderuje 
to, co dzieje się na scenie, i której podporządkowany jest rytm przedstawienia. 
W sposób przewrotny adaptacja sceniczna Warmińskiego zwraca się więc w kie-
runku swego epickiego pierwowzoru.

Na ciekawy element interpretacji Janusza Warmińskiego zwraca uwagę Elż-
bieta Wysińska. Pisze ona o sposobie urządzenia przestrzeni scenicznej oraz o jej 
wpływie na recepcję przedstawienia.

Aktorzy grają w zbliżeniu – zamknięci w mieszkalnych wnętrzach są zobowiązani do anali-
zy potocznych gestów i naturalnego zachowania. Przedstawienie ma charakter dyskursyw-
ny. Liberałowie, humaniści, idealiści dyskutują w swoich salonach, postulują, oceniają i nie 
rozumieją nic z rzeczywistości, która ich otacza. […] ostateczna przegrana zbliża się powo-
li, spokojnie, gładko. Wszystko, co ma się stać, następuje w swoim czasie. Trzeba mówić 

471  E. Wysińska, „Biesy” czyli..., s. 139.
472  W powieści nie poznajemy pełnego nazwiska narratora. Tam kryje się pod skrótem G-w. 

Ciekawe, że Camus w swojej dramatyzacji zdecydował się uściślić jego tożsamość. 
473  E. Wysińska, „Biesy” czyli..., s. 138.
474  B. Wojdowski, Mit Szigalewa. Szkice, Warszawa 1982, s. 171.
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o ewolucji kataklizmu, a nie o kataklizmie. Ateneum […] pokazuje wyraźniej bezradność 
ofi ar i świadków, niż siłę opętanych przez zło475.

Ujawnia się w tym miejscu także potrzeba włączenia proksemiki w sferę 
badań nad przekładem intersemiotycznym. Warszawski spektakl rozgrywał się 
na niewielkiej scenie, bohaterowie nie tylko pozostawali w bliskości jeden wzglę-
dem drugiego, ale także względem widowni. To sprawiło, że widz „ogląda każ-
dego z nich z osobna, obserwuje zachowanie i postawę poszczególnych ludzi”476, 
a nie jakiejś ich grupy.

Na adaptacji Camusa postanowił oprzeć swoją interpretację Biesów także An-
drzej Wajda477, jednak podczas pracy nad głośnym spektaklem właściwie zmini-
malizował wpływ jego tekstu. Polski reżyser uzasadnił tę zmianę następująco:

Camus napisał swój tekst dla konkretnych aktorów paryskich. Poza tym dał on się uwieść 
jednej bardzo prostej rzeczy. Ponieważ dużo scen dzieje się w salonie Barbary Pietrowny, 
on potraktował Biesy jak utwór salonowy. […] Ja zacząłem pracować z tekstem Camu-
sa w ręku, ale zbyt dużo rzeczy mi brakowało, nie było tam rzeczy, które uważałem za waż-
ne. Brak było scen, które pamiętałem z lektury książki. Szukałem ich więc w samej książ-
ce478. 

W rezultacie Wajda stworzył własną adaptację, w której z dwudziestu czte-
rech Camusowskich scen wykorzystał tylko pięć479. Przedstawienie zrealizowane 
w Teatrze Starym w Krakowie także składało się z trzech aktów i dwudziestu czte-
rech scen, a scenariusz w sumie obejmował prawie dwieście stron. Pierwsza waż-
na zmiana następowała już na początku. W adaptacji Andrzeja Wajdy spektakl 
rozpoczynała Spowiedź Stawrogina480. Od pierwszych chwil uwaga widza sku-
piała się więc na tym bohaterze. Był to czytelny sygnał, że to właśnie wokół 
niego koncentruje się całe przedstawienie.

Tak jak u Camusa i Warmińskiego, także w krakowskim w przedstawie-
niu pojawia się narrator. O ile jednak w omówionych wcześniej adaptacjach 
jego rola ogranicza się do komentowania wydarzeń oraz przeprowadzania wi-
dzów między kolejnymi aktami, u Wajdy, tak jak w powieści, narrator jest jednym 
z uczestników wydarzeń. Inaczej jednak niż w utworze Dostojewskiego, narrator 
mówi niewiele, jest raczej obserwatorem, czasem pomaga przemieszczać rekwi-
zyty. Mimo to nie traci swej pierwotnej funkcji pośrednika między widownią 
a rzeczywistością sceniczną. 

475  E. Wysińska, „Biesy” czyli..., s. 139–140.
476  Ibidem, s. 142.
477  Fiodor Dostojewski, Biesy na podstawie adaptacji A. Camusa, opracowanie sceniczne An-

drzej Wajda – Stary Teatr w Krakowie, reżyseria i scenografi a: A. Wajda, kostiumy: K. Zachwato-
wicz, muzyka: Z. Konieczny, premiera 29.03.1971.

478  A. Wajda, O inscenizacji „Biesów”, „Studia Filozofi czne” 1973, nr 11–12, s. 133.
479  Ibidem.
480  Opisy fragmentów spektaklu podaję za: E. Wysińska, „Biesy” czyli..., s. 138–142.
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Jedną z ważniejszych różnic interpretacyjnych w stosunku do adaptacji Camu-
sa i spektaklu Warmińskiego było „ożywienie” przez Wajdę tytułowych biesów. 
Polski reżyser wprowadził do scenariusza cztery ubrane na czarno, pozbawione 
twarzy postaci, które w pewnych momentach przebiegały jedynie przez scenę, 
w innych zmieniały scenografi ę, wreszcie brały czynny udział w akcji, zmienia-
jąc bieg wydarzeń. W ręce Czarnych, jak nazywa postaci w scenariuszu Wajda, 
wpadła między innymi Liza, która chciała zobaczyć ciała zamordowanych Le-
biadkinów, Czarni towarzyszyli porodowi Marii Szatowej, podali sznur Stawrogi-
nowi i wreszcie zakryli usta narratorowi, który próbował odczytać oświadczenie 
lekarskie stwierdzające, że Mikołaj Wsiewołodowicz był zdrowy i w pełni po-
czytalny. Andrzej Wajda w swojej adaptacji postawił na dynamikę przedstawie-
nia. W jednej z rozmów przyznał, że „ideałem byłoby przedstawienie, które 
pokazywałoby to, co jest właściwą akcją książki: ów, wzięty z motta Biesów, 
bieg ku brzegowi morza stada świń, w które wcieliły się wygnane z opętane-
go złe duchy. Takie właśnie powinno być tempo całego spektaklu – zadyszane 
i oszalałe”481. Dlatego, jak się wydaje, spektakl zaczynał się hitchcockowskim 
„trzęsieniem ziemi” – wyznaniem zbłąkanej, pełnej gniewu, strachu i pychy du-
szy – i do końca nie tracił tempa. 

Podobnie jak u Warmińskiego, istotną rolę w krakowskim spektaklu odgry-
wała scenografi a. Całość przedstawienia reżyser umiejscowił w jednostajnym, 
szarym pejzażu, tworzonym przez pochmurne niebo oraz błotnistą ziemię, któ-
ra pokrywała całą podłogę sceny. W miarę postępu akcji bohaterowie stawali się 
coraz bardziej brudni i coraz głębiej zapadali się w podłoże. Dzięki temu zabie-
gowi Wajda osiągnął kilka efektów: nie tylko symbolicznie pokazał uwikłanie 
bohaterów, lecz także to, że wszyscy są w równym stopniu „ubrudzeni”. Ponadto, 
miarowe grzęźnięcie w błocie paradoksalnie nadawało przedstawieniu tempa. Kil-
ka elementów scenografi cznych chwilami konkretyzowało miejsce akcji (salon, 
ulica, mieszkanie), niezależnie od tego jednak każde z miejsc było tak samo szare 
i brudne. Akcja działa się jakby na jednej, otwartej błotnistej przestrzeni482. Nie 
bez znaczenia okazała się także wielkość sceny oraz jej odległość od widowni. 
O ile u Warmińskiego sceny zbiorowe rozgrywały się w zbliżeniu, u Wajdy gru-
pa aktorów była usytuowana przy stole w głębi sceny – widzowie obserwowa-
li zdarzenia w planie pełnym. Punkt ciężkości przeniósł się z jednostek na zbio-
rowość. Spektakl nie opowiadał historii jednostkowej, opowiadał historię ogółu. 
Być może to właśnie elementy scenografi i w połączeniu z określoną proksemiką 
stworzyły wrażenie niedookreśloności i wynikającej z niej swoistej uniwersal-
ności. Akcja Biesów w interpretacji Wajdy mogła się rozgrywać w dowolnym 
miejscu i dowolnym czasie. 

481  B. Janicka, Andrzej Wajda w teatrze, „Film” 1971, nr 20, s. 10; cyt. za: A. Krupski, Dosto-
jewski w teatrze polskim (1958–1975), Wrocław 1988, s. 89.

482  Zob. E. Wysińska, „Biesy” czyli..., oraz K.T. Toeplitz, Wzajemność, „Miesięcznik Literacki” 
1972, nr 2, s. 73–75. 
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Dwie pierwsze polskie adaptacje sceniczne Biesów483 doskonale ukazują 
pewną cechę przekładu intersemiotycznego z języka powieści na język teatru, 
a mianowicie jego stopniowalność. Dotyczy ona wykorzystania w spektaklu po-
szczególnych kodów składających się na język teatru. Przedstawienie teatralne 
jest bowiem ze swej natury wielowarstwowe. Z jednej strony można je określić 
jako multisemiotyczne, gdyż posługuje się wieloma kodami, z drugiej jednak 
wydaje się, że na przestrzeni wieków teatr wytworzył własny kod (kod teatru), 
który charakteryzuje multisystemowość. Jeśliby przyjąć zasadność tej drugiej 
konstatacji, to przekład intersemiotyczny plasowałby się wobec tekstu wyjścio-
wego na pewnej skali. Im bardziej intensywne byłoby wykorzystanie kodu ory-
ginału (kodu językowego), tym bliżej tekstu wyjściowego znajdowałby się tekst 
docelowy. Obok kodu literatury, na swoistej orbicie, można by zatem umieścić 
inne systemy semiotyczne, którymi operuje teatr. Wyglądałoby to mniej więcej 
tak jak na wykresie na s. 144484.

Tekst wyjściowy pozostawałby w stałej relacji z kodem językowym, tekst 
docelowy poruszałby się natomiast swobodnie – zbliżając się i oddalając od 
poszczególnych kodów. W rezultacie można by stwierdzić, że główna różni-
ca między przekładami powieści Dostojewskiego na język sceniczny w Polsce 
opierała się na różnym stopniu intensyfi kacji poszczególnych kodów. Janusz War-
miński chciał Biesy opowiedzieć, Andrzej Wajda pokazać. Reżyser warszaw-
skiego przedstawienia skupił się na słowie rozszerzonym przez wysmakowaną 
grę aktorską (gesty, mimika itd.), reżyser spektaklu krakowskiego skupił się 
na obrazach. (Był wszakże Wajda także scenografem spektaklu). Podczas gdy 
Warmiński zachował wielowątkową konstrukcję epicką, Wajda „nieufny wobec 
słowa dopowiadał Dostojewskiego krzykiem, skurczem, łomotem, zadyszaniem, 
migotliwością, tętnieniem, pojękiwaniem, wyciem i zmiennością plastycznych 
planów machiny scenicznej”485. 

Wydaje się, że w przypadku adaptacji scenicznej nie sposób mówić o wierno-
ści przekładu. Ten specyfi czny rodzaj tłumaczenia, ze względu na wspomnianą 
wcześniej wielosystemowość, implikuje interpretację wielopłaszczyznową. Tłu-
macz (reżyser) decyduje, na jaki kod przełożyć konkretne elementy tekstu. Ni-
gdy jednak wybrany kod nie funkcjonuje autonomicznie. Słowa przeplatają się 
z ruchem scenicznym, obrazami, muzyką. Dlatego zarzut Jerzego Koeniga, że 

483  Jeszcze inaczej tekst wyjściowy zinterpretował reżyser najnowszej polskiej inscenizacji Bie-
sów, Krzysztof Jasiński. Dyrektor krakowskiej Sceny STU stworzył teatralne misterium. Spektakl 
rozpoczyna rozpalenie kadzideł i świec przez ministranta, który recytuje w oryginale Biesy Puszkina 
(cały wiersz, podczas gdy motto powieści Dostojewskiego to tylko jedna zwrotka tego utworu). 
Zaraz potem na scenie pojawia się chór cerkiewny (…), który śpiewem uczestniczy w całym przed-
stawieniu. Spowiedź Stawrogina u Jasińskiego jest elementem łączącym trzy akty, scena co pewien 
czas zamienia się w cerkiew, w której główny bohater dokonuje wyznania przed duchownym. Przez 
cały czas trwania spektaklu na widowni unosi się zapach kadzidła. Pod koniec trzeciego aktu Stiepan 
Wierchowieński wraca ze swej podróży nawrócony, w stroju pustelnika. Finałowa scena należy do 
ojca Tichona, który wykrzykuje: Christos woskresje! 

484 Opracowanie własne.
485  J. Koenig, „Biesy” Wajdy, „Teatr” 1971, nr 13, s. 17.
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Wajda poprzez obrazy dopełniające tekst tworzy tautologię487, jest bezpodstawny, 
zaprzecza on bowiem specyfi ce kodu teatru.

Bułgarska inscenizacja Biesów

W Bułgarii Biesy zostały przełożone na język sceniczny tylko raz (!)488. Pre-
miera odbyła się w Teatrze Narodowym 23 lutego 1990 roku489. Spektakl 
w reżyserii Asena Milanowa oparty był w głównej mierze na tekście powie-

486 Kod muzyczny został oddzielony od kodu akustycznego, który rozumiem jako wszelkie 
dźwięki związane z działaniem postaci. Kod muzyczny natomiast to zaplanowane przez inscenizato-
ra efekty dźwiękowe nie pochodzące z czynności scenicznych.

487  J. Koenig, Biesy..., s. 17.
488  Podaję na podstawie informacji udzielonych przez pracowników archiwów największych 

teatrów w Bułgarii: Народен театър „Иван Вазов” w Sofi i, Нов драматичен театър „Сълза
и смях” w Sofi i, Драматичен театър „София” w Sofi i, Театър българска армия w Sofi i, Модерен
театър w Sofi i, Сфумато w Sofi i, „199” w Sofi i, Драматичен театър w Płowdiwie, Драматичен 
театър „Стоян Бъчваров” w Warnie, Музикално-Драматичен театър „Константин Кисимов” 
w Wielkim Tyrnowie.

489  Бесове, постановка Е. Хaлaчев, режисьор А. Миланов, сценография Атанас Велянов, 
костиуми Мария Диманова, музикално оформление Яна Пипкова, драматург Банчо Банов.

TW – tekst wyjściowy
TD – tekst docelowy
KJ – kod językowy
KP – kod plastyczny, obejmujący scenografi ę, oświetlenie, charakteryzację, kostiumy itp.
KK – kod kinetyczny, obejmujący ruch sceniczny, gesty, mimikę itp. 
KA – kod akustyczny, brzmienie i intonacja wypowiedzi, wszelkie dźwięki itp.
KM –kod muzyczny486
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ści (w przekładzie Wenceła Rajczewa), reżyser korzystał również ze scenariuszy 
Camusa i Wajdy490. Bułgarską dramatyzację wraz z reżyserem stworzyli prof. En-
czo Chałaczew oraz Banczo Banow. 

Sofi jska adaptacja podzielona była na dwie części491. Dzięki scenografi i ak-
cja spektaklu rozgrywała się jakby w dwu planach. Na pierwszym odbywały się 
spotkania i rozmowy bohaterów, na drugim pojawiały się nowe postacie. Pla-
ny, bliższy i dalszy, łączył most, którego przejście symbolizowało zmianę miej-
sca lub czasu492. W odróżnieniu od polskich adaptacji, w bułgarskiej nie wy-
stępował narrator. Działania sceniczne rozgrywały się bez komentarza. Tym, 
co zostało włączone do spektaklu z wcześniejszych dramatyzacji, była Spowiedź 
Stawrogina. Przypomnijmy, że ten fragment powieści po raz pierwszy w tłuma-
czeniu na język bułgarski ukazał się dopiero w 1996 roku493. Sceniczne wyzna-
nie głównego bohatera było więc dla bułgarskiego odbiorcy zupełnym novum494. 
Co więcej, reżyser postanowił uczynić ze Spowiedzi scenę fi nałową. W rezul-
tacie Milanow z jednej strony pozostał wierny chronologii powieści, do której 
rozdział nie został włączony, z drugiej zbliżył się do propozycji polskiego tłu-
macza, Zbigniewa Podgórca; Spowiedź Stawrogina zamieniła się w bułgarskiej 
adaptacji w swego rodzaju aneks. Podczas gdy Camus (a za nim Warmiński) 
do dramatyzacji utworu włączył elementy rozdziału U Tichona w miejscu, gdzie 
pierwotnie miał się znajdować – na końcu części drugiej, a Wajda wykorzystał 
tę samą scenę jako wprowadzenie – prezentację głównego bohatera i jego „wy-
kolejenia” moralnego, bułgarski reżyser, umieszczając scenę na końcu, uczynił 
z niej rodzaj komentarza. Po tym, jak widz w miarę rozwoju akcji scenicznej 
poznawał Stawrogina, porywczego, cynicznego panicza, ukrytego za urywanym, 
syczącym chichotem495, w fi nale dowiadywał się „całej prawdy” o głównym bo-
haterze. Wszystkie działania sceniczne prowadziły zatem do odkrycia strasznej 
tajemnicy Mikołaja Wsiewołodowicza, która „zmieniła jego życie, wyznaczyła, 
niczym niegojąca się głęboka rana, graniczną linię; skazała go na wieczną mękę” 
– jak interpretowała scenę jedna z recenzentek spektaklu496. Spowiedź Stawro-
gina będąca odsłonięciem kolejnych okropności, jakich świadomie dopuścił się 
bohater, na skutek jej umiejscowienia w bułgarskiej adaptacji, zamieniła się w ro-
dzaj usprawiedliwienia. W tym spektaklu Stawrogin jest zły, ponieważ prześladu-
je go widmo przeszłości, a nie z wyboru i przepełniającej go pychy.

Mimo nieobecności narratora i braku narracji przedstawienie zachowało epic-
ki charakter. Jak zauważył Nikołaj Jordanow:

490  Program spektaklu. 
491  Р. Попилиев, Бесовете биват различни, „Пък”, I, брой нулев, 19.3.1990, s. 8–9.
492  Opisy spektaklu opieram na tekstach S. Giorowej oraz R. Wyłczewej (zob. С. Гьорова, 

Достоевcки и Радичков в Народния театър, „Театър” 1990, XLIII, кн. 9, s. 3–5; Р. Вълчева, Да 
унищожим бесовете в нас, „Вечерни новини”, XL, бр. 28, 9.2.1990, s. 4).

493  Więcej informacji na temat przekładu znajduje się w rozdziale Bułgarska lektura „Biesów”.
494  Mam tu na myśli „wybrzmienie” Spowiedzi po bułgarsku, nie zaś świadomość jej istnienia.
495  С. Гьорова, Достоевcки и Радичков..., s. 3.
496  Ibidem, s. 4.
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Самата драматизация е търсила на всяка цена сценичния разказ – множествено 
епизоди, представящи ни отделните герои, организирани около едно основно събитие: 
подготвянето от Пиер Верховенски убийство на Шатов. Така от повестованието 
в романа – разказ за събитията, драматизацията а след това и спектакълът са 
направили разказ от събитията497.

[Sama dramatyzacja starała się za wszelką scenę stać opowiadaniem scenicznym – mno-
gość epizodów prezentujących osobne postaci zorganizowana jest wokół jednego główne-
go zdarzenia: przygotowań Piotra Wierchowieńskiego do zabójstwa Szatowa. W ten sposób 
z narracji powieściowej – opowiadania o wydarzeniach, dramatyzacja, a za nią sam spek-
takl, zrobiły opowiadanie składające się z wydarzeń.] 

Zdaniem Jordana Daczewa z narracyjnością próbowała na swój sposób ze-
rwać scenografi a (akcja została „wyprowadzona” z salonu) oraz kostiumy (nie-
należące do epoki), mimo to „dramaturg i reżyser zrobili wszystko, żeby spektakl 
do niej przybliżyć”498. 

Zastanawiając się nad miejscem i funkcją intersemiotycznego przekła-
du Biesów w polisystemie kultury bułgarskiej, nie sposób pominąć historycz-
nego kontekstu tego przedstawienia. Rok 1990 to czas ważnych transformacji, 
które rok później zaowocowały powołaniem pierwszego demokratycznego rzą-
du bułgarskiego. Oczekiwania wobec adaptacji scenicznej Biesów skupiły się 
więc na warstwie politycznej, antyrewolucyjnej czy wręcz antysocjalistycznej 
dzieła Dostojewskiego. A jej właśnie w teatralnej lekturze Milanowa, Chałacze-
wa i Banowa zabrakło499. Pytanie, które powtarzało się w większości recenzji, 
dotyczyło celu, jaki przyświecał tej inscenizacji. Biesy były właściwie jedyną 
z wielkich powieści rosyjskiego pisarza, która nie została w Bułgarii wcześniej 
przełożona na język teatru500. Dlaczego „Biesy”? Dlaczego teraz? – nosił tytuł 
zbiór tekstów poświęconych teatralnej realizacji utworu501. „Wydaje mi się, że 
Biesy zostały wystawione, żeby pokazać, że Biesy da się wystawić” – oceniał 
ostro jeden z krytyków502.

Bułgarska inscenizacja Biesów, na skutek braku dokonania wyrazistej inter-
pretacji tekstu wyjściowego przez adaptatorów, stanowiła zatem bardzo wierny, 
prawie dosłowny przekład fabularnej warstwy powieści na język teatru. To jednak 
stało się jej największym mankamentem. 

497  Н. Йорданов, „Бесове” в Народния театър, „Пък”, I, брой нулев, 19.3.1990, s. 9.
498  Й. Дачев, Страхове и..., „Пък”, s. 8–9.
499  Zob. m.in. В. Василев, Невинният танц на бесовете, „Век 21”, I, бр. 1, 4.4.1990, s. 6; 

tenże, Кротки бесове, „Пък”, s. 8; М. Кацарова, Бесовете в нас, „Свободен народ” 1990, I, бр. 
4, s. 15.

500  W Bułgarii wielokrotnie wystawiano m.in. Braci Karamazow, Idiotę, Zbrodnię i karę oraz 
Sen wujaszka (zob. Енциклопедия на българския театър, ред. К. Тошева, В. Стефанов, Св. Ба-
йчинска, Св. Бенева, Й. Спасова, София 2005; Летопис. Януари 1904 – юли 2004. Народен 
театър „Иван Вазов”, ред. Н. Вандов, А. Каракостова, И. Гърчев, С. Гълъбова, А. Констан-
тинов, София 2004).

501  „Пък”, I, брой нулев, 19.3.1990, s. 8–9.
502  В. Василев, Кротки бесове, „Пък”, s. 8.
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Ако зрителят трябва в общи линии за първ път да се запознае с произведението, 
то има защо да посети спектакъла. [...] Ако част от публиката иска да си припомни 
романа, тя също няма да остане разочарована. А ако на някой случайно му се поиска 
да и зж и в е е  потресенията на Достоевски? Е, за него ще бъде малко по-трудно503.

[Jeśli widz miałby w zarysie zapoznać się z utworem po raz pierwszy, to ma po co się wy-
brać na spektakl. (…) Jeśli część publiczności chce przypomnieć sobie powieść, także nie 
będzie rozczarowana. A co, jeśli ktoś zwyczajnie zechce p r z e ż y ć  wstrząs Dostojewskie-
go? Cóż, jemu będzie nieco trudniej.]

W tym miejscu można powrócić do zadanego na wstępie tego rozdziału pyta-
nia: czy tekst teatralny jest w takim samym stopniu otwarty na interpretację jak 
tekst literacki? Przywołane przykłady pokazują, że nie. Przekład intersemiotycz-
ny tekstu literackiego na tekst teatralny, ze względu na swą wielosystemowość, 
zakłada uprzednią i wieloaspektową konkretyzację na poziomie lektury reży-
serskiej. W rezultacie odbiorca adaptacji utworu scenicznego obcuje z dziełem 
zinterpretowanym w o wiele większym stopniu, niż na przykład odbiorca lite-
rackiego przekładu powieści504. Ponieważ każda lektura dzieła literackiego pro-
wadzi do odkrywania jego sensów poprzez fuzję horyzontów autora i czytelnika, 
stwierdzić można, że adaptacja sceniczna jest swoistą prezentacją całego łańcu-
cha fuzji dokonujących się na linii tekst wyjściowy (autor) – przekład (tłumacz) – 
spektakl (adaptator). Okazuje się również, że takiej właśnie prezentacji oczekuje 
odbiorca dramatyzacji powieści, pragnąc skonfrontować doświadczenie własnej 
lektury z lekturą reżysera/dramaturga/inscenizatora. Dlatego, jak się wydaje, dra-
matyzacja Camusa była tak głośna (zestawienie nazwisk Dostojewski–Camus), 
dlatego przedstawienie Wajdy przyćmiło spektakl w reżyserii Warmińskiego i dla-
tego bułgarski widz Biesów pozostał z uczuciem niedosytu. 

503  Р. Попилиев, Бесовете биват различни, s. 8–9.
504  Gadamer nazwał tłumaczenie „realizacją sensu, jaki tłumacz nadał przekazanemu słowu”, 

przekład intersemiotyczny można by zatem nazwać wyraźniejszą realizacją sensu (zob. H.-G. Gada-
mer, Prawda i metoda, s. 354).





UWAGI KOŃCOWE

Zamysłem niniejszej pracy było pokazanie drogi, jaką przebywa jedno dzie-
ło w obrębie dwóch różnych kultur oraz poszczególnych sposobów funkcjono-
wania w nich w określonym czasie. Chodziło także o przyjrzenie się horyzontom, 
które faktycznie kształtują lekturę danego utworu, a przede wszystkim zbadanie 
roli samego przekładu w tych procesach. Stało się to możliwe poprzez przyję-
cie szerokich ram metodologicznych. Dzięki ustaleniom badaczy ze szkoły Tel 
Awiw – Lueven udało się dotrzeć do mechanizmów stojących za powstawaniem 
kolejnych tłumaczeń Biesów w Polsce i w Bułgarii, ale także – jak w przypad-
ku polskiego przekładu – za zdobywaniem przez nie konkretnej pozycji w polisy-
stemie kultury docelowej. 

Wpisana w tekst Dostojewskiego polifoniczność stanowi podstawę wielo-
głosowości jego odczytań. Poszczególne lektury mogą się różnić (i różnią się) 
zdecydowanie, w zależności od szeroko rozumianego kontekstu społeczno-
-historycznego. Pośród nich znajdują się także interpretacje homofoniczne. Bie-
sy były dotychczas odczytywane między innymi jako pamfl et na rewolucję505, 
przepowiednia bolszewizmu506, a potem także powojennych ustrojów totalitar-
nych507. Z innej strony powieść ta, podobnie jak większość utworów autorstwa ro-
syjskiego pisarza, traktowana była jako studium z zakresu fi lozofi i cierpienia508, 
jak również interpretowana przez pryzmat Ewangelii509. Przede wszystkim jed-
nak powieść ta jako część „tekstu-Dostojewski” stała się specyfi cznym źródłem 
wiedzy: dla „człowieka Zachodu” wiedzy na temat głębin duszy rosyjskiej i Ro-
sjan w ogóle, natomiast dla „człowieka Wschodu” na temat wiary (prawosławia) 
i tego, do czego prowadzi brak Boga.

Ujęcie hermeneutyczne natomiast, wzbogacone o typologię słowa zapropono-
waną przez Michaiła Bachtina, pozwoliło na wnikliwą analizę tekstów przekła-
dów uznawanych za kanoniczne w Polsce i w Bułgarii. Analiza ta wykazała, że im 
bliżej samego tekstu jest lektura tłumacza, tym bardziej wielogłosowy pozostaje 

505  S. Mackiewicz, Dostojewski, Bielsko-Biała 1997.
506  Zob. Н.A. Бердаев, Миросозерцание Достоевского, Praha 1923.
507  Przypomnijmy, że poprzez powiązania powieści przez zachodnich sowietologów z rzeczy-

wistością radziecką książka przez lata uznawana była za wrogą ideologicznie – została wycofana 
z bibliotek (zob. A. Besançon, Świadek wieku. Wybór publicystyki z pierwszego i drugiego obiegu, 
wyb. i oprac. F. Memches, Warszawa 2006).

508  С. Булгаков, Русская трагедия, „Pусская Mысль” 1914, кн. IV, s. 1–26; E. Cioran, Pokusa 
istnienia, tłum. K. Jarosz, Warszawa 2003.

509  Л. Сараскина, „Бесы”: роман-предупреждение, Москва 1990.



tekst przekładu. Okazało się także, że owa bliskość z tekstem wyjściowym nie-
daleka jest przekładowi powszechnie znanemu jako „wierny” czy „dosłowny”, 
który, zarówno w teorii, jak i praktyce przekładu, nabrał znaczenia pejoratywne-
go. Przekonanie o konieczności przekładania nie słów, lecz sensów, zaczęło prze-
ważać szalę wyborów translatorskich na drugą stronę, w wyniku czego – tak jak 
stało się w przypadku polskiego tłumaczenia Biesów z roku 1977 – tłumacze-
nie zbliża się do parafrazy. Tekst docelowy, próbując dosięgnąć horyzontu auto-
ra, w rzeczywistości się od niego oddalił. Poprzez konkretyzację, dookreślanie 
oraz „tłumaczenie” zamysłu autorskiego tłumacz ograniczył wielogłosowość 
utworu. Inaczej w przypadku bułgarskiego przekładu, także z lat siedemdziesią-
tych zeszłego wieku. Wenceł Rajczew, poprzez powrót do poziomu słowa (rozu-
mianego oczywiście za Bachtinem szeroko) pozwolił zabrzmieć głosowi autora. 
Tłumacz nie powtórzył tego, co „mu powiedział” autor, ale przyjął rolę głośnika, 
swego rodzaju wzmacniacza, który – mimo że miejscami deformuje głos – nie 
pozbawia go oryginalnego brzmienia. 

To, że bułgarska recepcja Biesów różni się od polskiej, implikuje już choćby 
odległość geografi czna czy kontekst kulturowo-społeczny. Przyjrzenie się z bli-
ska lekturom utworu w kontekstach współtworzących kultury docelowe wykaza-
ło jednak, że poza przewidywalnymi, czy nawet stereotypowymi w swej naturze 
różnicami lektury Biesów w Polsce i w Bułgarii istnieją różnice mniejsze, mniej 
widoczne, ale równie ważkie.
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Weinsberg Adam 114
Вeличков Aтанас 71
Велик Александр П. 131
Велянов Атанас 144
Wenelin Jurij 65
Венелин Юрий 65
Werth Léon 35 
Williams John S. 132
Wireński Wacław 49
Włodarczyk Rafał 26
Wnęk Jan 49
Wodziński Cezary 35
Wojdowski Bogdan 140
Wołoszynowski Julian 56
Wujek Jakub 56
Wyłczewa Radost 145
Вълчева Pадост 145
Wysińska Elżbieta 138, 140–142
Wyspiański Stanisław 45

Zachwatowicz Krystyna 141
Zagórski Tadeusz 38, 47–48, 52–63, 88, 91, 

93, 95, 102, 103, 107–109, 111, 113
Zajączkowski J.P. 52, 53
Zarek Józef 25
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Zioło Rudolf 138
Ziomek Jerzy 134
Ziółkowska-Boehm Aleksandra 52
Zuchniak Monika 39
Zweig Stefan 34
Żarnowska Anna 50

Żeczew Georgi 75, 83
Жечев Tончо 67, 76–77, 83
Żeleński Tadeusz (Boy) 36
Żółkiewski Stefan 26
Żyłko Bogusław 26
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